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1 S 7 B 
Kırkbeşlnci Hesap Yılı 

BANKA MECLİSİNCE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU



Sayın Ortaklar,

Bankamızın kırkbeşinci hesap yılıyla ilgili işlem lerin sonuçlarım  gös
teren 1976 yılı Bilânçosu ile K âr ve Z arar H esabını incelem e ve onayınıza 
sunar, yüksek K urulunuzu saygı ile selâm larız.

Bankamızın işlemlerini incelem eye başlam adan  önce 1976 yılı içinde 
dünyada ve yurdum uzda oluşan ekonom ik gelişm eleri topluca gözden 
geçirmekte yarar görüyoruz.

Dış ekonomik gelişmelerde genel durum un kısa b ir özetinden sonra 
uluslararası üretim  ve istihdam , fiyatlar, ödem eler, ticaret, parasal hare
ketler, para reform u ve kuruluşlar; iç ekonom ik gelişm elerde ise, 1976 
yılı Programı, millî gelir ve kesim leri, çalışm a, para  - kredi, serm aye piya
sası, dış ticaret ve ödemeler, fiyatlar ve kam u m âliyesi ele alınmaktadır.
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B i r i n c i  B ö l ü m

DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER

A. GENEL DURUM

1973 yılı sonlarına doğru başlayan ve artan  bir hızla bütün ekonomileri 
etkisine alan bunalım 1975 yılı ikinci yarısından itibaren düzelme eğilimine 
girmiş ve bu durum 1976 yılında da genellikle devam  etm iştir. Bunalım 
döneminde yüksek enflasyon, üretim  düşüklüğü, işsizlik ve uluslararası 
ödemelerde görülen dengesizlikler dünya ekonomisinin temel sorunları 
olmuştur.

Enflasyon 1974 yılında ciddi boyutlara ulaştığından sanayileşmiş ül
kelerin hemen hepsi enflasyonla mücadeleyi ön plana alm ışlar ve dolayısıyla 
kısıtlayıcı para ve maliye politikaları uygulam ışlardır. Bu politikalar ve 
alman petrol tasarruf tedbirlerinin de etkisiyle üretim  düşüklüğü sorunu
1975 yılında ön plana çıkmış ve sanayileşmiş ülkelerde reel GSMH bir yıl 
önceye göre % 1,5 oranında gerileme gösterm iştir. GSMH gerileme oram
1974 te %  0,6 idi. Söz konusu ülkelerde 1975 yılında işsizlik, fiyat artışları 
ve bu artışları önlemek için alman kısıtlayıcı politikalar sonucu iç talep; 
petrol üretm eyen gelişen ülkelerin ödemeler dengesi dar boğazlarından 
dolayı sanayi ürünleri taleplerini bir ölçüde kısm aları sonucu da dış talep, 
düşüş gösterm iştir. Bu eğilim ise 1975 yılının önemli bir sorunu olarak 
düşiik kapasiteyle çalışılmasına yol açmıştır.

Üretimde görülen düşüş sonucu çözümleri bir ölçüde birbirine zıt 
düşen işsizlik ve enflasyon sorunları üzerinde güçlüklerle karşılaşıl
mıştır. İşsizlikle savaşmak için kamu harcam alarını artırıcı ve para hacmini 
genişletici yönde makul ölçüleri aşan tedbirlerin bu defa enflasyonu daha 
da körükleyerek sorunu ağırlaştırdığı görülm üştür. Bundan dolayı sana
yileşmiş ülkeler 1975 yılı ortalarından itibaren durgunluğa karşı likiditeyi 
genişletici yönde aldıkları teşvik tedbirlerini kısmen uygulam adan kaldır
mış ve para hacmindeki genişlemeyi sınırlandırıcı düzenlem elere girişmiş
lerdir. Yeni uygulamaya göre ekonomiyi canlandırıcı tedbirler tedrici ve 
kademeli olacak, uzunca bir sürede hem istihdam  olanakları genişletile
cek, hem de fiyat artışlarının makul bir düzeyde kalm ası sağlanacaktır.
1976 yılının sonlarına doğru bu politikayı benimseyen ülkeler sayısının 
çoğaldığı ve belirtilen yönde adım lar atıldığı görülm ektedir.
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1975 yılı sonlarına doğru başlayan ekonomik düzelme eğilimi 1976 
yılı ilk üç ayında da devam etmiştir. Ancak daha sonraki aylarda düzelme 
hızında bir yavaşlama ve fiyatlarda yeniden bir tırmanma söz konusu 
olmuştur.

Dünya, 1973 petrol fiyatlarının çok çeşitli ve kapsamlı sonuçlarına 
ayak uydurmağa çalışırken, başlangıçtaki belirginsizlik ve endişe bir ölçüde 
ortadan kalkmıştır. Nihayet uluslararası kambiyo sistemi bazı yerel dal
galanmalara rağmen 1971 ve 1973 teki şiddetli bunalımları gerilerde bırak
m ış olarak fonksiyonunu sürdürmüştür.

Bu ılımlı genel görünüme karşılık ekonomik canlanma işsizliği arzu
lanan düzeye indirememiş, enflasyon, hızını azaltmakla birlikte 1976 sonu 
itibariyle endişe verici niteliğini korumuştur. Petrol fiyatlarında %  5 ila 
% 10 arasmdaki artış her ne kadar ekonomik canlanmayı durduramamışsa 
da özellikle, az gelişmiş ülkelerin finansman güçlüklerini artırmıştır. Son 
olarak, enflasyon hızı bakımından ülkeler arasındaki farklılık ve kambiyo 
kurlarındaki istikrarsızlık, değişken kur uygulamasında da ekonomilerin 
birbirlerine bağımlı olarak hareket edeceği gerçeğini bir kez daha gözler 
önüne sermiştir.

1974 yılında ve 1975 in ilk yarısında enflasyon ve durgunluk sonucu 
gerileyen dünya ticareti de 1975 yılının ortalarından itibaren tekrar can
lanmağa yüz tutmuş ve sanayileşmiş ülkelerin ithal talebi yeniden artmağa 
başlamıştır. 1976 yılının ilk yansında dünya ticaret hacmi yıllık reel % 11 
oranında artış kaydetmiştir.

1975 yılı sonlarından itibaren tüketim harcamalarının artış eğilimine 
girmesi ve dolayısiyle stoklama hareketlerinin başlaması sanayileşmiş ül
kelerde ekonomilerin durgunluktan kurtulmasını sağlayan etkenler olmuş
tur. Ancak canlanma beklenenden kısa sürmüş ve 1976 yılı ilk üç ayından 
sonra hızını kaybetmiştir. Bu durumda dünya ekonomisindeki gelişmeler 
yılın ilk aylarında yapılan tahminlerin oldukça altında kalmıştır.

B. ÜRETİM VE İSTİHDAM

1973 yılının sonlarına doğru başlayan uluslararası ekonomik bunalım
1975 yılının ilk yarısında en yüksek noktasına varmış ve sanayileşmiş 
ülkelerde reel GSMH yılda ortalama %  4,5 oranında gerilemişti. Bununla 
birlikte 1975 yılının ikinci yansında ortaya çıkan düzelme eğilimi 1975 
yılının tümündeki ortalama reel GSMH gerilemesinin 1974 e göre %  1,5 
civarında kalmasını sağlamıştı. 1975 yılının ikinci yarısında sanayileşmiş 
ülkeler grubunun reel GSMH yıllık ortalama artış hızı % 6,5 olmuştur. 
Bu gelişme 1976 yılı ilk yarısında da devam etmiş ve reel GSMH artış 
hızı %  5,5 civarında gerçekleşmiştir. Ancak 1976 yılının ikinci yarısında 
sanayileşmiş ülkelerin ekonomik faaliyetlerindeki genişleme hızının yavaş
ladığını gösteren bazı belirtiler bulunmaktadır.
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1976 yılı son çeyreğinde, döviz kurlarında devam  eden istikrarsızlık 
nisbeten kısıtlayıcı maliye ve para politikası uygulam asına; ekonomik 
faaliyetlerdeki yavaşlam a ise iç talebin düşmesine neden olmuştur. Bu 
durum, stoklardaki artış hızının yavaşlam ası sonucunu doğurmuştur. 
Ayrıca sanayileşmiş ülkelerden ABD, Almanya ve İta lya’da genel seçim
lerin yapılması, A vrupa’da yaz aylarının tarım sal ürünler ve enerji üreti
mini etkiler biçimde kurak geçmesi, ham petrol fiyatlarına yeni bir zam 
ihtimalinin kuvvetlenmesi gibi etkenler, iş çevrelerinde atılım ları güç
leştirmiştir.

1976 yılı ikinci yarısında sanayileşmiş ülkelerde iç talep yetersizliği 
ve buna bağlı olarak stok tüketim i sorunu ekonomileri olumsuz yönde 
etkilemiş ve yatırım lar gerilemiştir. Firmalar, yatırım  garantisini sağla
yacak ciddi tedbirler alınıp, gerekli koşullar sağlanıncaya kadar, kapasite 
artırm a yoluna gitmemeyi tercih etmişlerdir. Sanayi yatırım larındaki kâr 
oranları ikinci dünya savaşı sonrası dönemin en düşük düzeyine inmiştir. 
Çeşitli yasal gelişmeler nedeniyle işten çıkarm aların güçleşm esi sonucu 
maliyetlerin üzerindeki baskı artm ıştır. Emek m aliyetinin yükselmesi ve 
finansman koşullarının ağırlaşması, firm aları iç borçlanm alara yöneltmiş 
bu da yatırım  eğilimini olumsuz yönde etkilem iştir. Ö te yandan fiyat a rtış
larının yüksek düzeylere ulaştığı madencilik, petrol v.b. sektörlerde yatı
rım lar daha büyük bir baskı altında kalmıştır. Y atırım larda görülen gerile
me üzerine sanayileşmiş ülkelerde hüküm etler, yatırım ları teşvik  amacı ile 
vergi indirimleri, yatırım  teşvik primleri, hızlandırılmış am ortism an ödenek
leri gibi tedbirler uygulamaya koym uşlardır. Bu tedbirlerin  sonuçları henüz 
alınmamıştır.

1976 yılında sanayileşmiş ülkelerde ekonomik faaliyetlerin  genişleme
sine rağmen işsizlik oranı pek değişmemiştir. Geçen yıl 15 milyon dola
yında belirlenen OECD ülkelerindeki işsiz sayısı bu düzeyini korum aktadır. 
Daha önceki bunalımları takip eden dönemlerde olduğu gibi canlanmanın 
başlangıcında işçi başına verimliliğin yükselme halinde oluşundan yarar
lanılmıştır. Diğer bir deyişle, işletm eler üretimi genişletirken işçi sayısını 
artırm aktan çok, mevcut işçilerin daha verimli çalışm alarını sağlayan ko
şulları geliştirme yoluna gitmişlerdir. Ekonomik durgunluğa rağm en üre
tim maliyetleri içinde işçi ücretlerinin nispi öneminin artm ış olması işlet
meleri bu tercihe yöneltmiştir. Diğer taraftan  üretim , serm aye yoğun yön
teme dönüştükçe ve yapısal değişiklikler hızlandıkça, yaratılan  işten daha 
büyük oranda işgücü açıkta kalm aktadır. Bu gelişme karşısında işsizlik, 
üretim yöntemlerinin de fonksiyonu olmakta örneğin, üretim de makina- 
laşma arttıkça insan emeğine olan ihtiyaç azalm aktadır. Iş gücünü artır
mak için ekonomik faaliyet hacminde artış sağlansa bile, yapısal nedenlerle 
işsizlik oranı artış göstermektedir. Bu durum da özellikle sanayileşmiş ü l
kelerde işsizlikle savaşm ak için alınacak köklü sosyal ve mali tedbirler 
bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir, istihdam  şartlarındaki gerginliği
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azaltabilm ek için bazı sanayileşm iş ülkelerde emeklilik sürelerinin kı
saltılm ası, emekli aylıklarının vergiden m uaf tutulm ası, bulundukları yerin 
dışında iş kabul edeceklere maddi yardım da bulunulm ası, zorunlu öğretim 
sürelerinin uzatılm ası gibi yeni tedbirler üzerinde durulm aktadır.

Sanayileşm iş ülkeler içinde en belirgin ekonomik düzelme ABD, Al
m anya ve Japonya’da gözlenmiştir.

A m erika’da 1976 yılında reel GSMH artışı % 6,2 olarak gerçekleş
m iştir. Bu oran 1976 yılı ilk üç ayında erişilen %  9,2 gibi oldukça yüksek 
büyüm e hızının sonucudur. Zira daha sonraki üç aylık dönemlerde reel 
GSMH artış  hızı gittikçe düşüş kaydetm iştir. Büyüme h ızlan  ikinci çeyrekte 
%  4,5, üçüncü ve son çeyrekte %  3,9 civarındadır. Ekonomide ilk üç aydan 
sonra gözlenen yavaşlam anın başlıca nedenleri; stok hareketlerinin tam am 
lanm ası, tüketim  ve özellikle dayanıklı tüketim  m allan  harcam alarında 
görülen çekingenlik ile sabit serm aye yatırım lanndaki artışın daha önce
leri tahm in  edilen düzeyin altında gerçekleşm esidir.

Ancak bütün bunlara rağm en ABD de kâr o ran lan  yükselm ekte ve 
girişim ciler için finansman koşullan daha elverişli hale gelmektedir. Ni
tekim  1976 yılında yabancı yatırım larda artış  gözlenm iştir, ö te  yandan 
kapasite  kullanım  oranı diğer sanayileşm iş ülkelere göre daha yüksektir. 
Sanayi m allan  üretim i 1976 yılında toplam  olarak bir önceki yıla göre 
%  10,2 a rtış  gösterm iştir. Bu a rtışta  taş ıt araçları üretimi en önemli paya 
sahiptir. Beslediği yan sanayiler ve sağladığı istihdam  olanakları açısından 
ekonom ik faaliyetlerin başlıca göstergelerinden biri sayılan taşıt aracı üre
tim i a rtış  hızı 1976 yılında %  26,5 oranındadır.

1975 yılı sonunda %  8,3 olan işsizlik oranı 1976 sonunda %  7,6 ya 
düşm üştür. Sanayileşmiş ülkeler içinde en büyük verimlilik artışı ABD de 
sağlanm ıştır. 1975 de %  2,1 olan verim lilik artışı 1976 da %  4,5 a çıkmıştır. 
Bu oran 1962 yılından beri gözlenen en büyük artıştır.

A lm anya’da 1975 yılında %  3,2 oranında gerileyen reel GSMH nrn, 
1976 yılında %  5,5 oranında artış göstereceği tahm in edilmiştir. Reel GSMH 
da görülen artış, yılın ilk üç ayındaki hızlı gelişme sonucudur. Daha son
raki ay larda üretim de kayda değer düşüşler olmuştur. Sabit sermaye ya- 
tırım lann ın  bütün kalemleri yılın yarısından sonra, düşük kapasite kulla
nımı ve mali teşviklerin kısmen azalm ası sonucu ya duraklamış ya da 
gerilem iştir.

Sanayi üretim inde en büyük katkıyı taşıt araçlan  üretimi sağlamıştır. 
1976 yılında üretilen taşıt araçları sayısı 3,9 milyon kadardır. Bu düzey
1971 ve 1973 yıllarında üretilen sayıdan düşük olmakla birlikte 1975 yılma 
göre önemli bir artış niteliğindedir. 1975 yılında %  3,2 oranında gerileyen 
sanayi üretim i 1976 yılında %  7,2 düzeyinde artış göstermiştir.



İşsizlik oranı 1976 da % 4,8 olarak 1975 yılı düzeyinde kalmıştır.

Japonya’da yılın ilk aylarında kaydedilen hızlı gelişme daha sonraları 
tüketim  harcam aları ve ihracat hacmindeki düşüş nedeni ile yavaşlamıştır. 
1976 yılı ilk yarısında ihracat hacminde önemli bir artış görülm üştür. 1975 
yılında % 2,1 artan  reel GSMH 1976 yılında % 6  oranında artış kaydet
miştir. Bazı gelişmeler elde edilmesine rağmen im alat sanayiinde kapasite 
kullanım oranı, halâ daha önce erişilen tepe noktasının çok altındadır.

Sanayi üretim  artışını etkileyen en önemli unsur taşıt araçları üretimi
dir. Buna bağlı olarak 1975 de 2,7 milyon tu tarında m otorlu araç ihraç 
edilmişken bu sayı 1976 da 3,7 milyona çıkmıştır. Sanayi üretim  artış oranı 
ise c/c 15,9 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi üretimindeki artış nedeniyle işsiz sayısında ılımlı bir düşüş 
meydana gelmiş, 1976 Temmuzunda % 2,06 olan işsizlik oranı Kasım 
ayında % 1,99 a inmiştir.

Fransa’da 1975 yılının son çeyreğinde ve 1976 yılının ilk üç ayında 
talep ve üretim de görülen hızlı gelişme, daha sonraları yavaşlam a şekline 
dönüşmüştür. 1975 yılında reel olarak % 1,2 oranında gerileyen GSYÎH 
1976 yılının ilk yarısındaki hızlı gelişme sonucu 1976 yılında % 5  artış 
göstermiştir. 1975 de % 7,5 gerilem e gösteren sanayi üretim i 1976 da 
% 11,5 artış kaydetm iştir. Talepteki azalışın nedenleri, gelişme döneminde 
uygulanan teşvik tedbirlerinin tedricen kısıtlanması ve stoklam a sürecinin 
tamamlanması olarak açıklanmaktadır.

Ingiltere’de 1976 yılının ilk aylarında görülen gelişm eler Mayıs ayın
dan itibaren yavaşlamıştır. Reel GSMH ikinci çeyrekte bir önceki üç aya 
göre % 1,5; sanayi üretimi üçüncü çeyrekte % 0,5 düşüş kaydetm iştir. 
Ekim ayında işsizlik oranı mevsimlik düzeltilmiş olarak %  5,4 tür. 1975 
yılında bu oran % 5 idi.

İtalya’da 1975 yılı son aylarında başlayan ekonomik düzelme 1976 
yılının ilk yarısında beklenenden daha hızlı devam  ettik ten  sonra, yaz 
aylarından beri hızını yitirm iştir. 1975 de %  3,7 oranında gerileyen reel 
GSYÎH 1976 da % 4,5 artış gösterm iştir. Sanayi üretim i de benzer bir 
gelişme kaydetm iş ve 1975 de % 9,8 gerilemişken 1976 da % 9  oranında 
artış göstermiştir.

işsizlik oranı yıl sonunda %  3,8 düzeyindedir. Bu, ekonomik gerilem e
nin en yüksek noktasındaki % 3,3 olan işsizlik oranından daha yüksektir.

C. FİYATLAR

Dünya enflasyon hızının tepe noktasına eriştiği 1974 yılından sonra 
fiyat artışlarında ılımlı bir gerileme başlamış bu durum , 1976 yılında da 
devam etmiştir. Birim iş gücü maliyeti artış hızındaki yavaşlama, geri
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lemenin nedenleri arasında yer alm aktadır. Birim işgücü m aliyetleri artış 
hızındaki yavaşlam a kısmen işçilerin saat ücretlerinin daha yavaş artm a
sından kısm en de verimlilik artışından ileri gelm iştir. Enflasyon hızının 
azalm asına yol açan bir diğer etken de gıda m addeleri dışında kalan ham
m addelerin fiyatlarında 1975 yılı içinde görülen ani düşmedir. Hammadde 
fiyatları 1976 yılının ilk yarısında yeniden artış  kaydetm işse de ekonomik 
düzelm enin başlangıcında bu kaynaktan gelen ve üretim  maliyetini artıran 
baskılar oldukça düşük bir düzeyde kalm ıştır. Ayrıca sanayileşm iş ülkeler 
ihracat fiyatlarının istikrar kazanm ası, fiyat artışlarının gerilem esinde ol
dukça önemli bir etken olm uştur. İhracat fiyatları 1973 ve 1974 yıllarında 
enflasyonist etkiyi besleyen ek bir kaynak iken, 1975 yılı ortalarından iti
baren ih racat malları fiyat artışları, geçmiş yıllardaki trendlerine benzer 
bir gelişme içine girm iş ve yurtiçi fiyatları altında kalan bir artış  seyri iz
lemeğe başlam ıştır. Ayrıca 1976 yılının ilk yarısında Am erika ve Japonya’da 
tarım sal ürün fiyatlarının düşmesi, fiyat a rtış hızının azalm asında belli 
ölçüde rol oynam ıştır. Son olarak hüküm etlerin izlediği maliye ve para 
politikaları söz konusu gerilemede oldukça etkili olm uştur.

Bütün bu gelişmelere rağm en sanayileşm iş ülkelerde fiyat artışları 
henüz ciddiliğini korum aktadır. 1976 yazındaki kuraklık tan  sonra, 
batı ülkelerinde gıda m addeleri fiyatları yükselm eğe başlam ış ve ayrıca 
döviz kurları açısından elverişsiz durum da olan İngiltere ve İtalya gibi 
ülkelerde kur dalgalanm aları enflasyonu körüklem e eğilimine girmiştir.

Enflasyonun bir göstergesi sayılan tüketici fiyatları, sanayileşmiş ül
kelerde 1974 yılında %  12,6, 1975 de %  10,7 artış gösterm işken 1976 
yılında bu oran %  8,1 düzeyinde gerçekleşm iştir. Başlıca sanayileşmiş ül
keler tek  tek ele alındığında İtalya hariç tüm ünde tüketici fiyatları artış 
hızları yavaşlam ıştır. Enflasyon yönünden İngiltere, İtalya’dan sonra ikinci 
gelm ektedir. Bu iki ülkede enflasyon ekonominin ana sorunu olmağa devam 
etm ektedir.

1975 yılında, Almanya’da %  5,9 olan tüketici fiyatları artış hızı, 1976 da 
%  4,6 ya; Am erika’da %  9,2 den %  5,7 ye; Kanada’da % 10,8 den %  6,2 ye; 
Japonya’da % 11,8 den % 9,7 ye; Fransa’da % 11,7 den % 9,9 a; İngiltere’de 
%  24,2 den % 14,7 ye; İsviçre’de % 6,8 den % 1,3 e düşerken, İtalya’da 
%  17,8 den % 20,1 e yükselmiştir.

D. ULUSLARARASI ÖDEMELER

Dünya ticaretinde ekonomik faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı ola
rak  görülen canlanm a ülkelerin ödemeler dengelerini de şekillendirmiştir.
1975 yılı içinde en büyük değişikliğe uğrayan grup OPEC ülkeleri olmuş ve 
bu ülkelerin 1974 de 65 milyar dolar olan toplam cari işlemler fazlası,
1975 de 30 m ilyar dolardan fazla azalarak 35 milyar dolara düşmüştür. Bu 
değişiklik, cari işlemler dengesi daha önce açık veren sanayileşmiş ülke
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lerde açığın 1975 yılında aşağı yukarı kapanması sonucunu vermiştir. 1976 
yılmda ise sanayileşmiş ülkelerin tekrar 22 milyar dolarlık açık vereceği 
hesaplanmıştır. Buna karşılık, OPEC ülkelerinde cari işlemler fazlasının 
tekrar artış eğilimi içine girdiği görülm üş ve fazlalığın yıl sonu itibariyle 
42 milyar dolar olacağı tahm in edilmiştir. Diğer taraftan OPEC ülkeleri 
dışındaki: gelişen ülkelerin, 1974 yılında 21 milyar dolar olan cari işlem 
açıklarının 1975 yılında 32 milyar dolara yükselmişken, 1976 yılında 
24 milyar dolara düşeceği hesaplanm aktadır.

OPEC ülkelerinin cari işlemler fazlasının 1975 yılında 1974 e göre 
azalması, bir yandan sanayileşmiş ülkelerde petrole olan talebin düşmesine, 
diğer yandan kalkınma program larının ve biriken mali kaynakların uyar
dığı hızlı ithalat artışına bağlanm aktadır. OPEC cari işlemler fazlasında
1975 yılındaki daralmanın yaklaşık üçte ikisinin ithalat genişlemesinden, 
üçte birinin de petrol ihracatının düşmesinden ileri geldiği kabul edilmek
tedir. Petrole olan talebin 1975 yılının sonlarında ve 1976 yılının başlarında 
tekrar artm ası OPEC ülkelerinin cari işlemler fazlasının 1976 yılında bü
yümesindeki başlıca etkendir. Ancak mal ve hizmet ithalâtının alışılmamış 
bir hızda devam etmesi cari işlemler fazlasının daha büyük oranlarda ço
ğalmasını engellemektedir.

Sanayileşmiş ülkelerde 1974 yılında ortaya çıkan cari işlemler açığı
nın, 1975 de yerini fazlaya terketm esi de iki nedene bağlanmaktadır. Bun
lardan biri, OPEC ülkelerinin ithalatı içinde sanayileşmiş ülkelerin çok 
büyük bir paya sahip olmaları, diğeri de ekonomik durgunluk dolayısıyla 
sanayileşmiş ülkelerde petrol ithal talebinin zayıflamasıdır. Petrol ithal 
talebinin 1976 da tekrar canlanması, bu ülkelerin cari işlemler fazlasının 
düşüşüne yol açmıştır.

Gelişen ülkelerde 1975 yılında cari işlemler açığı genişlemiştir. Petrol 
ve diğer ithal mallarının fiyatlarındaki artışla 1974 yılında zaten çok bü
yümüş olan cari işlemler açığının yanısıra ihracattaki gerileme ve ticaret 
hadlerinin kötüleşmesi cari dengeyi olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.
1976 yılında sanayileşmiş ülkelerde birincil mallara olan talebin yeniden 
canlanması ile ihracat hacmi büyürken ticaret hadleri de giderek düzelme 
gösterm ektedir. Bu gelişmeler ile uluslararası kredi kaynaklarından daha 
çok yararlanm a 1976 yılı sonunda söz konusu ülkelerin cari açıklarının 
azalmasında rol oynamıştır.

1975 yılı ilk yarısında 4 milyar dolar civarında gerçekleşen sanayileş
miş ülkeler ticaret açığı, 1976 yılı aynı döneminde 15 milyar dolara çık
mıştır. OPEC ülkelerinde ise aynı dönemler itibariyle 28 milyar dolar olan 
fazlalık 31 milyar dolara ulaşmıştır. “Diğer Avrupa” ülkeleri ile gelişen 
ülkelerin ticaret açıkları ise azalmış, bu ülkelerin sırasıyla 13 milyar ve 22 
m ilyar dolar olan ticaret açıkları 10 milyar ve 16 milyar dolara düşmüştür.



Diğer yandan dış ticaret dengesi gelişmeleri ihraç fiyatlarında ve 
kurlardaki değişmelere bağlı olarak ülkeler arasında büyük farklılıklar 
gösterm ektedir. ABD ticaret dengesi 1975 yılında 4,3 milyar dolar fazla 
verirken, 1976 yılı onbir ayında ticaret açığı 13,1 milyar dolara yaklaşmış
tır. Japonya’nın 1975 deki 2 milyar dolarlık açığı özellikle yılın ilk yarısın
daki hızlı ihracat artışı ile 1976 Eylül ayında kapanmış ve Kasım sonu 
itibariyle 1 milyar dolar fazla vermiştir. Almanya 1976 yılında da fazla 
vermeye devam etmiş ancak, 1975 te 15 milyar dolar olan fazlalık 1976 nın 
onbir ayında 12,5 milyar dolar olmuştur. 1975 yılı sonu itibariyle 9,5 milyar 
dolarlık ticaret açığı veren Ingiltere 1976 nm onbir ayında 9 milyar dolar; 
3,5 milyar dolar açık veren İtalya ise 1976 nın ilk dokuz ayında 4,6 milyar 
dolar açık vermiştir. Fransa’da 1975 yılında 0,85 milyar dolar olan ticaret 
dengesi açığı 1976 nm ilk onbir ayı sonunda 6,5 milyar dolara yükselmiştir.

U luslararası rezerv hacmi, Özel Çekme Hakları (ÖÇH), Uluslararası 
Para Fonu rezerv pozisyonları, altın ve çeşitli dövizlerden oluşmaktadır. 
Rezerv hacmi ÖÇH cinsinden 1976 Kasım ayı itibariyle geçen yılın eş ayma 
göre % 12,1 oranında artarak  192 milyar 785 milyondan 216 milyar 71 
milyona ulaşmıştır. 1975 yılı aynı dönemindeki artış oranı %  6,7 idi. Top
lam rezervlerde izlenen artış, Para Fonu rezerv pozisyonlarında % 40 ve 
çeşitli dövizlerde %  12,3 yükselişten ileri gelmiştir. 1975 yılında Para 
Fonu rezerv pozisyonu %  44,6 çeşitli dövizler % 3,4 artmıştı. Uluslararası 
rezerv hacmi içinde yer alan ÖÇH ve altın 1975 yılında sırasiyle % 3,6 
ve % 2,7 oranlarında azalırken bu kalemlerde 1976 yılında kayda değer 
bir değişme olmamıştır.

1975 yılına göre bir yavaşlama görülmekle birlikte 1976 yılında da 
en büyük rezerv artışı OPEC ülkelerinde meydana gelmiştir. Söz konusu 
ülkelerin 1976 Kasım ayında ÖÇH cinsinden toplam rezervleri %  15 a rta 
rak 104,1 milyardan 113,5 milyara çıkmıştır. Artış oranı 1975 yılında 
% 26,5 idi. OPEC ülkeleri içinde Suudi Arabistan’ın 1975 yılı sonunda 
19,9 milyar ÖÇH olan rezervi % 16,5 artarak 1976 kasım ayında 23,2 
milyara yükselmiştir. Suudi Arabistan rezerv büyüklüğü açısından Alman
ya’dan sonra gelen ikincilik sırasını korumaktadır. Rezervleri bakımından 
OPEC ülkeleri içinde son sıralarda yer alan Endonezya 1975 yılında 501 
milyon ÖÇH olan rezervini 3 misli artırarak 1976 da 1,5 milyara çıkar
mıştır. 1975 yılında azalma gösteren Irak’m rezervleri de % 43,2  artarak
2.3 milyar ÖÇH den 3,3 milyara yükselmiştir.

Aynı dönemler itibariyle ÖÇH cinsinden Cezayir’in rezervi % 50 ar
tarak 1,1 milyardan 1,7 milyara, Libya’nın rezervi % 47,2 artarak 1,9 mil
yardan 2,8 milyara, İran’ın rezervi % 6,8 artarak 7,4 milyardan 7,9 milyara, 
Kuveyt’in rezervi % 7,4 artarak  1,4 milyardan 1,6 milyara yükselmiştir. 
Venezüella ve Nijerya’nın rezervleri ise sırasıyla % 2,5 ve % 9,7 azalarak
7.3 milyara ve 4,5 milyara düşmüştür.
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Sanayileşmiş ülkeler grubunun ÖÇH cinsinden 1975 yılı sonunda
104,1 milyar olan rezervleri % 9  artarak  113,5 m ilyara, Türkiyenin  de 
içinde bulunduğu “Diğer Avrupa” ülkelerinin rezervleri % 4,8 artarak  11,1 
milyardan 11,6 milyara, gelişen ülkeler grubunun rezervleri %  27,5 a rta 
rak 26,5 m ilyardan 33,8 milyara yükselmiştir. 1975 yılında bir önceki yıla 
göre “Diğer Avrupa” ülkelerinin rezervleri % 9,9 düşüş gösterirken, ge
lişen ülkelerin rezervleri aynı kalmıştı.

E. DÜNYA TİCARETİ

Dünya ticaret hacmi 1958 yılından bu yana ilk kez 1975 de düşme 
göstermiştir. OPEC ülkeleri dışında kalan bütün ülke gruplarında ithalât 
reel olarak azalmış ve toplam ticaret hacmi 1975 de bir önceki yıla göre 
r/o 4,5 gerilemişti. İthal talebinin azalması, sanayileşm iş ülkelerde ve 
OPEC ülkelerinde ihracatı etkilemiş ve petrol dışında ham m adde üreticisi 
ülkelerin ihracat hacmindeki büyümeyi durdurm uştu. 1976 yılında kon
jonktür genişlemesine bağlı olarak dünya ticaretinin canlandığı ve yılın 
ilk altı ayında üretim  artışından daha hızlı bir seyir izlediği görülm üştür.

1976 yılı dünya ticareti ile ilgili incelemelerimizi elde m evcut ve yı
lın ilk yarısını kapsayan istatistiklere dayanarak yapm aktayız. Uluslara
rası Para Fonu istatistiklerine göre 1975 yılı ilk a ltı ayında 397 milyar 
dolar olan dünya ihracatı (fob), 1976 yılı aynı dönem inde 431 milyar do
lara ulaşarak •% 8,6 oranında artış  gösterm iştir. Aynı dönem ler itibariyle, 
ithalât (cif) 409 milyar dolardan 439,9 milyar dolara çıkm ıştır. Artış oranı 
% 6,8 dir. Dünya ticaretindeki reel gerçekleşm eleri belirlem ek üzere cari 
dünya ihracat ve ithalâtı, ilgili fiyat endeksleri ile sab it fiyatlara çevrildi
ğinde, 1975 yılı ilk yarısında reel olarak % 8,8 gerileyen toplam  ihracatın 
1976 aynı döneminde %  11,3; ve % 5,3 oranında gerileyen ithalâtın ise 
% 11,6 oranında artış kaydettiği görülm ektedir.

1976 yılı ilk altı aylık reel ticaret gelişmesi geçen yılm aynı dönemine 
göre bölgeler itibariyle incelendiğinde, ihracatın sanayileşm iş ülkelerde 
%  10,8, “Diğer Avrupa” ülkelerinde %  12,7; OPEC ülkelerinde %  11,4; ge
lişen ülkelerde ise %  16,8 arttığı görülm ektedir.

Aynı dönemler itibariyle reel ithalat sanayileşm iş ülkelerde %  14,8, 
OPEC ülkelerinde %  14,7, gelişen ülkelerde %  3,5 artarken , “Diğer Avrupa” 
ülkelerinde % 3,4 azalmıştır. 1976 yılının ilk yansında gelişen ülkelerin 
ihracatı bir önceki yılm aynı dönemine göre artış  sağlarken, ithalâtı 
ödemeler dengesi sorunları yüzünden hemen hemen aynı düzeyde kalmıştır. 
Bunun sonucu söz konusu dönemde, gelişen ülkelerin 1975 de ciddi bo
yutlara ulaşan ticaret açıklarında belli bir düşüş olm uştur.

İhracat rakam ları esas alınarak ülke gruplarının 1976 yılı ilk yarısında 
dünya ticareti içindeki paylan incelendiğinde, 1975 yılındaki gelişmenin 
tersine, sanayi ülkelerinin payının azaldığı, gelişen ülkelerin payında ılımlı
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bir artış  m eydana geldiği kaydedilm ektedir. Sanayileşm iş ülkelerin 1975 te 
%  68,43 olan paylan  1976 da % 66,90 a düşerken, “Diğer A vrupa” ülkeleri
nin payı % 3,75 ten % 3,87 ye, OPEC ülkelerinin payı %  14,25 den % 14,38 e, 
gelişen ülkelerin payı ise % 11,02 den % 12,9 a çıkm ıştır.

Dünya ticaretinde, devrevî hareketlerden ve geçici faktörlerden etki
lenerek fiya tlan  en fazla dalgalanm a gösteren m allar ham m addeler olmuş
tur. ABD doları cinsinden ifade edilen ham m adde fiyatları (petrol fiyatları 
hariç) 1975 yılında 1974 e göre ortalam a % 18 oranında düşüş kaydetmiş, 
fakat 1976 nm ilk yarısında yeniden artm ağa başlam ıştır. 1976 nın ortala
rında bu fiyatlar, 1975 ortalam asının %  5 üzerine çıkm ış bulunm aktadır.

Ham madde fiyatlarında 1975 yılında görülen düşüş çok yaygın olmuş
tu r. Bütün malların 1973 yılında karşılaşılan zirve talebe göre ayarlanan 
ve artan  toplam  arzları, 1974 ve 1975 yıllarında bu m alların dünya piyasa
larındaki fiyatlarının ani olarak ve önemli ölçüde düşm esine yol açmıştır. 
Fiyatlardaki düşme 1975 yılı içinde tedricen kontrol altına alınabilmiş ve 
özellikle tarım sal hamm adde fiyatları 1976 nm ilk yarısında yeniden istik
rar kazanm ıştır. Diğer yandan, ekonomik durgunluk döneminde stoklarda 
büyük bir yığılma olduğundan, m etal piyasalarında henüz istikrarlı bir 
denge kurulam am ıştır.

Diğer taraftan  sanayileşm iş ülkelerde enflasyon hızının azalması ve
1975 in başlarından itibaren bunun ihraç fiyatlarına yansım ası, iki yıl 
süren bir aleyhte gelişmeden sonra OPEC dışında kalan ham m adde üreticisi 
ülkelerin dış ticaret hadlerinde bir düzelmeye yol açabilecektir.

F. ULUSLARARASI PARASAL HAREKETLER

Döviz piyasalarında 1976 da görülen istikrarsızlık, sanayileşm iş ülke
ler arasındaki fiyat hareketleri ve ödemeler dengesi farklılıklarından ileri 
gelm iştir. Bretton W oods sisteminin nihayete erişinden itibaren genellikle 
doğrudan dolarla ilgili bunalım larla karşılaşılm ış ancak, 1976 da piyasada 
A vrupa dövizleri üzerinden hareketler yoğunluk kazanm ıştır. Yılın başında 
sterlin ve liret süratle değer kaybetm iş ve Fransız frangı da Avrupa Bir- 
Iiği’nin Yılankavi Kur Sistemi (The Snake) dışına çıkm ıştır. Yaz sonlarına 
doğru söz konusu sistemin işleyişinde ortaya çıkan güçlükler sonucunda 
Batı Alman m arkının diğer ortakların paralarına göre revalüasyonu kaçı
nılm az olm uştur. Böylece, yılankavi sistem de yeniden ayarlanm ış olan kur
lar sayesinde spekülatif baskılar büyük ölçüde giderilmiştir.

1976 yılı sonu itibariyle kambiyo kurları yapısı yeni bir görünüm ar- 
zetm ektedir. 1976 Aralık ayı döviz kurları ortalam aları 1975 Aralık ayı 
o rta lam alan  ile karşılaştırıldığında Alman markı, İsviçre frangı ve Japon 
yen’inin ABD dolan karşısında sırasiyle % 10, % 8 ve % 4 değer kazandığı, 
buna karşılık Fransız frangının % 11, sterlinin %  17 ve liretin % 21 değer
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kaybettiği görülm ektedir. Kanada doları ise yıl sonuna doğru büyük oranda 
baskı altında kalm asına rağm en ABD dolan  karşısında ancak bir miktar 
değer değişik liğine uğram ış bulunmaktadır.

OPEC ülkelerinin malı yatırım  stratejilerindeki değ işm e bu yıl özellik le  
sterlin  üzerindeki baskının tem el nedeni olm uştur. Aralık 1973 ile Mart
1975 tarihleri arasında 2,5 m ilyar sterlin artış gösteren  OPEC ülkelerinin  
sterlin  dengeleri 1975 yılının geri kalan kısm ında 0 ,6  m ilyar ve 1976 nın 
başından E ylül sonuna kadar da 1,3 m ilyar sterlin  azalm a kaydet
miştir. Sterlin dengelerinin azaltılm ası ile sağlanan kaynakların dolara, 
bir ölçüde de diğer güçlü  paralara kaydırılm ak su retiy le  Euro-dollar p iya
sasına yatırıldığı sanılm aktadır.

1976 başlarında birkaç aylık nisbi denge durum undan sonra, Mart 
ayında sterlin  yoğun bir baskı altına girm iştir. Sterlinin ABD doları, Japon 
yen ’i ve diğer Avrupa paraları karşısındaki değer kaybı Haziran ayma  
kadar devam  etm iş ve sterlin ABD  doları karşısında J,70 düzeyine kadar 
inm iştir. 10’3ar grubuna dahil ülkeler ve ek olarak İsviçre'den 5,3 m ilyar 
dolar tutarında “Stand-by” kredisi sağlanacağının açıklandığı Haziran ayı 
başlarında biraz değer kazanan sterlin, Eylül ayında yeniden düşüş eğ ili
m ine girm iş v e  Ekim ayının ilk yarısında biraz istikrar bulduktan sonra ay 
sonuna doğru yeniden düşm üştür. Kasım sonuna kadar uzanan dönem de 
Londra’da Alm an markı ve İsviçre Frangı % 30 ve ABD dolan  da % 20 nin 
üzerinde değer kazanm ıştır. Sterlin  üzerindeki baskıya bir tepki olarak 
Asgari Faiz Haddi (M inimum Lending Rate) Eylül ayında % 11,5 tan % 13 e, 
Ekim başında % 15 e yükseltilm iş, Kasımda ise % 14,75 e düşürülmüştür.

Bank of England’m yaptığı resm i piyasa m üdahaleleri sterline bas
kının şiddetine bağlı olarak aydan aya değişik  bir seyir izlem iştir. 1976 
nm  ilk  dokuz ayında sterline m üdahale için gerekli finansm an ihtiyacı do
lar cinsinden 6 m ilyann üzerine yükselm işti. Sterlin bilindiği üzere uzun 
yıllar uluslararası para sistem inde bir rezerv para olarak bütün dünyaya  
yayılm ıştır. İngiltere’de son  yıllarda görülen yüksek enflasyon  hızı ve öde
meler dengesi açıkları, sterlinden kaçışın başlıca nedenleri olm uştur. Diğer 
paralar karşısında değeri devam lı düşen sterlinin bu durumu bir yandan  
da enflasyonu körüklem iştir.

Bu durumda İngiltere U luslararası Para Fonu, m erkez bankaları ve  
uluslararası piyasa olm ak üzere üç koldan mali kaynak sağlam ak ve böy- 
lece sterline istikrar kazandırıp ayrıca içteki enflasyonu azaltm ak yolunu  
seçm iştir.

U luslararası Para Fonu’ndan sağlanan 3 m ilyar 360 m ilyon ÖÇH ltk 
kredi iki ya da üç yıl vadelidir. Ancak kredinin kullanılm ası iki koşula  
bağlanm ıştır. Kredi, sterlin  balanslarının azaltılm ası ya da İngiltere rezerv
lerinin tespit edilm iş belli bir düzeyin altına düşm esi halinde çekilecektir.
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Bugüne kadar kredinin büyük bir k ısm ı vadesi gelm iş eski borçların öden
m esinde kullanılm ıştır.

İngiltere ile ekonom ik çıkarları aynı yönde olan ve paralan güçlü  
ve daha m üstakar ülkelerden Belçika, Kanada, Batı A lm anya, Japonya, 
Hollanda, İsveç, İsviçre ve ABD m erkez bankalarının sağladığı 3 milyar 
dolarlık stand - by kredisinin yönetim ini U luslararası Ö dem eler Bankası 
üzerine alm ıştır. Bu kredi iki y ıllık  bir sürede kullanılacak ve vadesi 
ise  her bir kredi kullanm a tarihinden itibaren 4 yıl sonra gelecektir. Böy- 
lece son kredi çek ilişi itibar edilirse İngiltere en çok  altı y ıl vadeli bir imkân 
sağlam ış olm aktadır.

U luslararası Para Fonu’ndan sağlanan kredilerin çoğunun bitirilmiş 
olm ası nedeniyle İngiltere bir üçüncü  yola başvurm uş ve  bu kez Amerika, 
Kanada, Alm an ve kendi uluslararası bankalarının yardım ıyla uluslararası 
para piyasasından 1,5 m ilyar dolar borçlanm ıştır. Bu işlem e takriben 30 
Banka katılm ış v e  kredi sağlam a yönetim ini de Bank o f England yapm ıştır.

İthalât için  karşılık yatırm a sistem i ve İtalyan yetkililerinin 1976 
ilkbaharında aldıkları diğer sıkı tedbirlerle {daraltıcı para politikası, daha 
iyi bir politik atm osfer ve olum lu m evsim lik  faktörler) b irleşince yaz ay
larında liret istikrar kazanm ış ve y ıl başından itibaren liretin uğradığı 
efektif değer kaybı % 20 nin üzerine çıkm am ıştır. D ış ödem elerdeki zaman  
farklılıkları n eden iy le  T em m uz ayında önem li ölçüde resm i ödem eler faz
lası sağlayan  İtalya’da bu fazla  A ğu stos ayında büyük ölçüde küçülmüştür. 
Ancak, Eylül ayında yeniden liret üzerinde baskı artm ıştır. İthalâtta kar
şılık  yatırılm asını öngören sistem in  etkilerini dengelem ek üzere reeskont 
oranı Ekim ayı başında % 13 ten ■% 15 e yükseltilm iş ve lirete istikrar 
kazandıracak diğer bazı tedbirler alınm ıştır. Bunlar arasında döviz alışla
rından geçici olarak % 10 oranında ek bir vergi kesilm esi de bulunmaktadır. 
Daha sonra vergi oranı % 7 ye düşürülm üştür. Yine Ekim ayında Bank of 
Italy yeniden piyasa m üdahalelerine başlam ış, Kasım ayındaki fon girişleri 
ise  durumunun düzelm esine yol açm ış ve  dolayısiyle yılın  üçüncü çeyre
ğinde cari işlem ler fazlası 0,25 m ilyar doları ve  net serm aye girişleri de 
0,75 milyar d o lan  bulm uştur. İta lya’nın ödem eler dengesinin nispi şekilde  
düzelm esinin bir sonucu  olarak, y ıl başında Federal R eserve System ’den 
alınan 500 m ilyon dolarlık borç ile Alm anyadan altına dayalı olarak alınan 
500 m ilyon dolarlık borç geri ödenm iştir.

Mart ayında Y ılankavi kur sistem inden ayrılm ış olan Fransız frankı 
da yıl boyunca baskı altında kalm ıştır. Fransa’da yılın  üçüncü çeyreğinde  
cari işlem lerin önem li boyutlara varan açığı fon girişleri ile kısmen gideril
miştir. Fonlar büyük ölçüde yabancı ve uluslararası para ve serm aye piya
salarından borçlanm ak 'su r e tiy le  sağlanm ıştır. Buna karşılık, diğer bazı 
etkenler frankın yaz  boyunca değer kaybetm esine yol açm ış ve yıl başın
dan A ğustos ayı sonuna kadar frangın efektif değer kaybı % 10 u aşm ıştır.
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Kısa süreli bir düzelmeden sonra değer kaybı Ekim ayında, yeniden Ağus
tos ayındaki düzeye yükselmiş ve Kasım’da pek az bir değişme gösterm iş
tir. Bu arada resmî piyasa m üdahaleleri ılımlı bir düzeyde kalm ıştır.

Yılankavi kur sistemine katılan ülkeler ekonom ilerinde verimlilik ve 
fiyat hareketleri bakımından farklı şekilde gelişmeler ve farklı büyüm eler 
Özellikle Batı Alman ekonomisinin diğerlerine göre daha güçlenm esine yol 
açmış ve m ark diğer paralar karşısında değer kazanm ıştır. Bunun bir 
sonucu olarak yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 4 m ilyar dolar tu tarında 
resmî ödemeler fazlası meydana gelmiştir. Buna karşılık  o rtak  kur sis
teminin diğer ülkeleri özellikle Belçika, Hollanda ve D anim arka’nın resm î 
ödemeler dengesi açık vermiştir.

O rtak kur sisteminde çapraz kurların %  2,25 alt ve üstünde dalgala- 
nabilen paralar arasında m ark’m yapılan bütün m üdahalelere rağm en ta 
vanı delmesi üzerine 18 Ekim 1976 dan geçerli olmak üzere m ark; Hollanda 
florini ve Belçika-Lüksemburg frangına göre %  2, îsveç ve Norveç kron
ları karşısında % 3 ve Danimarka kronuna göre ■% 6 oranında revalüe 
edilmiştir.

ABD doları yazın sonlarına doğru biraz değer kaybetm ekle beraber 
efektif kur 1976 yılı başındaki düzeyini Eylüle kadar korum uştur. Dola
rın Alman markı karşısında sonradan uğradığı değer kaybında faiz hadleri 
yönünden ABD nin lehine olan farkın giderek daralm asının rol oynadığı 
sanılmaktadır, özellikle sterlin ve liret gibi bazı paraların  sürekli değer 
kaybetmesi de doları dolayısıyle etkilem iştir. Bu ülkelerin m erkez ban
kalarının önemli ölçüde dolar satıp sterlin ve liretin değerini korum aya 
çalışmaları piyasalarda doların bollaşmasının ve değerinin diğer paralara 
karşı düşmesinin bir başka nedeni olmuştur. OPEC ülkelerinin ABD deki 
malî yatırımlarının artm ası ise dolara değer kazandıran bir etken olm uş
tur. OPEC ülkelerinin ABD ne yaptıkları plasm anların toplam  plasm anlara 
oranı 1974 de % 21 ve 1975 de % 26 iken, 1976 nm ilk yarısında % 35 
olmuştur. OPEC ülkelerinin ABD deki plasm anları 1976 nm ilk sekiz ayında
8 milyar doları bulmuştur.

Yaz aylarında yavaş fakat sürekli değer kazanan Japon yen’i daha 
sonraları biraz zayıflamış ve yıl başından Kasım sonuna kadar geçen dö
nemde değer kazanm ası ancak % 4 oranında kalm ıştır. Yılın ilk yarısında
2 milyar dolara yaklaşan bankacılık fonu girişleri, yılın üçüncü çeyreğinde 
çıkışa dönüşmüş ve serm aye hareketleri yıl sonuna doğru dengeye yakın 
bir düzeyde kalmıştır.

1976 yılında maliye ve para politikalarının ılımlı ve tedrici uygu
lanması sonucu ülkelerin reeskont hadlerinde büyük oranlarda de
ğişiklik yapılmamıştır. ABD de 1975 yılında % 6 olan reeskont haddi 
Ocak 1976 da %  5,50 ye Nisan ayında da %  5,25 e düşürülm üştür.
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Alm anya vg Japonya da 1975 sonunda sırasıyla % 3,5 vg %  6,5 olan rees
kont haddi 1976 yılı boyunca aynı kalm ıştır. İngiltere, İtalya ve hatta  
F ransa’da enflasyonun halâ yüksek olması sonucu reeskont oranları yıl 
boyunca bir kaç aşam ada artırılm ıştır. Buna göre İngiltere’de reeskont 
haddi Ocak 1976 da % 9 iken, Şubatta % 11,5 e, M artta  %  13 e, Nisanda 
%  14,25 e, Ekim ayında % 15 e çıkarıldıktan sonra Aralık ayında tekrar 
%  14,25 e düşürülm üştür.

İta lya’da 1975 Aralık ayında % 6  olan reeskont haddi Ocak ayında 
% 12 ye, Nisan ayında da % 15 e çıkarılmıştır.

F ransa’da Ocak 1976 da % 8 olan reeskont haddi M art ayında %  10,5 e 
yükseltilm iştir.

Uluslararası para piyasası, Avrupa, ABD, Japonya ve Kanada Ban
kalarının ve diğerlerinin, Avrupa ve denizaşırı bankacılık m erkezlerindeki 
uluslararası faaliyetlerini içermektedir. U luslararası para piyasasında faa
liyet gösteren bankaların, yabancı ve ulusal paralar cinsinden dış pozis
yonlarının büyüklüğü 1976 yılında 380 milyar dolara ulaşm ıştır. U luslara
rası para piyasası içinde önemli bir yer işgal eden Avrupa para piyasası 
bankalarının dış pozisyonlarının büyüklüğü ise, yaklaşık 270 milyar do
lara varm ıştır.

U luslararası para piyasası, konvertibl bir paranın ülke dışında bir 
bankaya m evduat olarak yatırılm asından kaynaklanm aktadır. Bu piyasada 
işlem gören paralar daha ziyade Avrupa dolarlarından (Euro - dollars) 
oluşm akta ancak, diğer konvertibl paraların da giderek payları artm aktadır.

U luslararası para piyasası, esas olarak bankalararası bir piyasa gö
rünüm ündedir. Londra’nın bu piyasanın merkezi olduğu dikkate alınırsa, 
Londra bankalarının uluslararası faiz haddi (LIBOR - London Inter Bank 
Offered Rate) küçük farklarla tüm  piyasada geçerli olm aktadır. Farklılık 
“spread” adı verilen ve risk payı ile komisyon v.b. unsurları kapsayan 
m arjdan ileri gelmektedir. U luslararası para piyasasından borçlanm a tek 
bir bankadan olabileceği gibi bir bankanın öncülüğündeki bankalar gru
bundan da yapılabilmektedir. Kredilerin kullanıcıları hüküm etler veya özel 
kişiler ile kamu-özel kuruluşlardır. U luslararası piyasadan açılan orta 
vadeli krediler 1976 yılında 26-27 milyar dolar dolayındadır. Bu meblâğın 
yaklaşık 9 milyar doları petrol ihraç etmiyen gelişen ülkelere açılan kre
dilerdir.

Özellikle son yıllarda, tahvil ihracı yoluyla Avrupa para piyasasından 
kaynak çekme işlemleri yoğunlaşmıştır. U luslararası piyasada tahviller 
m evzuat kısıtlam alarına daha az bağımlı olduğu için, hızlı bir gelişme gös
term ektedir. 1976 Kasım sonu itibariyle bu piyasada 28,5 milyar dolarlık 
tahvil ihraç edilmiştir. Bu tahvillerin 21 milyarını OECD ülkeleri, 6 mil
yarını uluslararası kuruluşlar ve yaklaşık 1,5 milyarını OECD dışı ül
keler piyasaya arzetm iştir.
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1976 yılında uluslararası para piyasasında gelişen ülkelere aktarılan 
kaynakların geri dönüşlerinin tehlikeye girmesi, başta  ABD olmak üzere 
bazı ülkeleri bir takım  tedbirler alm aya sevketm ektedir. Önerilen önlemler 
arasında U luslararası Para Fonu kredi açma koşullarının uluslararası para 
piyasalarında da aranm ası bulunm aktadır.

G. ULUSLARARASI PARA REFORMU

Uluslararası para sistemi reform u amacıyla U luslararası Para Fonu nun
1972 yıllık toplantısından itibaren başlatılan çalışm alar sonucu hazırlanan 
yeni Fon Sözleşmesi Tasarısı 30 Nisan 1976 da G uvernörler Kurulu’nca 
kabul edilmiştir. Tasarı bundan sonraki aşam ada toplam  oygücünün beşte 
dördüne sahip, en az beşte üç üye tarafından onaylandığında tüm  üyeler 
bakımından yürürlüğe girmiş olacaktır. Onaylama işlemi için üyelerin 
takriben beşte üçünün tasarıyı kendi yasam a organlarından geçirmesi bek
lenmektedir.

Altının uluslararası ödemeler sistemi içindeki rolünün azaltılm asıyla 
ilgili olarak Uluslararası Para Fonu’nda m evcut altınların  altıda birinin 
dört yıllık bir sürede piyasaya satılm ası ve diğer bir altıda birinin de üye 
ülkelere kotalarıyla orantılı olarak 35 ÖÇH dan geri verilm esi işlemine
1977 yılından itibaren başlanm ıştır.

Uluslararası Para Fonu tarafından yürütülen altın satışlarının ilki o r
talama 126,98 dolardan 2 Haziranda; 14 Tem muzdaki satış ise ortalam a
123,02 dolardan yapılmıştır. Bu satıştan  sonra uluslararası piyasalarda altın 
fiyatları devamlı düşme kaydetm iş ve fiyatlar 23 Ağustos günü 107 dolara 
kadar inmiştir. Uluslararası Para Fonu’nun 15 Eylül satışında ortalam a fiyat 
109,40 dolar olabilmiştir. 27 Ekimdeki dördüncü sa tış ta  ortalam a fiyat, 
117,71 dolara; 8 Aralıktaki satışta ise 137 dolara yükselm iştir.

Uluslararası piyasalarda Eylülden itibaren önceki dönemlere göre 
ılımlı bir yükseliş gösteren altının onsu yıl sonunda 140 dolara kadar çık
mıştır. Bu fiyat artışında özellikle sterlinin devamlı değer kaybetmesinin 
ve 1976 da hububat üretimi iyileşen Sovyetler Birliğinin altın karşılığında 
buğday ithal etme ihtimalinin zayıflam ası rol oynamıştır.

Uluslararası Para Fonu’nda m evcut altınların altıda birinin de üye
lere dört yıl içinde geri verilmesi işleminin ilk partisine 10 Ocak 1977 den 
itibaren başlanmış ve 5 milyon 998 bin 430,978 ons altın, 209 bin 945,085 
ÖÇH karşılığında transfer edilmiştir. Türkiye bu transferde 32 bin 309,837 
ons ağırlığındaki altını 1 milyon 130,844 ÖÇH ödeyerek satın almıştır.

Uluslararası Para Fonu’nun Yeni Sözleşme Tasarısı üye ülkelerin 
resmi kurlarını ÖÇH na göre veya altın dışında başka bir ölçeğe göre 
belirlemelerine olanak tanım aktadır. Ayrıca tasarıya göre, bir grup ülke 
kendi paralarını bir başka üyenin parasına ya da diğer bir grup üyenin
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paralarına göre tanım layabilecektir. Nihayet bunların da dışında herhangi 
bir üye parasının değerini tayinde istediği ölçeği kullanabilecektir.

N itekim  Tasarının bu maddesi çerçevesinde 30 Ekim 1976 itibariyle 
alındığında 128 ülkeden 43 ünün kambiyo kurlarını ABD dolarına; 14 ünün 
Fransız frangına; 12 sinin ÖÇH na; 4 ünün sterline; 5 inin diğer paralara 
ve 17 sinin ise belli bir kompozisyona uygun biçimde belirledikleri görül
m ektedir. Diğer ülke paralarından 7 si Yılankavi ortak  kur sistemine; gene
7 si bir göstergeler demetine; 19 u ise herhangi bir belirgin esasa dayan
madan, dalgalanm aya bırakılm ış bulunm aktadır.

Kam biyo kurları konusunda yürütülen bu esnek uygulam ada Ulus
lararası Para Fonu’nun gözetim  ve denetimi esas kabul edilmektedir. Bi
çimi ne olursa olsun kurlar arasındaki düzenin sürdürülm esi için üyelerin 
kurlarını; çok kısa vadede, birkaç ay veya üç aylık sürede ve nihayet 
ödemeler dengesinde değişiklik halinde ayarlam aları sorum luluğu kon
m uştur.

H. ULUSLARARASI KURULUŞLAR

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD) 1976 yılında olağan gündem 
uygulam aları yanında gelişmiş ve gelişen ülkeler arasındaki ilişkilerin da
ha iyi bir düzeye çıkarılması çalışmalarına ağırlık vermiş; Uluslararası 
Ekonomik İşbirliği Konferansı (Conference on International Economic 
Cooperation - CIEC) diyalogu çerçevesinde gelişen ülkelere kaynak trans
feri, bu ülkelerin borçlanma, sanayileşme ve teknoloji, birincil maddeler 
ihracatı problem lerini ele almıştır.

9 N isan 1975 günü imzalanan Mali Destek Fonu (Financial Support 
Fund) Anlaşması 1976 da yürürlüğe konamamıştır. Bilindiği üzere bu Fon 
ile, rezervlerini rasyonel olarak kullanmakla beraber ciddi ekonomik so
runlarla karşı karşıya bulunan, ulusal ve uluslararası mali piyasalar ile 
uluslararası kuruluşlardan elverişli koşullarla borçlanam ayan ülkelere 
önemli ölçüde mali yardım yapılması am açlanm aktadır. Fonun temel he
deflerinin başlıcaları, ithalâtın sınırlandırılmasını ve ihracatı suni olarak 
teşvik edici tedbirler uygulanmasını önlemek, üretimi artırm ak ve enerji 
tasarru fu  sağlam ak üzere üye ülkeler arasında işbirliği yapılmasını teşvik 
etm ektir. Bir üye ülkenin Fon’dan kredi almaya hak kazanabilmesi için 
makul ekonomik politikalar izlemeyi ve Fon’un amaçlarına uygun davran
mayı bir yüküm lülük olarak kabul etmesi gerekm ektedir. Fon’dan sağla
nabilecek en çok yedi yıl vadeli kredilerin miktarı konusunda herhangi bir 
sınırlam a yoktur. Fon’un açacağı krediler, ya üye ülkelerin Fon’a yapacak
ları katkılarla  ya da Fon’un uluslararası mali piyasalardan yapacağı borç
lanm alarla finanse edilecektir. Üye ülkeler ya tek tek ya da toplu olarak 
Fon’un yapacağı bu borçlanmaları garanti edeceklerdir. Ancak bir üye
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ülkenin Fon’a katkısı ve vereceği garantinin toplamı, Fon’daki kotasını 
aşm ayacaktır. Fon’daki kotaların toplamı 20 m ilyar ÖÇH (veya 23 milyar 
dolar) dır. 3 Aralık 197G tarihi itibariyle Fon’a katılm ak isteyen 24 ülke
den 16 sı hüküm etlerinin veya parlam entolarının onayını sağlamış ve onay 
belgelerini OECD’ye teslim etmiş bulunm aktadır. 5 Aralık 1975 tarih ve 
7/11066 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ülkemiz de Anlaşmayı onaylayan 
16 ülke arasına katılmıştır. Geri kalan sekiz ülkeden dördünde Anlaşma 
onaylanmış fakat onay belgesi henüz OECD’ye gelmemiş, dördünde ise 
onay formaliteleri henüz tam amlanmamıştır. Anlaşmayı onaylayan 20 ü l
kenin sahip olduğu kotaların toplam kotalara oranı %  64,3 tür. Anlaşma
nın bütün üye ülkeler arasında yürürlüğe girebilmesi için Anlaşmayı onay
layan ülkelerin sahip oldukları kotaların toplam kotalara  oranının en az 
c/c 90 olması gerekmektedir.

Kalkınma Planlarında öngörülen yatırım ların gerçekleşm esi ve karşı
laşılan döviz darboğazlarının giderilmesi için, serbest döviz rezervlerimize 
katkıda bulunmak amacıyla, OECD ülkeleri tarafından 1963 yılında baş
latılan Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu (Consortium  for Turkey) çerçeve
sinde ülkemize yıllık kontenjanlarla çeşitli kamu ve özel kesim  projelerinde 
kullanılmak üzere proje kredileri ve ithalâtın finansm anı için program  kre
dileri verilmektedir. Son yıllarda açılan krediler genellike proje kredisi nite
liğindedir. Konsorsiyuma dahil ülkeler 1976 yılında ülkem ize toplam 89,2 
milyon dolarlık kredi taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu m iktarın  50,1 mil
yon doları Almanya; 2,7 milyon doları Belçika; 16,3 milyon doları Fransa;
2,4 milyon doları Hollanda ve 17,7 milyon doları da İtalya tarafından sağ
lanmıştır. Yapılan uygulama anlaşm aları gereğince, söz konusu krediler 
Bankamız tarafından yönetilmektedir. .

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), üyeler arasında güm rük birliği 
sağlamak ve ileride siyasal bir birlik yaratabilm ek am acı ile 1 Ocak 1958 
de kurulm uştur. Türkiye ile AET arasındaki ortaklık  ilişkisini düzenleyen 
Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 de imzalanmış ve 1 Aralık 1964 de yü
rürlüğe girmiştir, ileride tam üyeliğe dönüşecek nitelikte olan sözkonusu 
ortaklık anlaşması, Türk-AET ilişkilerini hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve 
son dönem olarak üç aşama çerçevesinde düzenlemiştir.

Türkiye, hazırlık dönemini aşmış ve 23 Kasım 1970 tarihinde imza
lanan Katma Protokol’un ticari hüküm lerini 1 Eylül 1971 tarihinde uygu
lamaya koyan bir geçici anlaşm ayla geçiş dönemine başlam ıştır. Türk-AET 
ilişkilerinin, önce altı iken sonradan dokuzlar şeklinde genişletilm iş Toplulu
ğa uyumunu sağlayan Tamamlayıcı Protokol ise 30 H aziran 1973 tarihinde 
imzalanmış ve sözkonusu Protokol’un ticari hükümleri, diğer bir geçici 
anlaşma ile 1 Ocak 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girm iştir. Buna göre, 
AET ye tanıdığımız liberasyon listemiz % 40 genişlemiş ve bu listedeki 
mallar sayısı üç misline çıkmıştır.
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Buna karşılık, AET’nin herhangi bir ortaklık  bağlantısı içinde olmak
sızın üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli tica re t anlaşm aları karşısında Tür
kiye’nin Topluluktan daha önce sağladığı tavizler önemini yitirm ek eğili
mindedir. AET ülkeleri ile olan dış tica re t açığımız da giderek artm ıştır. 
Ek olarak; güm rük birliğinin gerçekleştirilm esine ilişkin hüküm lerin uy
gulanm asında, sosyal güvenlik ve işçilerim izin serbest dolaşımı konula
rında ve M alî Protokolün uygulanm asında sorunlarla  karşılaşılm ıştır.

Türkiye-AET O rtaklık Konseyinin 1-2 M art 1976 da yapılan XXII 
dönem toplantısında “Katma Protokolün 35. m addesinde öngörülen tarım  
revizyonu” ile ilgili görüşm elerde bulunulm uştur. Türkiye Topluluğun 
teklif ettiği tavizleri yetersiz bulm uş ve bunların  iyileştirilm esini istem iş
tir. Yayınlanan AET Heyeti bildirisinde Topluluğun; “Türkiyenin Toplu
luğa yönelik ihracatını ve bu arada tarım  ürünleri ihracatın ı artırabilmesi, 
bu ihracatı çeşitlendirebilm esi gereğinin bilincinde” olduğu ve “Türkiye 
için ihracat yönünden önem taşıyan tarım  ürünlerinin Topluluk pazarlarına 
sürüm lerini kolaylaştıracak tedbirleri, bu ürünlerin  Topluluk pazarlarında 
karşılaştıkları diğer ihracatçı ülkeler rekabetin i gözönünde bulundurarak 
almaya hazır” bulunduğu açıklanm ıştır.

Türkiye-AET Ortaklık Konseyinin XXIII dönem toplantısı 20 Aralık 
1976 da yapılmış ve Topluluğun kendi im kanları ölçüsünde iyileştirerek 
getirdiği yeni taviz önerileri görüşülm üştür.

XXIII dönem toplantısında işçilerimizin serbest dolaşımı ve tarım  ala
nında elde edilen sonuçlar şunlardır :

—  İşçilerin serbest dolaşım haklarının, anlaşm alarda öngörülen 10 
yıllık süre içinde gerçekleştirileceği Toplulukça yeniden açıklanmış;

—  Topluluk ülkelerinin tam am ında, boş iş yerlerine başvurm a hakkı, 
Topluluk üyesi ülkeler işçilerinden sonra, o ülkede o turm akta olan Türk 
işçilerine tanınmış, böylece Türk işçilerine ikinci öncelik verilmiş;

—  Toplulukta belli bir süre oturm uş olmak kaydıyla Türk işçilerine, 
ikam et ettiği bölge, ha tta  ülke içinde serbestçe dolaşıp işyeri aramak, bu
ralara başvurm ak hakkı tanınmış ve böyîece serbest dolaşımın ilk adımı, 
Türk işçileri için, ikamet etiği ülkenin sınırları içinde gerçekleşmiş;

—  Türk işçilerinin çocuklarının, bulundukları ülkenin eğitim imkan
larından, hiç bir hakları da kaybolm adan serbestçe yararlanm aları kabul 
olunmuş;

—  Bütün Topluluk ülkelerinde işe alınma, işten çıkarılma, oturm a ko
nularında, Türk işçilerine bugün uygulanm akta olan kuralların hiç bir şe
kilde ağırlaştırılm ayacağı ve yeni kısıtlam alar getirilmeyeceği taahhüt 
olunm uştur.
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Nihayet Topluluk bizim evvelce yetersiz bulduğum uz tarım  önerilerin
de 15 madde grubunda yeni iyileştirm eler yapmış, önceliklerle birlikte 33 
madde grubunda yeni tarım  tavizleri vermiştir. Yeni tavizler arasında 
önemli olarak dom ates salçası, turunçgiller, zeytinyağı, taze üzüm, fındık, 
belirli meyva suları, deniz mahsulleri, taze sebzeler ve konservelerle ilgili 
hususlar bulunm aktadır.

Avrupa Yatırım  Bankası (European Investm ent Bank) AET üyesi ül
kelerde geri kalmış yörelerin kalkındırılmasına katkıda bulunmak, eskimiş 
teknoloji kullandığı için üretimi azalan sanayi kollarım  modernleştirmek 
ve üye ülkelerin ortak çıkarlarına uygun projeleri finanse etm ek amacıyla 
kurulm uştur. Bundan başka, AET’ye aday üye ülkelerin gelişmesini sağ
layacak yatırım lar için de kredi verm ektedir. Avrupa Yatırım  Bankası
24 - 25 Kasım tarihlerinde imzalanan bir anlaşma ile Türkiye’ye 6 milyon 
15 bin hesap birimlik kredi tahsis etmiştir. Bu kredilerin 5 milyonluk birimi 
SEKA Akdeniz projesinin ek finansman ihtiyacı ile ilgilidir ve 31 Aralık 
1976 tarihinde yürürlüğe girm iştir. Geri kalan 1 milyon 15 bin hesap birim
lik kredi ise yatırım  öncesi faaliyetlerin finansm anına ilişkindir. Avrupa 
Yatırım Bankasının bir hesap birimi karşılığı 0,88867088 gram  saf altındır 
ve 31 Aralık 1976 itibariyle bir hesap birimi yaklaşık olarak 1,141258 ABD 
dolarına eşittir.

Dünya Bankası (World Bank) Grubunu oluşturan U luslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Develop
ment - IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development 
Association - IDA) ve U luslararası Finansman Kurum u (International Fi
nance Corporation - IFC) 30 Haziran 1976 tarihinde sona eren 1975/76 
mali yılı içinde toplamı 6 milyar 877,4 milyon doları bulan kredi ve yatı
rım taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu rakam  bir önceki malî yıla göre 
769 milyon dolar fazladır.

IBRD 1974/75 mali yılında 122 proje için 4 milyar 320 milyon dolar 
tutarında kredi açmış iken, 1975/76 mali yılında proje sayısı 147 ye, top
lam kredileri 657 milyon dolar artışla 4 milyar 977 milyon dolara yük
selmiştir. IDA’nm finanse ettiği projelerin sayısı 68 den 73 e, açtığı k re
diler ise 79 milyon dolar artışla 1 milyar 655 milyon dolara çıkmıştır. 
IFC 1974/75 mali yılında 31 kuruluşa 211 milyon dolar tu tarında, 1975/76 
mali yılında 33 kuruluşa 245 milyon dolar kredi açmış veya yatırım  yap
mıştır,

IBRD ve IDA’nın, üyeleri arasında bulunan gelişen ülkelere yaptığı 
yardım lar 1975/76 mali yılında da artm ağa devam etm iştir. Bu ülkelere 
açılan krediler bu kuruluşların toplam kredi taahhütlerinin 1974/75 mali 
yılında % 38 ini ve 1975/76 mali yılında da % 39 unu oluşturm uştur. Sa
dece IDA kredileri içinde gelişen ülkelerin payı 1974/75 de % 84 iken 
1975/76 da % 92 olmuştur. ’
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IBRD ve IDA’nın 1975/76 mali yılındaki toplam  kredi taahhütlerinin 
yaklaşık %  25 i tarım a ve kırsal yörelerin kalkındırılm asına ayrılmıştır. 
Bununla ilgili olarak 65 proje için 1 m ilyar 627,6 milyon dolar kredi açıl
m ıştır. Enerji, u laştırm a ve haberleşm e gibi geleneksel kesim lere açılan 
kredilerin toplam kredi taahhütleri içindeki payı da 1974/75 mali yılında 
%  29 iken, 1975/76 mali yılında % 36 ya yükselm iştir.

“Üçüncü K aynak” 23 Aralık 1975 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
m iştir. Bu kaynaktan, IBRD ile IDA kredi şartları arasında bir kritere göre 
kalkınm a yardımı yapılması am açlanm ıştır. 1975/76 mali yılı içinde 
bu kaynağa yapılan gönüllü katk ılar 124,9 milyon doları bulm uş ve böy
lece kaynakta biriken fon 600 milyon dolarlık krediyi karşılayacak düzeye 
yükselm iştir. 1975/76 mali yılında “Ü çüncü K aynak”tan  20 proje için
477,8 milyon dolarlık kredi açılmıştır.

1976 yılında Dünya Bankası ile Türkiye arasında toplamı 236,5 milyon 
dolara varan kredi anlaşm aları yapılm ıştır. Enerji, kağıt, hayvancılık, ta 
rım  ve turizm  alanlarını kapsayan bu kredilerin ayrıntıları şöyledir :

Keban - İstanbul arası enerji iletiminin bir kısmının finansmanı için 
TEK II Enerji İletim  H atları Projesine 56 milyon dolar;

G azete kağıdı üretimi için SEKA Balıkesir Projesine 70 milyon dolar;

Süt hayvancılığı ve sü t hayvancılığı besi maddeleri üretim ini geliştir
m ek ve konuyla ilgili teknik hizm etleri yürütm ek için 21 ilde uygulamaya 
konulacak Hayvancılık III Projesi için 21,5 milyon dolar;

Kısa, orta ve uzun vadeli kredi sağlayacak Tarım sal Kredi ve Tarım 
Sanayileri Projesi için 63 milyon dolar;

Turizm altyapı tesislerini gerçekleştirm ek için Güney Antalya Turizm 
Projesine 26 milyon dolar, ödenmesi kararlaştırılm ıştır.

Uluslararası Para Fonu (International M onetary Fund) üyelerinin 1976 
yılında Fon kaynaklarından kullandıkları imkan 7 milyar ÖÇH tutarında
dır. Bu m iktar bir takvim  yılında Para Fonu’ndan yapılan çekişlerin en 
büyüğü olm uştur. 1975 yılında kullanılan imkan 4,7 milyar ÖÇH idi. Üye
lerin Fon’a borçluluk bakiyesi 1975 de 9,4 milyar ÖÇH iken, 1976 da 15 
m ilyar ÖÇH na yükselm iştir. Kullanılan kaynakların bu ölçüde artm asında 
Fon’un elinde mevcut Cezayir dinarı, Kolombiya pezası, Guatem ala quat- 
zales’i, Lüksemburg frangı, Paraguay guaranies’i ve Trinidad - Tobago 
doları üzerinden ilk kez 1976 da işlem yapmasının etkisi olmuştur.

Üyelerin ihracat gelirlerinde kısa süreli olarak ve irade dışı koşullar 
sonucu m eydana gelen azalmanın giderilebilmesi amacıyla Para Fonu nun 
uyguladığı “İhracat Dalgalanmalarını Telâfi Edici Finansm an” imkanın
dan 1976 yılında, ülkemizin de içinde bulunduğu 44 ülke 2,27 milyar ÖÇH
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tutarında yararlanm ıştır. Aynı kaynaktan 1975 yılındaki kullanım sadece
239 milyon ÖÇH idi. 1975 yılı sonlarında İcra D irektörlerinin aldığı bir 
kararla sözkonusu imkandan yararlanm a limitleri genişletilm iş, herhangi bir 
üyenin 12 aylık bir dönemde alabileceği finansman yardımı eskiden kota
sının en çok % 25 i iken, bu oran % 50 ye çıkarılmış ve ayrıca üyenin bu 
konudaki toplam finansman limiti yf 50 den %  75 e yükseltilm iştir. Yapı
lacak yardım m iktarını belirleyen koşullar da hafifletilm iştir. Böylece 1975 
Aralık - 1977 Ocak arasındaki 13 aylık dönemde, süregelen ekonomik dur
gunluğun ihracat gelirlerinde yarattığı düşüklüğü bir ölçüde gidermek için 
önceki koşullara göre bu kaynaktan ancak 0,5 m ilyar ÖÇH lık bir finans
man sağlanabilecek iken, yeni düzenleme ile yardım  m iktarı 2,35 milyar 
ÖÇH na ulaşm ıştır. Ülkemiz 1976 yılında bu kaynaktan 37,750 milyon 
ÖÇH kullanmıştır.

Petrol Kolaylığı Fonu 1976 Mayıs ayında sona erm iştir. 1976 yılı 
içinde bu kaynaktan 2,1 milyar ÖÇH sağlanm ıştır. 1976 yılında ülkemiz Pet
rol Kolaylığı Fonundan 91,490 milyon ÖÇH kullanm ıştır.
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i k i n c i  B o l ü m

İÇ EKONOMİK GELİŞMELER 

A. 1976 YILI KALKINMA PROGRAMI

1 —  HEDEFLER

1976 yılı Program ının hedef politika ve tedbirleri Ü çüncü Beş Yıllık 
Kalkınm a Planının belirlediği am açlar gözönünde bulundurularak hazır
lanm ıştır.

Program da, 1976 yılında uygulanacak kısa ve uzun vadeli politikalar 
ve tedbirlerin  genel temelleri şöylece belirlenm iştir :

(1) Toplam  tasarrufların  arttırılm ası ve bunların yatırım lara yöneltil
mesi; Ü çüncü Plan döneminin ilk üç yılında kam u kesimi yatırım larında 
gözlenen geri kalm aları gidermek amacıyla kam u gelirlerini arttırıcı gerekli 
kanuni ve teşkilat ile ilgili düzenlemelerin yapılm ası yanında Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin işleyişlerinin yatırım larda kullanılabilir kaynak yaratılm a
sına im kân verecek şekilde düzenlenmesi; diğer ta raftan  özel tasarrufların 
arttırılm ası ve bunların mali kurum lar aracılığı ile yatırım lara yöneltilme
sini sağlam ak için çalışılacak;

(2) Ü çüncü Planın kamu kesimi sorum luluğuna verdiği ve hedef alı
nan ekonom ik yapıya ulaşmada önemli yeri olan yatırım ların gerçekleş
tirilebilm esi amacıyla, kamu kesiminin gelirlerini arttırıcı tedbirlerin yanı- 
sıra kam u tüketim inin Program  hedeflerini aşmam ası için gereken tedbir
ler alınacak;

(3) Bir yandan ülkemiz dış ticaretinin yapısı diğer yandan son yıllarda 
ilişkide bulunduğum uz diğer ülkeler ekonomilerinde ortaya çıkan gelişme
ler sonucunda önem kazanan ödemeler dengesi ile ilgili sorunları çöze
bilmek amacıyla, ihracatın mal yönünden çeşitlendirilerek arttırılm ası, sa
nayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının arttırılm ası, ithal 
ikam esine yönelik projelerin zamanında üretim e geçmelerinin sağlanması 
ve döviz girdilerini arttırıcı diğer tedbirlerin hızla uygulanmasına çalı
şılacak;

(4) Fiyat artışlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek 
ve kalkınm a hedeflerine ulaşılmasını sağlam ak amacıyla uygun bir para - 
kredi, maliye ve dış ekonomik ilişkiler politikası uygulam asına önemle 
devam edilecektir.
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Diğer taraftan  1976 yılı program ının sektörlerin  üretim  ve yatırım 
larının yönlendirilmesiyle ilgili başlıca hedefleri şunlardır :

— Tarım  sektöründe sulam a yatırım larına öncelik tanınacak, hay
vancılık, yağlı tohum lar, şeker ve hububata önem verilecek ve bu m adde
lerde ihraç edilebilir bir iç talep fazlası yaratılm aya çalışılacak,

— Enerji sektöründe dış kaynaklara bağımlılığın azaltılm ası am a
cıyla hidrolik ve yurtiçi kaynaklara dayalı üretim  ve iletim tesislerine 
gerekli kaynakların sağlanm ası için gereken tedbirler alınacak,

— Madencilik sektöründe ihracatın teşvik edilm em esine ve kısa ve 
uzun dönemde ithal ikamesi sağlayacak olan köm ür, demir, petrol ve 
fosfat madenlerinin aranm asına önem verilecek,

— Sosyal amaçlı yatırım larda Planda belirtilen kapasitelerin  sağlan
ması, devam eden projelerin bir an önce tam am lanm ası, m evcut kapasi
telerde hizm et üretkenliğinin arttırılm asına özen gösterilecek,

— İmalât sanayiinde, Planda öngörülen yapısal değişmeyi sağlam ak 
amacıyla ara m allan sanayilerinden demir-çelik, petrokim ya, petrol ürün
leri, gübre ve kâğıt sanayilerinde başlanmış kam u yatırım  projelerinin fi
nansman gereklerinin karşılanm asına öncelik verilecek; elektronik  ve elek
trik m akinaları, m otor aktarm a organları, ağır sanayi teçhizatı, takım  tez
gahları gibi yatınm  malı projelerinin teşkilat ve finansm an çalışmaları 
tam am lanarak uygulamaya geçilecektir.

Yıllık Programın 1976 yılı kalkınm a hızı göstergeleri şunlardır :
Gayri Safi Milli Hasıla % 8,1, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla % 7,5, sınai 

üretim % 12,5, sanayi yatırım ları %  65,1 oranlarında artacak, sanayi ge
lirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı 1975 yılı gerçekleşm e tahmini 
olan %  21,6 dan %  22,3 e, sanayi yatırım larının toplam  yatırım lara oranı 
%  38,1 den %  43,5 e, yatırım  m alları ihracatının toplam  ihracata oranı ise 
%  1,4 den %  1,5 e yükselecektir (1 sayılı cetvel).

2 — KAYNAKLAR - HARCAMALAR,
YATIRIMLAR - TASARRUFLAR

1976 da 582,0 milyar lirası Gayri Safi Milli Hasıla ve 20,1 m ilyar lirası 
dış kaynaktan oluşan toplam kaynakların 1975 fiyatlariyle %  7,2 oranında 
artarak  602,7 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilm iştir (2 sayılı cetvel).

602,7 milyar liralık toplam kaynağın % 77,6 sı olan 467,7 m ilyar lirası 
tüketime, %  22,4 ü olan 135,0 milyar lirası yatırım lara ayrılm ıştır. Böylece 
1976 yılında tüketim  harcam alarının %  5, yatırım  hacam alarınm  % 16 
oranlarında artacağı tahmin edilmiştir. Y atınm  ve tüketim  harcam alannm  
Program hedeflerine ulaşması halinde tüketim  harcam alarının GSMH ya 
oranının %  82,8 den %  80,4 e ineceği tahmin edilmiştir.
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467,7 m ilyar liralık toplam  tüketim  harcam alarının </c 15,4 ü kamu, 
%  84,6 sı özel tüketim  harcam alarına ayrılm ıştır. Böylece 1976 yılında 
kam u tüketim inin  %  10,8, özel tüketim in % 4 oranında artm ası öngö
rülm üştür.

135,0 m ilyar liralık toplam yatırım ların 132,5 m ilyar lirası sabit ser
m aye yatırım larına, 2,5 milyar lirası ise stok değişm elerine ayrılmıştır. 
Sabit serm aye yatırım larının 63,5 m ilyar liralık kısmının özel, 69 milyar 
liralık kısm ının kam u kesimince, stok değişm elerinin ise 1,5 m ilyar liralık 
kısm ının özel, 1 m ilyar liralık kısımmm kam u kesimince gerçekleştirilm esi 
öngörülm üştür.

1976 yılında hedef alm an yatırım ların gerçekleşebilm esi için toplam 
yurtiçi tasarru fla rın  % 23,2 oranında artarak , 1975 fiyatlariyle 114,3 mil
yar liraya çıkm ası öngörülm üştür. Toplam yurtiçi tasarrufların  51,6 milyar 
liralık kısm ının özel, 62,8 milyar liralık kısmının ise kam u kesimince ger
çekleştirileceği tahm in edilmiştir. Böylece, kamu harcanabilir gelirinde ve 
kam u cari harcam alarında öngörülen hedefler gerçekleştiği takdirde, kamu 
tasarru fları % 38,3 oranında artm ış olacaktır, ö ze l tasarruflardaki artış 
oranı ise % 8,9 olacaktır. 1976 yılı için öngörülm üş olan dış tasarru f 20,7 
m ilyar liradır. Dış tasarrufların  toplam  tasarru flar içindeki payı % 15,3 
dür. Böylece 1976 yılında toplam  yatırım ların %  84,7 oranında yurtiçi 
tasarru fla rla  karşılanm ası öngörülmüş olm aktadır.

1976 yılı kam u kesimi dengesi Üçüncü Beş Yıllık Plan hedefleri çer
çevesinde belirlenm iştir. Program a göre, toplam kam u gelirleri (servet ver
gileri dahil) 1976 da % 35,3 oranında arta rak  165 milyar 925 milyon liraya 
yükselecektir. Toplam vergi gelirlerinin %  33,8, vergi dışı norm al gelirlerin 
% 44,6, fak tör gelirlerinin %  36,8 ve sosyal fonların % 34,1 oranlarında 
artacağı tahm in edilerek, 1975 de % 72,6 olduğu tahm in edilen vergi 
gelirlerinin toplam  kamu gelirleri içindeki payının 1976 da % 71,8 e düş
mesi öngörülm üş olmaktadır. Toplam kamu gelirleri içinde faktör gelir
lerinin payının % 14,1 den %  14,3 e, vergi dışı normal gelirlerin payının 
% 7,4 den % 7,9 a çıkacağı, sosyal fonların payının ise değişmeyerek 
%  3,3 o larak  kalacağı tahm in edilmiştir (3 sayılı cetvel).

3 _  1976 YILI GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

1976 yılında, Gayri Safi Milli Hasılanın % 8,1 oranında artm ası prog
ram lanm ış olduğu halde Devlet İstatistik  Enstitüsünün kasım  1976 tah 
m inlerine göre bu artış, Dış Alem gelirlerindeki azalma nedeniyle, % 7,2 
oranında gerçekleşerek Program hedefinin (U 0,9 oranında gerisinde kal
m ıştır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise % 8,1 oranında artarak  % 7,5 olan 
Program  hedefini aşmıştır. 1976 Programı, sanayi gelirlerinin Gayri Safi 
Y urtiçi Hasıla’ya oranının % 0 ,I oranında artarak  %  22,3 e çıkmasını
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öngörmüştü. Devlet istatistik Enstitüsünün son tahminlerine göre bu oran, 
cari faktör fiyatları ile % 19,6 olmuş ve geçen yıla göre %  0,4 oranında 
gerilemiştir.

1977 yılı Programında belirtilen 1976 yılı gerçekleşme tahminleri sa
nayi üretiminin %  13,4 oranında artarak Program hedefini %  0,9 oranında 
aştığını göstermektedir. Sanayi yatırımlarının % 65,1 oranında artması 
öngörüldüğü halde gerçekleşmenin %  28,2 olacağı tahmin edilmiştir. Bu 
gelişmeye göre sanayi yatırımlarının toplam yatırımlara oranının Program 
hedefi olan %  43,5 e ulaşamayarak % 40 dan % 37,9 a indiği anlaşıl
maktadır.

Kalkınma hızının diğer bir göstergesi olan yatırım malları ihracatının 
toplam ihracat içindeki payının, 1976 da %  1,5 olması programlanmış, an
cak gerçekleşme tahminlerine güre bu oran % 1,4 olmuştur.

1976 yılı Programı toplam kaynakların % 7,2 oranında artmasını ön
görmüş olduğu halde 1977 Programı gerçekleşme tahminlerine göre bu 
artış, 1976 fiyatlarıyla, % 6,6 oranında olmuştur. Gayri Safi Milli Hasıla 
Program hedefinin %  0,9 oranında gerisinde kalırken, yurtdışı kaynak
larda öngörülenden daha az bir azalma görülmüştür. 1976 yılında dış kay
nakların %  12,3 oranında azalacağı öngörüldüğü halde gerçekleşme tah
minlerine göre bu azalma % 4,5 oranında olmuştur.

1976 da toplam yatırımların %  7,4, sabit sermaye yatırımlarının %  13,1 
oranlarında artarak 1976 Program hedeflerinin sırasıyla % 8,6 ve % 17,6 
oranlarında gerisinde kalacağı, tüketim harcamalarının ise % 6,4 oranında 
artarak Program hedefini %  1,4 oranında aşacağı tahmin edilmektedir. 
1976 da kamu tüketiminin Program hedefi olan % 10,8 oranındaki artışı 
aşarak, %  20,0, özel tüketimin ise Program hedefi olan %  4,0 oranındaki 
artışı <Zc 0,1 oranında aşarak %4,1 oranında arttığı tahmin edilmektedir.

B. MÎLLÎ GELÎR, KESİMLER VE GELİŞMELERİ

1 — MlLLl GELİR

Sabit ve cari fiyatlarla milli gelir tahminleri Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından kasım 1976 itibariyle hesaplanmıştır. Bu tahminler ile 1975 yılı 
milli gelir rakamlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik ta
rım sektörü Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) ile ilgilidir. Ayrıca 1969 yı
lından itibaren 1973 yılma kadar verilen geçici milli gelir rakamları kesin
leştirilmiş, ancak 1974 yılma ait rakamlarda bir değişiklik yapılmamıştır. 
Bu durumda 1974 yılı, diğer yıllarla yapılan karşılaştırmalarda değerlen
dirmeleri etkilemektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün kasım ayı tahmin
lerine göre GSMH cari fiyatlarla % 21,4, sabit fiyatlarla % 7,2 oranlarında 
artmıştır. Tahminlerde GSMH 1976’da % 7,9 luk ortalama Plan ve %8,1
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olan Program  hedefinin altında bir artış gösterm iştir. Sabit faktör fiyat
larıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ise 1976 da % 8,2 lik bir artış 
ile %  7,5 olan ortalam a Plan ve Program  hedefini aşm ıştır. 1976 yılında 
GSMH artış  oranındaki bu geri kalm ada en önemli etken, geçen yıl olduğu 
gibi, dış alem fak tör gelirlerindeki azalm a olm uştur (4 ve 5 sayılı cetveller;.

Ü çüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında GSMH daki artışın  ekonominin 
yapısında belli bir değişme sağlayarak gerçekleştirilm esi hedef alınmıştır. 
Ü çüncü Planda yapısal değişme, sanayi sektörünün en hızlı büyüyen sektör 
olması, böylece bu sektörün GSMH içindeki payının giderek artm ası biçi
minde tanım lanm ıştır. Devlet İstatistik  Enstitüsünün son tahm inine göre 
büyüm e yapısında m eydana gelen önemli değişm elerden biri de, hizmetler 
sek törünün GSYİH içindeki payının artm ış olmasıdır. Bu tahm inlere da
yanılarak yapılan hesaplam alar Türkiye’nin tarım  ekonomisinden hizmet 
ekonom isine geçişinin hızlandığı gerçeğini ortaya koym aktadır. 1976 yı
lında hizm etler sektörünün GSYİH içindeki payı %  52,9 dan % 53,3 ora
nına ulaşm ış ve % 49,8 olan Üçüncü Plan hedefini biraz daha aşmıştır. 
Sanayi sektörünün GSYİH daki payı 1976 yılında %  22,3 den % 22,9 ora
nına çıkmış, ancak % 26,8 olan Üçüncü Plan hedefine bu yıl da ulaşılama
m ıştır. Tarım  sektörünün GSYİH daki payı ise, Üçüncü Plan hedefinin ak
sine, 1974 ve 1975 yıllarında m eydana gelen iyi hava koşullarının etkisiyle 
küçük oranlı artışlar göstermiş, ancak bu yıl %  24,8 den %  23,8 e düş
m üştür. Bu oran %  23,4 olan Üçüncü Plan hedefinden yine yüksektir. 
Tarım sal üretim in 1976 yılında da yüksek olmasına rağm en tarım  geliri
nin GSYİH içindeki payının düşmesi, diğer sektörlerin daha hızlı gelişmiş 
olm alarındandır.

Kişi başına yaratılan GSMH cari fiyatlarla 13.420 liradan 15.904 li
raya, 1968 sabit fiyatlarıyla 4.552 liradan 4.763 liraya çıkmıştır.

2 —  KESİMLER VE GELİŞMELERİ

Bu bölümde ekonomik kesim ler tarım, sanayi, inşaat ve konut, ulaş
tırm a ve haberleşm e olmak üzere dört grupta incelenmiştir. Dış ticaret ayrı 
bir bölüm de ayrıntılı olarak incelendiği için kesimlere ait ihracat ve ithalat 
gelişm elerine ancak gerekli görülen durum larda ve ayrıntısız olarak de
ğinilecektir.

a. Tarım

1976 yılında tarım  sektörü hasılası 1968 sabit fiyatlarıyla 39 milyar 
675 milyon liradan 41 milyar 173 milyon liraya çıkarak %  3,8 oranında 
artm ıştır. Üçüncü Planda tarım  sektörü büyüme hızı %  3,7 olarak belirlen
m iştir. Tarım  gelirinin GSMH içindeki payı 1975 de %  21,9 iken, 1976 da 
% 21,2 ye, GSYİH daki payı ise % 24,8 den % 23,8 e düşmüştür.
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Tarımsal hasıla artışı 1976 yılında yavaşlam ış ise de gerçekleşme 
oranı yine de Plan hedefini aşm ıştır. Bu yılki büyüm eyi etkileyen başlıca 
nedenler, başta buğday olmak üzere; bazı tahıl türlerinde, şeker pancarın
da ve tütünde gerçekleşen üretim  artışlarıdır.

1973 yılında GSMH nın artış hızında Program  hedefinin gerisinde 
kalmanın, 1974 ve 1975 yılında ise hedefe daha fazla yaklaşm anın, tarım  
sektöründe sağlanan gelişmelerden kaynaklandığı dikkate alınırsa, tarım 
sal hasıla artışında geçen yıla göre meydana gelen yavaşlam aya rağmen, 
tarımın ekonomik yapımızdaki ağırlığını koruduğu anlaşılm aktadır. Öte 
yandan tarım  sektöründe Üçüncü Plan dönemi yıllarında hava şartlarının 
sebep olduğu sapm alar teknolojik gelişme yolunda atılan büyük adım lara 
rağmen, doğal koşulların etkisini büyük ölçüde sürdürdüğünü göster
mektedir.

Programda, tarım  kesimi için üretim  artışının devamını sağlam ak açı
sından su kaynaklarının geliştirilmesi, sulam anın yaygınlaştırılm ası ve 
tarla içi hizm etlerin yoğunlaşması yolundaki politikalara devam edileceği 
ve tarımın ana girdileri olan trak tö r ve ekipm anları ile gübre ve tohumluk 
konusunda meydana gelebilecek darboğazların giderileceği belirtilm iştir. 
Ülkemizde yılda 88 milyar m3 olan tüketilebilir su potansiyelinin, % 15,1 i 
tarımda olmak üzere, % 21 inin kullanıldığı tahm in edilm ektedir. Program 
da bu kullanımı arttırm ak amacı ile büyük su projeleri, yeraltı sulam aları 
ile ilgili projeler ve gölet projelerine öncelik verilmesi öngörülm üştür. Bu
nun yanında yılın ilk yarısında gerçekleşen yerli üretim  ve ithalât mik
tarları gözönüne alındığında yıllık trak tö r tedarik m iktarının Program  he
defini aşacağı tahmin edilmektedir. Kimyasal gübrede ise yapılan tahm in
ler gübre tüketiminin önceki yıla oranla % 18 arttığ ın ı gösterm iştir. Bu 
artışta  kimyasal gübrelerin çiftçiye satış fiyatlarının indirilmesi etkili 
olmuştur.

1976 Program tahm inlerine göre 1976 da bitkisel üretim  %  3,6, hay
vancılık ise %7,0 oranlarında gelişme gösterm iştir. Orm an ürünleri üretimi 
genellikle yurtiçi tüketimi karşılayacak düzeydedir. 1976 Program ında or
mancılık üretimindeki gelişme % 1,9 gibi 1975 e göre düşük oranda tespit 
edilmiştir. Su ürünleri üretiminin 1976 yılında % 5,2 oranında gelişme gös
terdiği tahmin edilmiştir.

Son tahm inlere göre, 1975 te 22 milyon 111 bin ton olan hububat üre
timi 1976 da % 4,3 oranında bir yükselme kaydederek iyi bir ürün yılı 
olan 1975 yılının üzerinde bir gelişme göstermiş ve 23 milyon 67 bin ton 
olmuştur. Hububat üretiminin en büyük kısmını oluşturan buğday üretimi 
geçen yılki üretim e göre % 6,8 oranında artarak  14 milyon 750 bin tondan 
15 milyon 750 bin tona çıkmıştır. Pirinç üretiminde ise geçen yıla oran
la % 5,3 civarında artış olduğu tahm in edilmiştir. Geçen yıl 150 bin ton 
olan pirinç üretiminin 1976 yılında 158 bin ton olacağı hesaplanm ıştır.
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Çavdar üretimi 1975 te 750 bin ton iken bu yıl %  2,7 noksanı ile 730 bin 
ton olmuştur. Yulaf üretiminin ise % 2,6 oranında bir artışla 1976 yılında 
400 bin tona çıkacağı tahmin edilmiştir. Arpa ve diğer tarım ürünlerinde de 
düşmeler kaydedilmiştir. Arpa 4 milyon 500 bin tondan 4 milyon 450 
bin tona düşmüş, mısırda ise geçen yıla oranla 22 bin ton kadar bir üretim 
fazlalığı görülmüştür. Toplam baklagiller üretiminde %  14 oranında bir 
artış görülmüş ve üretim 1976’da 663 bin tondan 756 bin tona yükselmiş
tir (6 sayılı cetvel).

1976 yılma ait meyva üretimiyle ilgili olarak elde edilen verilere göre 
elma, şeftali ve portakalda geçen yıla oranla artma görülmüştür. Üzüm 
üretimi geçen yılki 3 milyon 274 bin tonluk düzeyinden 1976 da 3 milyon
240 bin tona düşmüştür. Fındık üretiminde bu yıl %  24,3 oranında bir düş
me görülmüştür. Elma üretimi ise bir önceki yıla göre %  5,6 oranında 
artarak 950 bin ton olmuş, antep fıstığı ise %  67,7 azalarak 10 bin tona 
düşmüştür. Bu yıl şeker pancarı üretiminde %  13,7 artış görülmüştür. Ge
çen yıl 6,9 milyon ton olan şeker pancarı üretiminin 1976 da 7,9 milyon 
ton olacağı tahmin edilmiştir. Patates üretiminde % 4,8, soğan üretiminde 
%  4,5 dolayında artış olmuştur.

Yağlı tohumlardan, ayçiçeği, susam ve yer fıstığı üretiminde bir azal
ma görülürken soya üretimi değişmemiş, zeytin üretiminde ise büyük bir 
artış olmuştur. 1975 te 488 bin ton olan ayçiçeği üretimi 1976 da %  2,3 
noksanı ile 477 bin tondur. Susam %  24 oranında düşme göstererek
25 bin ton olmuştur. Soya üretiminde ise % 28,6 oranında bir artış görül
müş ve 1975 te 7 bin ton olan üretim 1976 da 9 bin tona ulaşmıştır. Yer 
fıstığı üretimi bu yıl 36 bin tondur. Zeytin üretiminde ise geçen yıla oranla 
önemli bir yükselme kaydedilmiş ve üretim 1 milyon 97 bin tona ulaş
mıştır.

K eyif verici maddelerden, tütün üretiminde %  29,5 artış olmuş ve 
üretim 1976 da 193 bin tondan 250 bin tona ulaşmıştır. Pamuk üretiminin 
geçen yılki düzeyine yakın olacağı tahmin edilmektedir. 1975 te 480 bin 
ton olan pamuk üretimi 1976 da 476 bin ton tahmin edilmektedir.

b. Sanayi
1975 yılında %  9,0 oranında artmış olan sanayi sektörü hasılası 1976 

da % 11,5 artış göstererek geçen yılki büyüme hızını ve % 11,2 olan or
talama Plan hedefini aşmış ancak %  12,5 olan Program hedefinin altında 
kalmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün son tahminlerine göre 1968 faktör 
fiyatlarıyla sanayi sektörü hasılası 35,6 milyar liradan 39,7 milyar liraya 
yükselmiştir. İmalat ve enerji alt kesimlerinde büyüme hızları ortalama 
Plan ve Program hedeflerinin üzerinde bir gelişme gösterirken madencilik 
kesiminde Plan ve Program hedefinin çok altında kalınmıştır. 1976 da 
İmalat alt kesiminin ortalama Plan ve Program hedefi %  10,8 iken, ger
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çekleşme oram %  11,8, enerji kesim inde ise %  13,5 iken %  17,4 olmuştur. 
1976 yılında sanayi sektörünün GSMH içindeki payı %  19,6’dan, %  20,4 e, 
GSYİH daki payı ise %  22,2 den %  22,9 a çıkm ıştır.

M adencilik kesimi hasılası, Devlet is ta tis tik  E nstitüsünün tahm inle
rine göre %  4,0 oranında artm ıştır. Üçüncü Planda bu alt kesim  için %  13,4 
oranında bir artış öngörülm üştür. 1976 yılında m adencilik kesiminin GSMH 
içindeki payı %  1,7 den % 1,6 ya inerken GSYlH daki payı %  1,9 dan 
% 1,8 e düşmüştür.

1976 yılında madencilik kesiminde, maden köm ürü, krom , bakır, m an
ganez ve ham petrol üretim inde geçen yılın aynı dönem lerine göre düş
meler görülürken linyit, demir ve saf kükürt üretim inde yükselm eler kay
dedilmiştir.

Devlet ista tistik  Enstitüsünden elde edilen geçici verilere göre maden 
kömürü üretimi 1975 yılında %  3,6 oranında düşm e göstererek, 1976 da
8 milyon 59 bin ton olmuştur. Dokuz aylık linyit üretim i geçen yılın 
aynı dönemine göre %  9,8 a rta rak  8 milyon 186 bin tondan 8 milyon 986 
bin tona ulaşmıştır. Krom üretim inde ise %  15,6 oranında bir düşme görül
müş ve üretim  611 bin ton olm uştur. Cetvelden de izleneceği gibi, demir 
cevheri üretimi 1975 yılının ilk dokuz ayında 1 m ilyon 651 bin ton iken 
1976 yılının aynı döneminde %42,6 oranında kayda değer b ir a rtış göste
rerek 2 milyon 354 bin tona çıkm ıştır. Bakırda ise %  24,5 oranında bir 
azalma görülm üştür. 1976 yılı ham  petrol üretim i % 17 azalarak  3 milyon 
96 bin tondan 2 milyon 568 bin tona düşm üştür.

imalat sanayi kesimi hasılası 1976 yılında % 11,8 oranında artm ış 
ve %  10,8 olan ortalam a Plan ve Program  hedefini aşm ıştır. 1976 yılında 
imalat sanayiinin GSMH içindeki payı %  16,6 dan % 17,3 e yükselmiş, 
ancak % 19,4 olan Üçüncü Plan hedefinin gerisinde kalm ıştır. Bunun ya
nında imalat sanayinin GSYlH içindeki payı %  18,8 den % 19,4 e çıkmış 
ve %  22,8 İlk Üçüncü Plan hedefine ulaşılam am ıştır, im alat sanayi alt 
sektörleri için Plan ve Program da farklı gelişme hızları öngörülm üştür. 
Üçüncü Plan, tüketim  malı üreten sanayiler için %  7,4, ara malı üreten 
sanayiler için % 14,3 ve yatırım  malı üreten sanayilerde %  16,8 artış hızı 
öngörmüştür. 1977 yılı Programı tahm inlerine göre bu üç alt sektörün 
1976 yılı gelişme hızları, sırasıyla %  10,6, % 15,5 ve %  18,3 tü r. Bu tah 
minlere göre tüketim  malı, ara  malı ve yatırım  malı üreten sanayilerin 
gelişmesi Plan hedefinin üzerine çıkmıştır.

1977 yılı Programı tahm inlerine göre, tüketim  malı üreten  sanayilerde 
en büyük artışlar gıda, dokuma ve giyim eşyası sanayilerinde görülm üştür.
1976 gerçekleşme tahminlerine göre gıda, tü tün m am ûlleri, dokuma ve 
giyim eşyası sanayilerinde Program  ve Plan hedefleri aşılm ıştır. Gıda 
sanayiinde Üçüncü Plan hedefi f7c 6,3 iken, 1976 üretim  artış hızı %  7,2
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oranında olm uştur, içki sanayiinde % 10,6 lık Plan hedefine karşılık % 4,6 
oranında, tü tün  mamulleri sanayiinde %8,5 lik Plan hedefine karşılık 
% 49,9 oranında artış görülm üştür. Dokuma ve giyim eşyası sanayiinde de 
%  10,3 lük gelişme hızı ile % 8,6 oranındaki Plan hedefi aşılmıştır. Diğer 
ta ra ftan  1977 Program ı tahm inlerinde yer alan gelişmelere göre basım, 
kimya, petrokimya, gübre, çimento, cam ve seram ik sanayilerinde Plan 
hedeflerinin üzerinde bir gelişme olurken, kağıt, deri ve deri mamulleri, 
lastik, petrol ürünleri ve demir-çelik sanayilerinde Plan hedeflerinin ge
risinde kalınm ıştır. Orman ürünleri işleme sanayii ve demir dışı metaller 
sanayiinde Plan hedeflerine yakın gelişme hızları tahm in edilmiştir. 1977 
Program ına göre, yatırım  m âlları sanayi üretimi 1976 yılında % 18,3 ora
nında artm ıştır. Bu artış hızı % 16,8 lik Plan hedefini aşarken, </f 22,0 lık 
Program  hedefinin altında kalmıştır. Madeni eşya, elektrik makina ve ge
reçleri ve gemi inşa sanayilerinde Plan ve Program  hedeflerinin üzerinde 
gelişm eler olurken, tarım  alet ve makinaları, elektronik sanayii, karayolları 
taşıtla rı imalat sanayilerinde Plan ve Program hedeflerinin gerisinde ka
lınm ıştır. M akina imalat sanayiinde Plan ve Program  hedefine yakın bir 
gelişm e kaydedilirken, demiryolları taşıtları im alat sanayiinde Plan hede
finin üzerinde, ancak Program hedefinin altında bir artış hızına ulaşıl
m ıştır.

Devlet ista tis tik  Enstitüsünün sanayi üretim i ile ilgili olarak verdiği 
rakam lar, yukarıda ifade edilen 1977 Program ındaki gelişmelere yakın 
sonuçlar verm ektedir. Cetvel 7 de görüleceği gibi, sigara ve tü tün üreti
m inde bu yıl geçen yılki üretim  düzeyine yaklaşılm ıştır. Bunun yanında 
gıda maddeleri üretiminde yükselme olmuştur. Dokuma sanayiinde ise Sü- 
m erbank üretiminin, pamuklu dokuma dışında, arttığ ı görülm ektedir. Dev
let is ta tis tik  Enstitüsünün verilerine göre, rakı üretim inde % 12,2, bira üre
tim inde %  24,7 oranında artış kaydedilmiş ve bira üretimi 48 milyon 324 bin 
litreden 60 milyon 276 bin litreye ulaşılmıştır. Diğer içkilerde ise % 44,9 
oranında bir azalma olmuştur. Süm erbank verilerine göre yün ipliği üre
tim i bir değişiklik göstermemiş, pamuklu dokuma azalmış, pamuk ipliği 
ve yünlü dokuma üretiminde artışlar kaydedilmiştir. Pamuk ipliği üretimi
1976 yılında %  9,5 oranında artarak  1975 yılındaki 42 bin ton düzeyinden 
46 bin tona yükselm iştir. Pamuklu dokuma üretimi ise %  3,4 oranında 
azalırken, yünlü dokuma üretiminde % 6,8 lik bir artış olmuştur. Pamuklu 
dokum a üretiminin gerilemiş olmasına rağm en pamuk ipliği üretimindeki 
artışın  nedeni pamuk ipliği ihracatındaki gelişmedir.

Ara m alları sanayiinin demir-çelik kesimine ait veriler incelendiğinde,
1976 yılında ham demir üretiminin yükseldiği ve çelik blok üretiminin ise 
geçen yıla oranla fazla bir değişiklik göstermediği görülmektedir. 7 sayılı 
cetvelde de gösterildiği gibi ham demir üretimi 1976 yılında %  26,6 ora
nında artm ış, çelik blok üretimi ise aynı kalmıştır. Çimento üretiminde 
%  13,7 oranında bir artışla, yukarıda Programda belirtilen gelişmelerde de
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ifade edildiği gibi, Üçüncü Plan hedefinin üzerinde bir gelişme kaydedil
miştir. Şişe üretim inde onbir aylık verilere göre %  11,2, cam eşya üreti
minde ise %  18,9 oranında yüselm eler görülm üştür. Kâğıt üretiminde bir 
önceki yıla oranla % 13,1 lik b ir artış görülmüş ve üretim  373 bin tona 
ulaşmıştır.

Enerji kesimi hasılası, Devlet istatistik  Enstitüsü  tahm inlerine göre
1976 yılında %  17,4 oranında bir artış göstererek %  13,5 oranındaki Plan 
ve Program hedefini aşmıştır. 1976 yılında petrol ürünleri üretimi geçen 
yıla oranla fazla bir değişiklik göstermem iştir. Yapılan tahm inlerde petrol 
ürünlerinin 12 milyon 42 bin tondan 12 milyon 76 bin tona yükseldiği 
görülm ektedir. Petrol ürünlerinden fuel-oil ve benzin üretim inde gerileme 
gözlenirken, gaz yağı, motorin ve diğer petrol ürünleri b ir önceki yıla göre 
yükselmiştir. Benzin % 2, fuel-oil %3,4 oranında düşm üştür. Gaz yağı üre
timi ise 1975 yılında 432 bin ton iken, 1976 da % 20,8 oranında artarak  
521 bin tona ulaşm ıştır. Motorinde ise %  3,4 oranında bir artış sağlanmış ve 
üretim 3 milyon 285 bin tona çıkmıştır. E lektrik üretim i de 1975 yılındaki
15 milyar 572 milyon K w /s lık düzeyinden % 17,1 oranında bir artışla 
18 milyar 231 milyon K w /s a yükselmiştir.

c. İnşaat ve Konut

1976 yılında inşaat sektörü gelirleri % 8,4, konut gelirleri %  6,6 oran
larında artm ıştır, inşaat sektörünün GSYlH içindeki payı % 6,5, konut sek
törünün GSYlH daki payı %  4,6 olmuştur.

Belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarının toplam  değeri, 1976 yılı 
ocak - ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %  32,1 oranında 
artarak  15 milyar 934 milyon liradan 21 milyar 54 milyon liraya ulaşm ıştır. 
Diğer yandan 1975 yılı ocak-ağustos ayları arasında 16 milyon 20 bin m2 
lik inşaat ruhsatı verilmiş ve bu rakam  1976 yılının aynı döneminde %  23,4 
oranında artarak  19 milyon 764 bin m2 ye çıkm ıştır (9 sayılı cetvel).

Görülüyorki belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında 1975 yılma oran
la önemli artışlar olmuş ve inşaatlar değer olarak, fiyat artışları nedeniyle, 
yüzölçümü rakam larından daha fazla artm ıştır. Yüzölçümü yönünden bir 
önceki yıla oranla ocak-ağustos döneminde en fazla artışı % 66,5 ile sınai 
yapılar gösterm iştir. Daha sonra % 48,2 ile sosyal ve kültürel yapılar ve 
%  34,9 ile ticari yapılar gelmektedir. A partm anlarda ise 1975 e göre %  24,3 
oranında bir artış gözlenmiştir.

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin kâğıtlarına göre ilâve edilen 
ve kısmen biten yapılar, ocak-ağustos dönemi itibariyle değer olarak %  18,2 
oranında bir artış gösterm iş ve 7 milyar 50 milyon liradan, 8 milyar 332 
milyon liraya ulaşm ıştır. Yüzölçümü olarak da %  10,6 oranında bir artış 
görülm üştür. Böylece 1976 yılının ilk sekiz ayında 8 m ilyar 332 milyon

46



lira değerinde 7 milyon 777 bin m2 lik yeni yapı ilave edilmiş veya kısmen 
bitirilm iş olm aktadır (10 sayılı cetvel).

Program  tahm inlerine göre son iki yıldır inşaat sektörü üretiminin 
yaklaşık % 55 i binalar, % 45 i ise yol, baraj, liman v.b. bina dışı eserlerden 
oluşm uş, konutların tüm  binalar içindeki payı %  80’e ulaşm ıştır.

1976 yılında kentleşm e eğilimleri, konut talebinin karşılanm asında gi
derek büyüyen açık, tam amlanması gereken alt yapı yatırım ları ve sanayi 
yatırım larının büyüyen hacmi, inşaat sektörü  üretim  artışını zorlayan baş
lıca etkenler olmuştur. Demir ve çimento arzında oluşan geçici bölgesel 
darboğazlara rağmen, sektörel gelişim 1975 düzeyini aşm ıştır. Program 
tahm inlerine göre, 1974 yılından beri inşaat m aliyetlerinde oluşan artışlar, 
inşaat harcam alarının tüm yatırım lar içindeki payının artm asına neden 
olmuş ve kam u yatırım larında bu oran % 60 ın üstüne çıkmıştır.

d. U laştırm a ve Haberleşme

Nufus artışı ve sanayileşmedeki gelişmelere bağlı olarak yolcu ve yük 
taşım adaki hızlı gelişme 1976 yılında da devam etm iştir.

Planlı dönem içinde gerçekleştirilen sosyo-ekonomik gelişmenin ve 
u luslararası transit trafiğinin ulaşım  talebinde yarattığ ı hızlı artış, sistemin 
çeşitli kesim lerinde önemli darboğazların ortaya çıkm asına neden olmakta, 
bu darboğazların aşılması ise büyük yatırım ları gerektirm ektedir. Diğer 
ta ra ftan , teşkilat düzensizliği, işletme safhasındaki aksaklıklar, proje plan
lam a ve araştırm a çalışmalarının yetersizliği, tecrübeli teknik personel az
lığı gibi temel sorunların varlığı 1976 yılında devam etm iştir.

Bu sorunların bir sonucu olarak, ulaştırm a sektöründe yapım, işletme 
ve kullanım  hizm etleri ile demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu sis
tem leri arasındaki koordinasyon eksikliği 1976 yılında da hissedilmiştir.

Demiryolu ulaşımındaki önemli yetersizlikler yanında ulusal trafikteki 
a rtışla  birlikte son yıllarda önemli boyutlara ulaşan uluslararası transit 
trafiğ i dolayısiyle karayolları yıpranm akta, standartları hızla düşmekte ve 
yol bakım  ve yenileme harcam aları hızla artm aktadır.

Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan 1977 yılı Program  tahminle
rine göre 1976 yılı sonunda asfalt, beton ve parke yolların uzunluğu 
26.934 km., stabilize, kırm ataş ve toprak tesfiye yolların uzunluğu 27.930 
km., geçit verm eyen ve ham yolları kapsayan diğer yolların uzunluğu 
ise 4.751 km. dir. Böylece stabilize, kırm ataş ve toprak tesfiye yolların 
uzunluğu azalmış, asfalt, beton ve parke yollar ile ham yolların uzunluk
ları ise artm ış olmaktadır.

Karayolları taşıt parkındaki gelişme 1976 yılında da devam etmiş bi
nek otomobili sayısı 1975 yılında 400.093 den 1976 yılı sonunda 475 bine,
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kamyon ve kam yonet sayısı 228.341 den 250 bine, otobüs ve minübüs sa
yısı ise 64.926 dan 71.800 e yükselmiştir. Karayolları taşıt parkında 1975 e 
kıyasla en büyük artış binek otomobilleri m iktarında görülm üştür. 74.907 
adetlik bu artışı 21.659 ve 6.874 adetlik artışlarla kam yon-kam yonet ve 
otobüs-minübüs sayıları takip etmektedir.

Demir yollarında bakım, yenileme, sinyalizasyon ve telekominikasyon 
çalışmalarına devam edilmiş, Ankara-lstanbul demiryolu hattının “hız 
yolu” durumuna getirilmesi için gereken çalışmalar hızlandırılmış ve uy
gun yerlerde inşaata başlanmıştır.

1976 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak T.C.D.D. Yolları Genel M üdürlü
ğünden alınan geçici bilgilere dayanılarak 1975 ve 1976 yıllarının yedi 
aylık dönemleri karşılaştırılınca taşm an yolcu sayısının 67,6 milyondan
61,8 milyona düştüğü, taşm an yük miktarının ise 7,1 milyon ton dan
7,5 milyon tona yükseldiği görülmektedir. Yolcu olarak katedilen mesafe
1975 yılının yedi aylık döneminde 2 milyon 867 bin yolcu/km . den 1976 
yılının yedi aylık döneminde 2 milyon 586 bin yolcu/km . ye düşmüş, yük 
olarak katedilen mesafe ise aynı dönemler itibariyle 3 milyon 669 bin 
ton/km . den 3 milyon 710 bin ton/km . ye çıkmıştır. 1976 yılında 1975 yılına 
göre buharlı lokomotif sayısı azalmış, dizel lokomotif sayısı ise artm ıştır. 
Toplam lokomotif sayısı, 1975 de 985 den 1976 da 945 e düşm üştür. 1976 
yılında motorlu ve elektrikli vagonların sayısı aynı kalm ış, diğer vagonlar 
ve yolcu vagonlarının sayısı azalmış, yük vagonlarının sayısı ise artm ıştır.

Deniz ulaştırm asında deniz ticaret filosunun geliştirilmesi, kapasite 
artırımı, gemi inşa sanayiin geliştirilmesi, liman inşaası ve liman işletme
lerinin düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

1976 yılında yük gemisi kapasitesi 632.671 gros tondan 640.110 gros 
tona, yolcu gemisi kapasitesi 95.669 gros tondan 98.613 gros tona ulaşmış, 
tanker kapasitesi ise 364.868 gros tondan 364.425 gros tona düşmüştür. 
Böylece 1976 yılında, 1975 yılına kıyasla yalnız tanker kapasitesinde 443 
gros tonluk bir azalma olmuş, yük ve yolcu gemileri kapasitelerinde ise 
sırasıyla 7.439 gros ton ve 2.944 gros tonluk artışlar görülm üştür.

Hava ulaştırmasında yeni hava alanlarının yapım, bakım, geliştirme 
ve elektronik donatım işleri gibi altyapı çalışmaları yanında hava yolları 
filosunun geliştirilmesi ve daha rasyonel işletilmesi konuları da 1976 yılın
da önemle ele alınmıştır.

1976 yılında bir önceki yıla göre, hava yolu ile yolcu ve yük taşımada 
artışlar görülm üştür. Taşman yolcu sayısı 1975 yılına göre %  26 oranında 
artarak  2 milyon 862 bin kişiye ulaşmış, taşınan yük ise %  34 artarak  15.649 
tona çıkmıştır. Yolcuların katettikleri mesafe ise 1976 yılında %  18 artarak
2 milyon 844 bin yolcu/km . ye ulaşmış, yük taşım ada katedilen mesafe 
ise %  48 artarak  14.452 bin ton/km . ye çıkmıştır. Uçak sayısı 1976 yılında 
21 den 23 e yükselm iştir (11 sayılı cetvel).
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Haberleşm e hizm etlerinde, sosyal ve ekonom ik kalkınm a ile birlikte 
gözlenen talep artışının karşılanm asında gelişm eler sağlanm ış, ancak tele
fon haberleşm esindeki darboğazlar 1976 yılında da devam  etm iştir. Bu
nunla birlikte 1976 yılında 124.500 hatlık  yeni o tom atik  san tra l ve 20.000 
hatlık naklen tesis hizm ete girmiş, böylece 144.500 hatlık  net kapasite  artışı 
sağlanm ıştır. Telefon abone sayısı %  13,1 oranında a rta rak  770.000 e 
ulaşm ıştır. Bunların 598.000 i otom atik san tra llara  172.000 i norm al sant- 
rallara bağlıdır. Şehiriçi, şehirlerarası ve u luslararası telefon trafiğinde de 
artış kaydedilmiş ve 1 m ilyar 83 m ilyon şehiriçi, 65 m ilyon 684 bin şehir
lerarası konuşm a gerçekleştirilm iştir. U luslararası telefon konuşm aları ise
4,2 milyon dakikaya yükselm iştir (12 sayılı cetvel).

M ektup postası trafiği 1976 yılında %  13,5 oranında artm ış ve yurtiçi 
m ektup postası 552 milyon 380 bin’e çıkarken, yurtd ışı m ektup postası 125 
milyon 89 bin den 124 milyon 625 b in’e inm iştir. Telgraf trafiğinde de 
aynı eğilim izlenmektedir; toplam  telgraf trafiğ i %  12,4 artm ış, yurtiçi 
telgraf trafiği 13 milyon 491 bine yükselirken, yurtd ışı telgraf trafiği 1 mil
yon 401 binden 1 milyon 300 bine inmiştir.

PTT işyerleri sayısı 5.033 den 5.991 e yükselerek %  19 artm ıştır. 
Ruhsatlı radyo sayısı 4 milyon 154 binden 4 m ilyon 228 bine, ruhsatlı 
televizyon sayısı ise 999.921 den 1.769.317 ye çıkm ıştır.

3 —  ÇALIŞMA

a. Genel Gelişmeler

1975 yılı nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu 
40 milyon 197 bin dolayına çıkm ıştır. N üfusum uzdaki artışla  birlikte de
mografik yapısında da önemli değişm eler olm aktadır. N itekim  1960 larda 
binde 190 dolaylarında olduğu tahm in edilen bebek ölüm oranının 1970 
lerde binde 123 düştüğü, 1965 - 1970 döneminde 5,78 olan toplam  doğum 
oranının ise 1970 - 1975 de 4,97 ye indiği görülm ektedir. Demografik yapı
daki bu değişmeler, sağlık sistem indeki gelişmeler, yu rt dışına göç hare
ketleri, sosyo-ekonomik yapıdaki gelişm eler ve hızlı kentleşm e olgularının 
sonucu olmaktadır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam n’da Türkiye’nin önemli sorunların
dan biri olarak belirtilm iş olan istihdam sorunu 1976 yılında da önemini 
sürdürm üştür. 1976 Yılı Programı katm a değer hesaplarına dayanılarak 
yapılan tahm inlere göre 1976 yılında toplam işgücü fazlasının 2 milyon 
79 bin kişi olduğu ve işgücü fazlası oranının 1975 yılına göre değişmeye
rek %  13 te kaldığı anlaşılm aktadır. 1976 yılında toplam işgücü fazlasının 
1 milyon 369 bin kişilik kısmı tarım dışı işgücü fazlası, 710 bin kişilik kısmı 
ise tarım da en faal mevsimde ölçülen işgücü fazlasıdır.
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1976 yılında, tarım  sektörü hariç, bütün sektörlerde istihdam  artışı 
görülm üştür. U laştırm a sektörü %  10,5 artışla istihdam  artışının en yüksek 
olduğu sektördür. Tarım sektöründe ise % 0,2 oranında istihdam azalışı 
vardır.

Yapılan son tahminlere göre toplam yurtiçi istihdam ın %  59,9 u 
tarım, % 12,7 si sanayi, % 4,1 i inşaat, % 5,3 ü ticaret, %  4,6 sı ulaştırm a 
ve %  13,3 ü hizm etler sektörüne aittir (18 sayılı cetvel).

1977 yılı Programı tahm inlerine göre Türkiye’de tarım  dışı sektörler
deki toplam ücretliler sayısı 1976 yılında 5,8 milyon kişiye ulaşmıştır. 
Bunların 1,9 milyonu sigortalı işçi, 0,9 milyonu Devlet M emuru, 0,9 mil
yonu Bağ-Kur program ından yararlananlar, 0,6 m ilyonu ise Banka Sandık
ları ve Reassürans Şirketlerine bağlı olanlardan m eydana gelmektedir.

1976 yılında toplu iş sözleşmeleri gerek sayı, gerekse katılan işçiler 
açısından artış göstermiştir. 1976 yılında 608’i Kamu kesim inde ve 1.372’si 
de özel kesimde olmak üzere 1.980 toplu iş sözleşm esi yapılmıştır. Bu 
sözleşmelerden 217.051’i Kamu kesiminde ve 143.101’i özel kesimde ol
mak üzere 360.152 işçi yararlanm ıştır. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 
toplu iş sözleşmelerine katılan bu işçi sayısına, 207 toplu iş sözleşmesine 
giren işçiler dahil değildir. 1975 yılında ise Kamu ve özel kesim de toplam
1.890 toplu iş sözleşmesi yapılmış ve bu sözleşm elerden toplam  404.380 
işçi yararlanm ıştı.

Yine Çalışma Bakanlığı verilerine göre 1976 yılı içerisinde 58 grev 
sonuçlandırılmıştır. Bu grevlere katılan toplam işçi sayısı 9.965 ve sonuç 
olarak kaybolan işgünü sayısı 530.843 tür. 1975 yılında 116 grev yer almı§, 
bunlara 13.878 işçi katılmış ve 668.833 iş günü kaybı olmuştu.

Sigortalı işçilerin günlük cari ücretleri her yıl Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından hesaplanm aktadır. Eylül ayına ait prim  bildirgelerine göre 
hesaplanm akta olan günlük cari ücretlerin 1976 rakam ları henüz tespit 
edilememiştir. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu bazı varsayım lardan ha
reketle 1976 için genel ortalam a işçi ücretini 105 TL. olarak tahm in e t
miştir. Bu tahmin söz konusu işçi ücretlerinde 1976 yılında % 23 dolayında 
artış olduğunu göstermektedir.

b. Yurt dışında Çalışanlar

Batı Avrupa ülkelerinde görülen ekonomik durgunluk nedeniyle 1974 
de yavaşlayan ve 1975 de hemen hemen duran yabancı ülkelere işçi gidiş
leri, 1976 yılında, özellikle Batı Almanya, Suudi A rabistan ve Libya’dan 
gelen taleplerle artm ış ve 10.558 kişiye yükselmiştir. Bu m iktar 1974 de 
20.211, 1975 de ise 4.419 olmuştu (19 sayılı cetvel).
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C. PARA VE KREDİ

1 —  MERKEZ BANKASI

a. Banknot Emisyonu

1971, 1972 ve 1973 yıllarında, 1970 yılında yapılan para ayarlam ası 
nedeni ile döviz girişleri ve döviz rezervinde vuku bulan yükselm e, 1974 
yılında dünya ekonom isinde hasıl olan petrol ve ham m adde fiatları artışı,
1975 ve 1976 yıllarında da memleketimizde tarım  ürünleri rekoltelerinde 
husule gelen m em nuniyet verici gelişmeler emisyon artışının en önemli 
nedenleri olm uştur.

R aporum uzun “Milli Gelir, Kesimler ve Gelişm eler” bölüm ünde ifade 
edildiği üzere  1975 ve 1976 yıllarında tarım sal tüketim  ve sanayi mad
delerindeki üretim  m iktarları geçmiş yıllar ortalam alarının önemli ölçü
lerde üzerinde gerçekleşm iştir. Bu m addelerin desteklem e alımları ile 
görevli özel ve kam u sektörü kuruluşlarının finansm ana olan ihtiyacı da 
bu gelişm eye m uvazi olarak artm ış ve bu hal de M erkez Bankası kredile
rinin ve dolayısiyle banknot emisyonunun bahse konu yıllarda büyümesini 
etkilem iştir.

B ilhassa stra te jik  önemi haiz tüketim  ve sanayi ham m addeleri olan 
hububat, şeker, pamuk, akaryakıt gibi ürünlere ait m em leketin yıllık ih- 
ihtiyacmı her zam an elinde bulundurm ası gereken kuruluşların  kredile
rinde önem li artışların  yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bu bakım dan 1975 ve 1976 banknot emisyonu artışları daha ziyade 
sosyal am açlı zorunluklardan ileri gelm iştir denilebilir.

1976 yılında banknot emisyonunda % 27,2 oranında 11 milyar 123 mil
yon lira a rtış  husule gelmiş ve 1975 yılı sonunda 40 milyar 938 milyon lira 
olan em isyon, 1976 yılı sonunda 52 m ilyar 61 milyon liraya yükselmiştik. 
Emisyon 1975 de % 24,6, 1974 de de % 29,7 artm ış idi (20 ve 21 sayılı 
cetvel).

1976 yılında banknot emisyonu gelişmesinde, yukarıda da ifade edil
diği üzere desteklem e alımları nedeniyle M erkez Bankası kredileri ve daha 
sınırlı b ir hacim de döviz pozisyonu, arttırıcı bir etki yaparken, mevduat 
karşılıkları, ithalât depozitoları, akreditif taahhütleri ve pasifte muhtelif 
kalem ler içinde yer alan diğer döviz hesapları eksiltici etki yapmışlardır.

Em isyonun aylık seyri izlendiğinde her yıl olduğu gibi destekleme 
alım lannm  yoğun olduğu eylül ve ekim aylarında emisyon artışının eu 
yüksek seviyeye vardığı görülmektedir.

Ekim  1976 başında destekleme alımları nedeniyle emisyonun vasıl 
olduğu 54 m ilyar liralık büyüme hacmi muvacehesinde Maliye Bakanlığı ile
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m üştereken bir seri tedbirler alınmış ve bu tedbirler neticesinde emisyon
daki artış durdurulm uş ve yıl sonuna kadarki iki aylık dönemde bu bü
yüklük 52 milyar liraya indirilebilmiştir.

Bu tedbirleri aşağıdaki şekilde özetlemek m üm kündür.
a) Hâzinenin vergi tahsilatı imkân ölçüsünde M erkez Bankasına yatı

rılarak Hâzineye Kısa Vadeli Avansın bakiyesi azaltılm ıştır.

b) özel sektöre ait destekleme kuruluşlarının finansm anında önce
likle T. C. Z iraat Bankasının kaynaklan istimal edilmiş, bu kaynakların 
kafi gelmediği ahvalde reeskont imkanları kullanılm ıştır.

c) Destekleme kredileri dışındaki reeskont kredileri arttırılmadığı 
gibi bunların tahsilatına önem verilmiştir.

d) Devlet İç İstikraz Tahvillerinin satışına hız verilerek satış hasıl
ları Merkez Bankasında m uhafaza edilmiş veya Hazine nakit ihtiyacının 
Merkez Bankası kaynakları yerine bu satış hasıllarından karşm lanm ası 
yoluna gidilmiştir. Nitekim satış süresi nisan 1977 sonunda bitecek olan 
12 milyar lira tutarındaki 1976 yılı Savunma Borçlanm ası Tahvillerinin 
satışı şubat 1977 sonunda bitirilmiştir.

e) Hububat ve diğer destekleme ürünleri satış hasıllarının başka m ak
satla kullanılm alarından önce Merkez Bankasına intikali için gerekli tedbir
ler alınmıştır.

Tarım ürünlerinde son yıllarda müşahade edilen m üsbet gelişme 
21.2.1977 tarihinde piyasası açılmış bulunan 1976 tü tün  ürününde de de
vam etmiştir. Geçmiş yıllar üretim  ortalam aları 200 bin ton civarında olan 
tütün rekoltesinin 1976 yılı ürününde 300 bin ton olacağı tahm in edil
mektedir.

1977 yılı üretim  ve iç ve dış piyasa hareketleri yakından izlenmekte
dir. Ayrıca yılın muhtemel gelişmelerine göre lüzum lu çalışma ve kredi 
kullanım program lan yapılarak 1977 yılında da banknot emisyonunun 
aşın  ölçüde artışlarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlere önceden 
tevessül etmeğe çalışılmaktadır.

b. Merkez Bankası Kredileri

Merkez Bankası kredileri 1976 yılında 42 milyar 68 milyon lira a rta 
rak 54 milyar 756 milyon liradan 96 milyar 824 milyon liraya yükselmiştir. 
Artış oranı % 76,8 dir (22 sayılı cetvel). Ancak bu artış  oranı hakiki büyüme 
yüzdesini göstermem ektedir. Zira 31.5.1975 tarih ve 15251 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 1902 sayılı kanuna göre bazı kuru luşlara ait 14 mil
yar 315 milyon liralık Merkez Bankası kredileri tahkim e tabi tutulm uş ve 
bu borçlar krediler hesabından çıkarılarak “İtfaya Tabi H esaplar”a nakle
dilmiştir. Tahkim edilen bu krediler de nazara alınarak yapılan hesapla
mada Merkez Bankası kredilerindeki artışın %  60,9 olduğu görülmektedir.
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Geçen yılki raporum uzda da tahkim  edilen borçlar nazara alınmadığı 
takdirde M erkez Bankası kredileri artışının %  19,5 olduğu, ancak bu ora
nın gerçek kredi artışını göstermediği, konsolide edilen krediler de nazara 
alındığında M erkez Bankası kredilerinin hakiki artışının %  50,8 oranında 
gerçekleştiği ifade edilmişti.

Bir önceki yılda %  50,8 oranında a rtan  M erkez Bankası kredileri 1974 
yılında ise %  64,3 oranında yükselm işti.

K onsolidasyon kanunu ile ilgili, yukarıda ifade edilen husus nazara 
alınarak, M erkez Bankası kredilerinin aşağıdaki izahlarında, artış oranla
rından ziyade artış m iktarları ifade edilmiştir.

M erkez Bankası kredilerinin 1976 yılındaki eğilimi genel olarak üre
tim  gelişmesinin etkisi altında kalm ıştır denilebilir.

Tedavüldeki banknotlar bölümünde de ifade edildiği üzere 1976 yı
lında tarım sal üretim de oldukça önemli artışlar olmuş ve bu ürünlerin 
desteklem e alımları ile görevli kuruluşların  kredi ihtiyacı da bu nisbette 
artm ıştır. Bu cümleden olarak ve aşağıdaki bölüm lerde rakam larla da 
ifade edileceği üzere, hububat alım ları ile görevli Toprak M ahsulleri Ofisi, 
pancar alımı ile görevli Şeker Şirketi, pam uk alımı i'le görevli Sümerbank, 
tü tü n  alımı ile görevli Tekel, et, çay ve sü t alımı ile görevli sırasıyla Et ve 
Balık Kurumu, Çaykur ve Süt Endüstrisi Kurum u ve başlıca ihraç ürün
lerim iz olan fındık, üzüm, incir, pamuk, antep fıstığı gibi mahsullerin 
desteklem e alımı ile görevli Tarım  Satış Kooperatifleri Birliklerinin kre
dilerinde önemli ölçüde artışlar husule gelmiştir.

Bu gelişmenin tabii bir neticesi olarak bahse konu ürünlerin işlen
mesi, pazarlanm ası ve ihracı ile ilgili sanayi ve ihracat kredilerinde de 
norm al gelişmeler kaydedilmiştir.

M erkez Bankası kredilerinin 1976 yılı içinde gösterdiği gelişme, her 
yıl olduğu gibi, yılın ilk aylarında bir önceki yıl düzeyine yakın seyretme 
ve haziran  ayından itibaren bu düzeyi aşm aya yönelme şeklinde tanımla
yabileceğimiz mevsimlik harekete uygunluk gösterm iştir.

1976 yılının ilk yarısında 1975 yılı sonuna göre önemli sayılabilecek 
bir gelişm e gösterm eyen M erkez Bankası kredileri haziran ayından itiba
ren artm aya başlam ıştır. îlk  altı ay  sonunda sanayi kredileri 1 milyar 
202 milyon lira, küçük sanat kredileri 903 milyon lira, o rta  vadeli krediler
1 m ilyar 213 milyon lira, tarım  kredileri 1 milyar 633 milyon lira, Tekel 
kredileri 3 m ilyar 320 milyon lira, Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilen 
krediler 7 milyar 30 milyon lira, Hazine kısa vadeli avansı 1 milyar 595 
milyon lira ve diğer krediler 1 milyar 66 milyon lira artm ıştır, ö te  yandan 
aynı dönemde mevsim icabı Tarım  Satış Kooperatiflerine verilen kredilerde 
6 m ilyar 50 milyon liralık ve diğer ihracat kredilerinde de 178 milyon Iira-
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lık bir düşme meydana gelmiştir. Bütün bu gelişm eler sonucu Merkez Ban
kası kredileri 1976 yılının ilk altı ayı sonunda, 1975 yılı sonuna göre,
11 milyar 734 milyon lira artm ıştır. Ancak bu artışın  hemen tamamı ha
ziran ayı içerisinde olmuştur. M erkez Bankası kredileri mayıs ayı sonunda,
1975 yılı sonuna göre sadece 1 milyar 600 milyon lira artm ıştı. Merkez 
Bankası kredileri artışı her yıl olduğu gibi, Haziran ayından itibaren hız 
lanmış ve bir önceki aya göre temmuz ayında 11 m ilyar 563 milyon lira, 
eylül avınd;) 6 milyar 842 milyon lira, kasım ayında 4 m ilyar 172 milyon 
lira, aralık ayında da 3 milyar 402 milyon lira artm ıştır.

İkinci altı aylık dönemde kaydedilen artışların en önemli kaynakları 
ise orta vadeli krediler, sanayi kredileri, ihracat kredileri, Tarım Satış 
Kooperatifleri kredileri, Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilen krediler ve 
Hazine kısa vadeli avansıdır.

Merkez Bankası kredilerinin 1976 yılı içinde kaydettiğ i 42 milyar 
68 milyon liralık artışın 20 milyar 155 milyon lirası (%  47,9) çeşitli tarım 
ürünlerinin desteklenmesi, satın alınması, işlenmesi ve ihracı ile ilgili iş
lemlerin finansmanında kullanılmış, 8 milyar 591 m ilyon lirası (% 20,4)
1976 yılı Bütçe kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin finansmanı için Devlet Yatırım Bankası aracılığı ile kul
landırılmış, 4 milyar 978 milyon lirası (% 11,8) Hâzineye Bankamız Ka
nununun 50 nci maddesi hükmü gereğince kısa vadeli avans olarak ve
rilmiş ve geri kalan 8 milyar 344 milyon lirası (% 19,9) çeşitli faaliyet 
alanlarına tahsis edilmiştir.

Bahse konu yılda Hazine kısa vadeli avansı 4 m ilyar 978 milyon lira 
artarak, 21 milyar 739 milyon lira olmuştur. Bu avansın limiti 1211 sayılı 
Bankamız Kanununun 50 nci maddesi hükmü gereğince cari yıl Genel 
Bütçe ödeneklerinin c/r 15’i ile sınırlıdır.

Merkez Bankası Tekel İdaresine, tütün desteklem e alımlarında kul
lanılmak üzere Hazine kefaletini haiz bonolarının iskontosu yoluyla kredi 
tahsis etmektedir. Bu kredi dahilinde kullanılmış olan m iktar 1975 yılı so
nunda 2 milyar 180 milyon lira iken, 1976 yılı içinde 4 m ilyar 820 milyon 
lira artarak 7 milyar lira olmuştur.

Toprak Mahsulleri Ofisine hububat desteklem e alımı için açılan k re
diler, 1976 yılında 6 milyar 200 milyon lira artm ıştır. 1975 yılı sonunda 
6 milyar lira olan Toprak M ahsulleri Ofisi borç bakiyesi, kam panya başı 
haziran ayından itibaren artm aya başlamıştır, özellikle ağustos ve eylül 
ayında artışlar nedeni ile Toprak Mahsulleri Ofisi kredileri 1976 yılı so
nunda 12 milyar 200 milyon liraya çıkmıştır. Artışın nedeni, yıl içindeki 
Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlarında görülen artıştır. Ofis, 1975 kam 
panyasında aralık ayı sonuna kadar yurt içinde 3.193.715 ton alımda bu
lunmuş ve 9.300 ton buğday ithal etmişti. 1976 kam panyasında ise, yine
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aralık sonuna kadar, 3.127.175 tonu buğday olm ak üzere 3.593.062 ton iç 
alımda bulunm uştur.

1975 yılı sonunda Şeker Şirketi sınai kredileri 1 m ilyar 371 milyon 
lira idi ve 1975 yılı içinde gerçekleştirilen tahkim at nedeni ile tarımsal 
kredilerin borç bakiyesi sıfıra düşmüş bulunm aktaydı. 1976 yılı içinde 
Şeker Şirketi kredileri 2 milyar 206 milyon lira a rta rak  1 m ilyar 371 mil
yon liradan 3 m ilyar 577 milyon liraya çıkm ıştır. Bu arada Şeker Şirke
tine ait krediler 1976 ağustos ayından itibaren 1976 Bütçe Kanununun 
81 inci m addesi gereğince, banka aracılığı ile intikal eden norm al bo
nolar yerine Hazine kefaletini haiz bonolar mukabilinde kullandırıl
mağa başlanm ıştır.

Bilindiği üzere, 1976 Bütçe K anununun 63 üncü m addesi ile Maliye 
Bakanı;

a) M aliye Bakanlığınca tespit edilecek şartlarla  özel iç istikraz tah 
villeri ç ıkarm aya ve Devlet Yatırım  Bankası aracılığı ile 1211 sayılı Ka
nunun 48 inci m addesi gereğince sözü geçen kuruluşlara imkan sağlamaya,

b) Aynı am açla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak 
bonolara “Hazine Kefaleti” verm eye ve 1211 sayılı Kanunun 51 inci mad
desi uyarınca avans açtırm aya yetkili kılınmıştı.

Kam u İktisadi Teşebbüsleri sözü geçen kaynaktan 1975 yılı içinde 
Devlet Yatırım  Bankası aracılığı ile toplam  6 milyar 50 milyon lira kul
lanm ışlardı. 1976 yılı içinde Hazine kefaletini haiz bonoların reeskontu 
yolu ile 6 m ilyar 65 milyon liralık kredi açılmış, özel iç istikraz tahvilleri 
karşılığında da 2 milyar 526 milyon liralık avans verilmiştir. Böylelikle 
Devlet Yatırım  Bankası aracılığı ile kullandırılan krediler 1976 yılı sonuna 
kadar 8 milyar 591 milyon lira artarak, 14 milyar 641 milyon liraya ulaş
mıştır.

Çay K urum u ile Et ve Balık Kurum una 1976 yılına kadar bankalar 
aracılığı ile kredi verilmekteydi. 1976 yılında bu iki kurum la birlikte Süt 
Endüstrisi Kurum una da destekleme alımlarımn finansmanı için gerekli 
krediyi, ç ıkaracakları Hazine kefaletini haiz bonolar karşılığında, dolaysız 
o larak M erkez Bankasından tem in etm e imkanı sağlanmıştır.

Ç aykur 1976 yılında M erkez Bankası’ndan 1 milyar 298 milyon lira 
kredi kullanm ıştır. Çay Kurumu Genel M üdürlüğüne 1976 Bütçe Kanu
nunun 81 inci maddesi uyarınca kredi açılmıştır. 5 mayıs 1976 tarih ve 
15578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7/11792 sayılı Bakanlar Kurulu 
K ararı ile Çaykur yaş çay ürünü alımları ile görevlendirilmiş ve bu 
alım larm  finansm anı için Kuruma bir milyar liralık mali kaynağın sağ
lanm ası öngörülm üştür. Buna ek olarak 13 ağustos 1976 tarih ve 15676 
sayılı Resm i Gazetede yayınlanan 7/12342 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
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rarı ile söz konusu Kurumun 1976 yılı finansman açığını karşılamak 
üzere 300 milyon liralık ek kredinin sağlanması karara  bağlanmıştır. 
Böylelikle Çaykurun haziran a y n  lan başlayarak 1976 yılı sonuna ka
dar 1 milyar 298 milyon liralık .-esskont kredisi kullanm ası gerekmiştir.

Benzer şekilde Et ve Balık Kurumu da 1976 yılında T. C. M erkez Ban
kası kredi kaynağından yararlanm ıştır. Et ve Balık Kurum u 1976 yılı m art 
ayından başlayarak yıl sonuna ,’:adar 1 milyar 100 milyon liralık kredi 
kullanmıştır. Et ve Balık Kurun una, canlı hayvan desteklem e almaların
da kullanmak üzere ilk olarak 16 ocak 1976 tarih ve 15470 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 7/11214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnam esi ile 
T. C. Ziraat Bankasının bir milyar liralık reskontabl kredi sağlanması 
öngörülmüştür. 17 aralık 1976 tarih ve 15792 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan 7/12804 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yukarıdaki Kararna
meyi tadil ederek Et ve Balık Kurum una canlı hayvan desteklem e alım
la rı için 2 milyar liralık Hazine kefaletine haiz bono çıkarm a yetkisi ta 
nımıştır. Yukarıda Et ve Balık Kurumunun 1976 yılında kullandığı ifade 
edilen 1 milyar 100 milyon liralık reeskont kredisi bu kararnam elerle 
ilgilidir.

16 nisan 1976 tarihli ve 15561 sayılı Resmî G azete’de yayınlanan 
7/11603 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
nun, süt üretimini arttırm ak ve değerlendirmek amacı ile sü t üreticilerine 
avans vermesi kararlaştırılm ıştır. Kararda, bu alım îar için Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumuna, T.C. Z iraat Bankası tarafından 500 milyon liralık 
reeskontabl kredi imkanı sağlanması öngörülm üştür. Türkiye Süt Endüst
risi Kurumu bu yolla haziran ayından başlayarak 1976 yılı sonuna kadar 
237 milyon liralık Merkez Bankası kredisi kullanm ıştır.

1975 yılında 64 milyon lira olan Sümerbank pam uk m übayaa kredileri
1976 yılında 816 milyon lira artarak  880 milyon liraya yükselm iştir.

Yukarıda incelenen Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilen krediler dı
şında Merkez Bankası kredileri arasında en önemli kredi kalemi Tarım 
Satış Kooperatifleri kredileridir. Çeşitli tarım  ürünlerim izin destekleme 
alımları ve ihracatı ile ilgili olarak Tarım  Satış K ooperatifleri Birliklerine 
açılan krediler 1975 yılı sonunda 11 milyar 971 milyon lira iken, 1976 yılı 
içinde 1 milyar 349 milyon lira artarak  13 milyar 320 m ilyon lira olmuştur.

Merkez Bankasının tarım kredileri, Z iraat Bankası ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin kullandığı krediler ve diğer tarım kredilerinden oluşmak
tadır. Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinden 2 m ilyar 183 milyon lira
1975 yılında konsolide edilmiştir. Bu bakımdan bahse konu krediler düşük 
bir bakiye ile 1976 yılma girm iştir. 1976 yılında tarım  kredileri 2 milyar 
531 milyon liraya çıkarak 1 m ilyar 742 milyon lira artış  kaydetm iştir. 
Tarım kredilerindeki artışın büyük bir kısmı Tarım Kredi Kooperatifleri
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kredilerinden ileri gelm iştir. 1976 yılında Tarım  Kredi Kooperatifleri k re
dileri 1 m ilyar 575 milyon lira artarak  724 milyon liradan 2 m ilyar 299 mil
yon liraya çıkm ıştır. Diğer tarım  kredileri de 1975 yılı sonunda 66 milyon 
lira iken, 166 m ilyon lira artarak  1976 yılı sonunda 232 m ilyon lira olmuştur.

M erkez Bankasının kısa vadeli sanayi kredileri 1976 yılında 3 milyar 
588 m ilyon lira a rta rak  3 milyar 94 milyon liradan 6 m ilyar 682 milyon 
liraya yükselm iştir. Bu kredilerdeki artışın  1 m ilyar 845 milyon lirası nor
mal sanayi senetlerinde ve 1 milyar 743 m ilyon lirası da sanayicilerin 
belgeli ihracat kredilerinde olmuştur.

Küçük sanatkar ve esnafın kredi ihtiyacının karşılanm asında kulla
nılm ak üzere Türkiye Halk Bankasına, M erkez Bankası tarafından rees
kont kredisi tahsis edilmektedir. T. Halk Bankası reeskont kredisinin borç 
bakiyesi 1975 yılı sonunda 441 milyon lira iken, 761 milyon lira artmış 
ve 1976 sonunda 1 m ilyar 202 milyon liraya ulaşm ıştır.

M erkez Bankasının ihracat işlemleri ile ilgili kredileri 1975 yılı so
nunda 2 m ilyar 162 milyon lira idi. Bu krediler 1976 yılında 1 milyar 218 
milyon lira a rta ra k  3 milyar 380 milyon liraya ulaşm ıştır. Bu krediler 
ihracatın  çeşitli aşam aları ile ilgilidir. İhracat kredileri; ihracat satış fi
nansm anı, ihracat hazırlık finansmanı, vesikalı tem inat ve iştira senetleri 
ve tü tün  finansm anı kredilerinden oluşm aktadır. İhracat kredilerinin en bü
yük bölüm ünü ih racat satış finansmanı kredileri oluşturm aktadır. Bu kre
diler 1976 yılında 833 milyon lira a rta rak  1 milyar 240 milyon liradan
2 m ilyar 73 m ilyon liraya çıkmıştır. İhracat kredilerinin diğer büyük kalemi 
olan tü tün  finansm anı kredileri de 338 milyon lira arta rak  858 milyon 
liradan 1 m ilyar 196 milyon liraya yükselm iştir.

M erkez Bankası orta vadeli kredi kullanım ları 1976 yılı içinde önemli 
b ir a rtış  gösterm iş, bankalara 1976 yılı sonu itibariyle 6 milyar 46 milyon 
lira tu tarında o rta  vadeli reeskont m utabakatı verilmiş, bankalar da bu 
m utabakata  dayanarak reeskonta 5 milyar 305 milyon liralık senet getir
m işlerdir. Ancak bankalar Merkez Bankasının sağladığı bu imkanın sadece
4 m ilyar 311 milyon lirasını kullanmışlardır.

Banka plasm anlarının öncelik verilen sektörlere açılan orta  vadeli k re
dilere yönlendirilm esi ile ilgili çalışmalara devam edilmiş ve bu meyanda
11.3.1972 tarih  ve 14125 sayılı Resmî G azete’de yayım lanan Tebliğimiz 
7.1.1976 tarih  ve 15461 sayılı Resmî G azete’de yayım lanan Tebliğ ile de
ğiştirilerek, ödenm iş sermaye, ihtiyatlar ve bilumum mevduatları toplamı 
b ir m ilyar lirayı aşan bankalar, plasm anlar toplamının % 20 sine, 100 
milyon liradan fazla ve bir milyar liradan az olan bankalar ise % 10 una 
tekabül eden kaynaklarını bahse konu Tebliğimizde belirtilen sektörlerin 
finansm anında kullanm akla yükümlü kılınmışlardır.
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Bu Tebliğ kapsamına giren 23 bankanın kasım 1976 ayı sonu itibariyle 
kullandırdıkları orta vadeli krediler 16 milyar 185 milyon liraya yüksel
miştir. 16 milyar 185 milyon liralık orta vadeli kredinin 15 milyar 340 
milyon lirası sanayi sektörüne, 337 milyon lirası madenciliğe, 317 milyon 
lirası gemi inşaası ile gemi inşaa tesislerine, 44 milyon lirası hariçten gemi 
ve uçak satın alan kuruluşlara ve 147 milyon lirası turizm  sektörüne açıl
mıştır. Bu bankaların toplam orta vadeli kredilerinin 10 milyar 157 milyon 
lirası yatırım, 2 milyar 189 milyon lirası tevsi, 33 milyon lirası m odernleş
tirme, 3 milyar 364 milyon lirası da işletme kredisidir. Bu kredilerin 442 mil
yon lirası ise bu amaçlarla kullanılmak üzere ortak bankalarca Sınai Yatırım 
ve Kredi Bankasına verilmiştir.

Merkez Bankasının diğer kredileri normal ticari krediler, tahvil üze
rine avanslar ve Bankalar Tasfiye Fonu kredilerini kapsam aktadır. Bu 
kredilerin toplamı 1976 yılı içinde 1 milyar 457 milyon liradan 2 milyar 
726 milyon liraya çıkarak 1 milyar 269 milyon lira artm ıştır. Merkez Ban
kasının ticaret alanına bankalar aracılığı ile açtığı norm al ticari senetlerin 
reeskontu ile gerçekleştirilen normal ticari krediler 1976 yılı içinde geri
leme kaydetm iştir. Bu krediler 1975 yılı sonunda 1 m ilyar 154 milyon lira 
iken 349 milyon lira azalarak 1976 sonunda 805 milyon liraya düşmüştür. 
Ticaret alanında kullandırılan tahvil üzerine verilen avanslar ise 1976 
yılı içinde 135 milyon liradan 1 milyar 816 milyon liraya çıkarak 1 milyar 
681 milyon lira artm ıştır.

Tedricen tasfiyeye tabi tutulan bankaların tasfiyelerinde kullanılmak 
üzere evvelce Bankalar Tasfiye Fonuna açılmış bulunan kredilerin bakiyesi
1976 yılında da azalmaya devam etmiştir. Buna göre Bankalar Tasfiye 
Fonu kredileri 1975 sonunda 168 milyon lira iken 63 milyon lira azalarak
1976 yılı sonunda 105 milyon liraya inmiştir.

c. Altın ve Döviz Durumu

Merkez Bankası toplam altın mevcudu, 1976 yılında, 1975 yılına oranla 
herhangi bir değişme göstermemiş ve 111 tonluk düzeyini korum uştur. 
Merkez Bankası altın mevcudunun tümü serbesttir (23 sayılı cetvel).

1977 yılı ocak ayında Bankamız altın m evcudunda 1 tonluk bir artış 
olmuştur. Yukarıda “Uluslararası Para Reformu G elişm eleri” kısmında ay- 
tmtılı olarak açıklandığı gibi U luslararası Para Fonu ana sözleşmesi deği
şiklik taslağına göre Fondaki altın m evcudum uzdan serbest bırakılan
1.004.949,03 safi gram altın 1 milyon 306 bin dolar ödenerek satın alınmış 
ve altın mevcudumuza eklenmiştir.

Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri 1975 sonunda 14 milyar 961 
milyon lira iken, 1976 yılında 1 milyar 30 milyon lira a rta rak  15 milyar 991 
milyon liraya çıkm ıştır (25 sayılı cetvel). Altın ve döviz m evcutlan ABD
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doları ile ifade edildiği takdirde rezervlerin 1976 yılında 1 milyar 7 mil
yon dolardan 991 milyon dolara indiği görülmektedir. Merkez Bankası altın 
ve döviz rezervlerinin Türk lirası olarak artmasına rağmen, ABD doları ola
rak azalmasının nedeni yıl içinde yer alan kur ayarlamalarıdır. Altın ve dö
viz mevcutları 147 milyon dolarlık altın mevcuduna 968 milyon dolarlık kon- 
vertibl döviz borçlularının eklenmesi ve bu tutardan 124 milyon dolarlık 
konvertibl döviz alacaklarının düşülmesi ile bulunmaktadır. 1975 yıl so
nundaki 1 milyar 7 milyon dolarlık altın ve döviz mevcutları ile 1976 yılı 
sonundaki 991 milyon dolarlık altın ve döviz mevcutları karşılaştırıldığında,
1976 yılı içinde altın ve döviz mevcutlarında 16 milyon dolarlık bir düşme 
görülmektedir (24 sayılı cetvel).

d. Mevduat ve Diğer İşlemler
Bankamız nezdindeki toplam mevduat 1976 yılında 7 milyar 811 milyon 

lira (% 21,2) artarak 44 milyar 738 milyon liraya yükselmiştir (27 sayılı 
cetvel).

Merkez Bankasındaki mevduat, mevduat karşılıkları, bankalar serbest 
tevdiatı, kaydi para ve diğer mevduat şeklinde bir ayırıma tabi tutarak in
celeyebiliriz. 1976 sonunda 44 milyar 738 milyon lira olan toplam mevduatın 
34 milyar 876 milyon lirası mevduat karşılığı, 4 milyar 354 milyon lirası 
bankalar serbest tevdiatı, 467 milyon lirası kaydi para ve 5 milyar 41 
milyon lirası diğer mevduattır.

Merkez Bankasındaki kaydi para 1975 yılı sonunda 700 milyon lira 
iken yıl için de 233 milyon lira azalarak 467 milyon liraya düşmüştür. Bu 
düşüşün başlıca nedeni bu mevduat içinde gösterilen MEYAK fonları hesa
bında biriken paraların çekilmiş olmasıdır.

Merkez Bankasındaki mevduatın büyük kısmını mevduat karşılıkları 
ile bankaların serbest tevdiatı oluşturmaktadır. Bankaların Merkez Ban
kasında biriken mevduat karşılıkları 1975 yılı sonunda 28 milyar 425 mil
yon lira iken, yıl içinde 6 milyar 451 milyon lira (%  22,7) artarak 34 milyar 
876 milyon lira olmuştur. 1975 yılı içerisinde, 1 temmuz 1975 tarih ve 
15282 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan bir kararname ile gerçekleştirilen 
mevzuat değişikliğine göre, sanayiin orta vadeli ihtiyaçlarına tahsis olunan 
mevduata uygulanan munzam karşılık oram sıfıra indirilmiştir. Daha önce 
yapılan değişikliklerle bu tür mevduata uygulanan karşılık oranı, 1973 
yılında %  20’ye ve 1974 yılında % 5’e indirilmişti. 1 temmuz 1975 tarihli 
kararnam e ile daha önce aynı işlemler için Merkez Bankasında tesis edil
miş bulunan %  20 ve %  5 oranlarındaki mevduat karşılıklarının yarım 
kalmış yatırımlara tahsis edilmeleri şartı ile bankalara iadesi de öngö
rülm üştür. Ayrıca 7 kasım 1976 tarih ve 15756 sayılı Resmî Gazete de 
yayınlanan bir kararname ile bankaların, vadeli veya vadesiz mevduat 
kaynağından, tahvil alımlarında kullanarak tahviller cüzdanında meydana 
getirecekleri artışlara tahsis edilen miktarın % 10 üzerinden munzam kar
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şılığa tabi olması kararlaştırılmıştır. Yapılan bu değişikliklerin mevduat 
karşılıkları artışını belirli ölçüde yavaşlattıkları görülmektedir.

Bankaların 1975 yılı sonunda 5 milyar 816 milyon lira olan Merkez 
Bankasındaki serbest tevdiatı 1976 yılı içinde 1 milyar 462 milyon lira aza
larak 4 milyar 354 milyon lira olmuştur.

Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer 
resmi kuruluşların Bankamız nezdindeki tevdiatı 1975 sonunda 1 milyar 
680 milyon lira iken, 1976 sonunda 2 milyar 274 milyon liraya çıkarak 594 
milyon lira artmıştır. Uluslararası kuruluşlar ve dış yardım karşılıkları he
sabı 1975 yılı sonunda 27 milyon lira, 1976 yılı sonunda da 2 milyar 387 mil
yon liradır. Bunlar dışında kalan diğer mevduat ise 1976 yılında 101 mil
yon lira artarak 279 milyon liradan 380 milyon liraya çıkmıştır.

Aktifte altın ve döviz rezervleri ile krediler; pasifte banknotlar ve 
mevduat dışında kalan kalemler “diğer işlemler” olarak nazara alınmıştır.

Ufak para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar, mevduat kar
şılıklarından sağlanan finansmanlar, sikke ve düşük ayarlı altınlar, kon- 
vertibl olmayan borçlu döviz hesaplan ve diğer aktif hesapların toplamında
1976 sonunda, 1975 sonuna kıyasla, 27 milyar 30 milyon liralık bir artış 
kaydedilmiştir. Bu artışın 14 milyar 312 milyon lira gibi büyük bir kısmı 
Konvertibl Türk Lirası Borçluları hesabından kaynaklanmaktadır. Bu hesap, 
bankaların Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesaplarındaki artış neticesi Ban
kamızdan almış oldukları Türk Liralarını göstermekte olup, karşılığı pasif
teki” Konvertibl Türk Lirası Karşılığı Döviz Alacakları” hesabında göste
rilmiştir. Söz konusu artışın bir diğer önemli kaynağı itfaya tabi hesaplarda 
görülen 3 milyar 958 milyon liralık artıştır. Diğer aktifler içinde inceledi
ğimiz “Zirai Finansman” 1975 yılı sonunda 4 milyar lira iken, 2 milyar 400 
milyon lira artmış ve 1976 yılı sonunda 6 milyar 400 milyon liraya ulaş
mıştır. Bu artış, 1976 yılı içinde yapılan Türk lirası parite değişikliklerine 
bağlı olarak Bankamız döviz mevcut ve açıklarının yeniden değerlendiril
mesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının Bankamız Kanununun 61 inci mad
desi gereğince itfa edilmesi ile ilgilidir. Merkez Bankasında toplanan mev
duat karşılıklarından, 1211 sayılı Bankamız Kanununun 40 ıncı maddesi ge
reğince Ziraat Bankasına verilmekte olan bu avansın limiti 1976 yılında yük
seltilmiştir. 19 mart 1976 tarih ve 15553 sayılı Resmî Gazete’de yayınla
nan bir kararname ile Zirai Finansman avans limiti 4 milyar 800 milyon 
liradan 6 milyar 400 milyon liraya çıkarılmıştır. 1976 yılı içinde Ziraat Ban
kası bu avansı söz konusu limite kadar kullanmıştır. 1974 ve 1975 yıllarında 
yine mevduat karşılıklarından Devlet Yatırım Bankasına verilmiş olan 
özel Finansman” avansları 1976 yılında değişiklik göstermemiştir.

Diğer pasif hesaplar; ithalât teminatlarını, sermaye hesaplannı ve 
alacaklı döviz hesapları ile sair pasif hesapları kapsamaktadır. Bu pasif
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hesapların toplamı 1976 yılında 51 milyar 194 milyon lira artmıştır. Bu he
sapların 1975 yılı sonu düzeyi 43 milyar 229 milyon lira, 1976 yılı sonu dü
zeyi ise 94 milyar 423 milyon liradır. Söz konusu hesaplarda görülen ar
tışın 14 milyar 393 milyon lirası Konvertibl Türk Lirası Karşılığı Döviz Ala
cakları hesabında meydana gelmiştir. Bu hesap bankaların Dövize Çevrile
bilir Mevduat hesapları ile ilgili olarak Bankamızdan talep edebilecekleri 
döviz miktarını göstermektedir. Bu hesabın karşılığı aktifteki “Konvertibl 
Türk Lirası Borçluları” hesabında gösterilmiştir. İthalât depozitoları 
1975’ deki 1 milyar 923 milyon liralık düzeyinden, 9 milyar 556 milyon lira 
artarak 1976 sonunda 11 milyar 499 milyon liraya çıkmıştır. Diğer büyük 
bir artış da akreditif taahhütlerini kapsayan provizyon hesaplarında görül
mektedir. Provizyon hesapları 1976 yılında 9 milyar 775 milyon lira art
mıştır. 1976 yılında sermaye hesaplarında görülen 1 milyar 257 milyon 
liralık artış ihtiyat akçesi, provizyon ve kar hesapları ile ilgilidir.

2 — BANKALAR

a. Toplu Bakış

Bu raporun baskıya verildiği tarihe kadar bankaların birçoğu bilanço
larını hazırlayarak Bankamıza göndermemiştir. Bu nedenle raporumuzda 
para, kredi ve bankacılık alanlarındaki yıllık gelişmeler başlıca işlemleri 
kapsayan geçici ve yaklaşık bilgilere dayanılarak değerlendirilmiştir. Baş
lıca işlemler dışında kalan diğer işlemler ise yıllık gelişmeleri geniş ölçüde 
yansıtabilen ekim ayı kesin verilerine göre incelenmiştir.

Bankalar sisteminin kaynaklarındaki gelişmeleri, elde mevcut geçici ve
rilere göre, mevduat, Merkez Bankası kaynağı ve diğer kaynaklar şeklinde 
ancak üç grupta inceleyebiliriz. 1976 yılında bankaların en önemli kaynağı 
olan mevduat, geçen yıldan biraz daha yavaş olmakla birlikte, artışına de
vam etmiş, 1975 yılında önemli bir gelişme göstermeyen Merkez Bankası 
kaynağı ise % 57,6 oranında artmıştır. Mevduat ve Merkez Bankası reeskont 
ve avansları dışında kalan “diğer” kaynaklar, artış göstermekle birlikte,
1975 yılındaki kadar etkili olmamıştır.

1976 yılı mevduat artışı 31 milyar liradır. 14 milyar liralık “diğer” 
kaynak artışının da yaklaşık 12 milyar lirası Dövize Çevrilebilir Mevduat 
ile ilgilidir. Bankalar Dövize Çevrilebilir Mevduatın ancak çok önemsiz bir 
bölümünü mevduat hesaplarında, % 90 a yakın bölümünü ise başka hesap
larda göstermektedirler. Bankalar genellikle Dövize Çevrilebilir Mevduat 
yoluyla sağladıkları kaynakları derhal kredi şeklinde plase etme imkanına 
sahip oldukları için, bunlar mevduat artışını da teşvik etmektedir. Yıl 
içindeki aylık gelişmeler izlenince Dövize Çevrilebilir Mevduat ve mev
duat değişiklikleri arasında bir paralellik izlenebilmektedir.
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1976 yılında D övize Çevrilebilir M evduatın ve bankalar m evduatının  
artış hızlarının düşm esi bankaları M erkez Bankası kaynağına daha fazla  
m üracaat etm eye yöneltm iştir. 1975 yılında banka sistem in in  kaynak ar
tışının % 4,2 sini teşk il etm iş olan M erkez Bankası reeskont ve avanslarının  
1976 yılı kaynak artışındaki payı % 25,1 dir. Bankaların M erkez Bankasın
dan sağladıkları kaynakta 1975 yılında sadece 2,4 m ilyar lira artış olduğu  
halde 1976 yılında Bankalar M erkez Bankasından 15,1 m ilyar lira ek kay
nak sağlam ışlardır. Artış, geçen  yılın  aksine, zirai finansm andan çok  
reeskont ve avanslardan ileri gelm iştir. M erkez B ankasının bankalara sa ğ 
ladığı reeskont ve avanslar 12,7 m ilyar lira, zirai finansm an 2,4 m ilyar lira 
artmıştır.

Bankalar 1976 yılında m evduat ve M erkez B ankası kaynağı dışında 
14 milyar liralık “diğer” kaynak sağlam ışlardır. Ekim sonu  kesin  verilerine 
dayanarak yapılan bir tahm ine göre 14 m ilyar liranın yak laşık  12 milyar 
lirası D övize Çevrilebilir M evduattır. İki sanayi bankasına ait yurtiçi ve  
yurtdışı taahhütleri, diğer bankaların D evlet Yatırım  Bankasına ve G enel 
Bütçeli idarelere taahhütleri ve tahvil ihracı ve serm aye hesaplarındaki 
gelişm eler ile m uhtelif aktif ve pasif hesaplardaki ge lişm eler  de bankala
rın diğer kaynaklarını teşkil etm iştir.

M evduatın, artışındaki yavaşlam a nedeniyle, toplam  kaynaklar için
deki payı % 68,6 dan % 64,6 ya inm iştir. M erkez B ankası kaynağının payı, 
reeskont ve avanslardaki artışın hızlanm asına bağlı olarak, % 13,6 dan 
% 16,3 e çıkm ıştır. D övize Ç evrilebilir M evduatı da kapsayan  “diğer” kay
nakların payı da % 17,8 den % 19,1 e çıkm ıştır. D öv ize  Ç evrilebilir M ev
duatın toplam  banka kaynakları içindeki payı 1976 yılında % 7,8 den  
% 11,6 ya yükselm iştir. Bankaların bu kaynağının tam am ı m evduat içinde 
mütalaa edilirse m evduatın toplam  banka kaynakları içindeki payının  
c/c 76,2 olduğu görülür. Aynı oran 1975 yılında ^  76,4 idi.

Geçici ve yaklaşık  y ıl sonu verilerine göre bankaların kaynaklarında  
1976 yılında m eydana gelm iş olan 60,2 m ilyar liralık artışın 6,5 m ilyar 
lirası, m evduattaki artış nedeniyle m evduat m unzam  karşılığı olarak M er
kez Bankasına yatırılm ıştır. Kasa ve M erkez Bankasındaki serbest te v 
diattan oluşan emre hazır değerler ise 1,1 milyar lira artm ıştır. B öylece 60,2  
milyar liralık kaynak artışından bankalara, serb estçe  kullanabilecekleri 
52,6 milyar lira kalm ıştır. Bankalar da bunun 46 m ilyar lirasını çeşitli 
krediler şeklinde ekonom inin em rine tahsis etm işler, 6,6 m ilyar lirası ile 
de h isse senedi ve tahvil satın  almışlardır.

Bankaların toplam  kaynak kullanım ı 100 kabul edilirse 1976 yılında  
toplam  kullanım  içinde emre hazır değerlerin payı 7,5 ten 6,1 e, m evduat 
karşılıklarının payı 15,4 ten 14,3 e inm iş, kredilerin payı 72 den 73,1 e, 
tahvil ve iştiraklerin payı 5,1 den 6,5 e yükselm iştir. ’
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Bankacılık sistemindeki diğer bazı gelişmeler ise şöyledir : 1976 yı
lında Türkiye’de Merkez Bankası, Devlet Yatırım Bankası ve DESİYAB 
dışında 41 banka faaliyette bulunmuştur. Bu 41 bankanın 11 i özel kanunla 
ve 30 u genel hükümler çerçevesinde kurulmuştur. Bankaların 1975 yılı 
sonunda 4586 olan şube sayısı 1976 yılı sonunda 4841 e yükselmiştir. 1976 
yılında yeni açılan 255 şubeden 97 si özel kanunlarla kurulmuş bankalara, 
158 i diğer bankalara aittir. Özel kanunla kurulmuş bankaların şube sayısı 
1976 sonunda 1848 e, genel hükümler çerçevesinde kurulmuş bankaların 
şube sayısı ise 2993 e yükselmiştir.

20 Eylül 1974 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Seri I, No. 4 Teb
liği ile, tespit edilen şartları haiz bankalara bazı şartlar ve limitler dahi
linde döviz pozisyonu tutma, döviz kredisi ve Türk lirası kredisi verme 
ve faizli döviz tevdiat hesaplan açma yetkisi verilmişti.

Bankalar son iki yılda döviz pozisyonu tutm a yetkilerinin sağladığı 
imkânlar ile geniş çapta bankacılık işlemleri yapmışlardır. Toplam döviz 
gelirlerinin 1975 yılında % 22,5 i, 1976 yılında % 37,1 i, toplam döviz gi
derlerinin 1S75 yılında % 17,8 i, 1976 yılında % 16,5 i döviz pozisyonu 
tutm aya yetkili bankalar aracılığı ile oluşmuştur. Bu bankalar ihracat ge
lirlerinin 1975 yılında % 40,8 ini, 1976 yılında ise %  71,2 sini, görünmeyen 
kalemler gelirlerinin 1975 yılında % 27,6 sim, 1976 yılında ise % 53,2 sini 
satın almışlardır.

b. Kullanım

1) Krediler

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre toplam banka kredileri, 
geçen yıla nazaran biraz yavaşlamış olmakla birlikte, hızlı artışını 1976 
yılında da sürdürmüştür. 1975 yılında % 45,1 oranında artmış olan banka 
kredileri 1976 yılında da % 33,1 oranında artarak 184 milyar 982 milyon li
raya çıkmıştır (28 ve 29 sayılı cetveller).

1976 yılında, ocak ayında, mevsimlik harekete bağlı olarak banka 
kredilerinde görülen gerileme, şubat ayından itibaren sürekli bir artışa 
dönüşmüştür. Ancak banka kredilerindeki asıl artış ağustos ayından sonra 
olmuştur. Yılın ilk sekiz aylık döneminde % 9,4 oranında (13 milyar 651 
milyon lira) artmış olan banka kredileri son dört aylık dönemde %  21,2 
oranında (32 milyar 378 milyon lira) artmıştır. Temmuz ve ağustos ayla
rında tarım  kredilerinin mevsimlik azalması sebebi ile banka kredilerinde 
izlenen durgunluk eylül ayından itibaren tarım kredilerinin tekrar yük
selmeye başlamasıyle yükselmeye başlamış ve son dört ayda 32 milyar 
liranın üzerinde artış göstermiştir. Banka kredilerindeki aylık artışlar 
eylül ayından 8 milyar lira, ekim ayında 6 milyar lira, kasım ayında 5 milyar 
lira ve aralık ayında 14 milyar lira dolayında olmuştur.
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Cari istatistik verilere göre, banka kredileri ihtisas kredileri ve genel 
krediler olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır. Bu ayırım ekonomik 
faaliyet kesimlerine göre yapılmış değildir, ihtisas kredileri grubu T. Sı
nai Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının orta ve uzun 
vadeli smai kredilerini, T. C. Ziraat Bankasının tarım kredilerini, T. Halk 
Bankasının küçük sanat ve esnaf kredilerini ve gayrimenkul ipoteği kar
şılığında kredi açma yetkisine sahip beş bankanın ipotek karşılığı kredi
lerini kapsamaktadır. Genel krediler grubu ihtisas bankalarının yukarıda 
belirtilenler dışında kalan kredileri ile diğer bankaların bütün kredilerini, 
yani senetler cüzdanı, borçlu cari hesap ve avans şeklinde hemen hemen 
bütün diğer ekonomik faaliyet kesimlerine açtıkları kredileri içine almak
tadır. 1976 sonu itibariyle banka kredilerinin kesimlere ve ekonomik 
faaliyet kollarına dağılımını gösteren istatistikler henüz tamamlanmamış 
olduğu için banka kredilerinin geçici 1976 yılı gelişmeleri ihtisas kredileri 
ve genel krediler ayırımına göre incelenecektir.

Banka kredilerinin 1976 sonu toplamı 100 kabul edilirse ihtisas 
kredilerinin toplam kredilerdeki payı 30,5 tir. 1975 yılı sonunda bu 
pay 33,8 idi. 1976 yılında ihtisas kredileri %20,1 oranında artarken genel 
krediler c/c 39,8 oranında artış göstermiştir. 1976 yılında toplam banka 
kredileri içinde küçük sanat kredilerinin payı % 2,8 den % 3,4 e çıkarken 
tarım kredilerinin payı % 23,9 dan %  20,7 ye, sanayi kredilerinin payı 
% 3,8 den %  3,5 e, ipotekli kredilerin payı % 3,3 ten % 2,9 a inmiştir.

Sanayi bankalarının açmış olduğu krediler 1976 da 1 milyar 120 mil
yon lira (%21,4) artarak 6 milyar 352 milyon liraya çıkmıştır. Bu artışın
1 milyar 18 milyon lirası T. Sınai Kalkınma Bankasının açtığı kredilerde, 
102 milyon lirası Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının açtığı kredilerde 
olmuştur.

T. Halk Bankasınca açılmakta olan küçük sanat ve esnaf kredileri
1975 sonunda 3 milyar 940 milyon lira, 1976 sonunda % 59,7 fazlasıyla 
6 milyar 293 milyon liradır.

Tarım kredilerinde 1976 yılında gerçekleşen artış oranı %  15,2 dir. 
Bu krediler 1976 yılında 33 milyar 249 milyon liradan 38 milyar 305 mil
yon liraya çıkarak 5 milyar 56 milyon lira artış göstermiştir. Toplam 
tarım kredilerinin 4 milyar 152 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine,
23 milyar 174 milyon lirası Tarım Satış Kooperatiflerine aittir. Doğrudan 
doğruya üreticiye açılan kredilerin tutarı ise 10 miiyar 979 milyon liradır.

ipotek karşılığı açılan krediler 1975 sonunda 4 milyar 532 milyon lira 
iken 1976 sonunda 5 milyar 427 milyon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin
2 milyar 529 milyon lirası konut inşaat kredisi, 1 milyar 394 milyon lirası 
afetler içm açılan kredi, 563 milyon lirası turizm kredisi ve 941 milyon 
lirası da ticari nitelikte kredidir.
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Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi, genel krediler bankaların borçlu 
cari hesap ile avans ve senet iskontosu şeklinde hemen bütün faaliyet 
kesimlerine açtıkları kredileri kapsamaktadır. Bu krediler, bankalardaki 
kredi işlemlerinin şekli nedeniyle ticari nitelik göstermektedirler. Bu tür 
krediler 1975 sonunda 92 milyar lira iken 1976 sonunda % 39,8 oranında 
bir artışla 128 milyar 605 milyon liraya çıkmıştır. 1976 sonu itibariyle 
banka kredilerinin kesimlere ve ekonomik faaliyet kollarına dağılımını 
gösteren istatistikler henüz tamamlanmamıştır, ikişer aylık dönemler itiba
riyle hazırlanan bu istatistikler ekim ayı sonu itibariyledir. Ekim ayı veri
lerine göre 115 milyar 825 milyon lira olan genel kredilerin toplam banka 
kredileri içindeki payı % 69,7 dir. Genel krediler toplamını 100 kabul 
edersek 32,2 si sanayi ve madencilik, 2 si tarım, 8,1 i konut ve bayındırlık,
25,1 i ihracat, ithalat turizm ve iç ticaret kredilerini kapsayan dağıtım sek
törü ve 32,6 sı ise sektörlere dağıtılamayan kredidir. Genel ve Katma Büt
çeli İdareleri kapsayan kamu mali sektörüne açılan kredilerin payı küçüktür.

Ekonomik faaliyet kollarına göre dağıtılmış genel kredilere ihtisas 
kredisi şeklinde verilmiş olanlar da eklenince toplam banka kredilerinin 
kesimlere dağılımı istatistikleri elde edilmektedir. Bu esasa göre banka 
kredilerinin kesimler açısından dağılımını inceleyelim (30 ve 31 sayılı 
cetveller).

1976 yılı ekim ayı sonunda 166 milyar 141 milyon liralık toplam banka 
kredilerinin % 39,1 i üretim, % 7,8 i konut ve bayındırlık, % 30 u dağıtım 
kesimlerine ve % 23,1 i istatistik açıdan kesimleri belirlenemeyen kredilere 
aittir.

1976 ekim sonu itibariyle 64 milyar 894 milyon lira olan üretim sek
törü kredilerinin içinde yer alan sanayi kredileri 42 milyar 579 milyon 
liraya yükselmiştir. Bu kredilerin bir kısmını sanayi bankalarının açmış 
olduğu orta ve uzun vadeli krediler ve çoğunluğunu diğer bankaların 
ticari kredi ve orta vadeli kredi şartları ile sınai teşebbüslere açtıkları 
krediler teşkil etmektedir. 1971 yılında uygulanmasına başlanmış olan 
orta vadeli krediler bunlar arasında yer almıştır. Sanayi kredileri 1975 
yılı ekim ayından 1976 yılı ekim ayına kadar 9 milyar 602 milyon lira 
(% 29,1) artm ıştır. Sanayi bankalarının açtıkları krediler 1 milyar 90 mil
yon lira (% 20,9), diğer bankaların sanayi sektörüne açtıkları krediler 
8 milyar 512 milyon lira (%■ 30,7) artmıştır.

Madencilik kesimine sanayi bankaları dışında kalan bankaların açmış 
oldukları krediler 1976 yılı ekim ayı sonunda 998 milyon lira ve bunların 
banka kredileri içindeki payı % 0,6 dır. Sanayi bankalarının madencilik 
kesimine açtığı krediler sınai krediler içinde yer almaktadır. Ancak bu 
kredilerin miktarı fazla değildir.
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1975 ekim inde 1974 ekim ine göre % 22,2 oranında artm ış olan tarım  
kredileri 1976 yılında, aynı dönem de 3 m ilyar 402 m ilyon lira (% 28,3) 
artm ıştır. G enel istatistik lerde tarım kredileri arasında yer alan Tarım  
Satış K ooperatifleri Birlikleri kredileri bu özel dağılım  serilerinde dağıtım  
kesim inde gösterilm ektedir. Tarım sektörüne açılm ış olan cari krediler 
1976 ekim ayı sonunda 15 m ilyar 426 milyon liraya çıkm ıştır.

Üretim  sektörü içinde yer alan küçük sanat ve esnaf kredileri 1976 
yılı ekim ayında 5 m ilyar 891 m ilyon liraya yükselm iştir.

Bu kredilerin tam am ı T. H alk Bankasınca açılm aktadır, 1975 yılı ekim  
ayı sonunda % 2,9 olan T. Halk Bankası küçük san at ve esn af kredilerinin  
toplam  banka kredileri içindeki payı 1976 yılının aynı ayı sonunda % 3,5  
olm uştur.

Konut v e  bayındırlık sektörüne bankalar 1976 yılı ekim  ayı sonu iti
bariyle 12 m ilyar 962 m ilyon liralık kredi açm ışlardır. Bu krediler konut 
inşaatı, m ahalli idareler, afetler v e  diğer inşaat kredilerini kapsam aktadır. 
Konut ve bayındırlık sektörü kredilerinin toplam  banka kredileri içindeki 
payı 1975 ekim inde % 7,4 iken 1976 yılı ekim ayında % 7,8 e çıkmıştır.

Banka kredileri içinde önem li bir yeri olm ayan Kamu mali sektörüne  
açılan krediler 1975 ekim inde 24 m ilyon lira iken 1976 ekim inde 6  m ilyon  
liraya inm iştir.

Toplam  banka kredileri içinde ikinci sırayı tutan dağıtım sektörü kredi
leri 1976 ekim  ayı sonunda 49 m ilyar 923 m ilyon liraya yükselm iştir. Bu 
kredilerin toplam  banka kredileri içindeki payı 1975 ekim inde % 34,3 iken 
1976 ekim inde % 30 a inmiştir. D ağıtım  sektörü kredilerindeki artış başlıca  
iç v e  dış ticaret kredilerindeki gelişm elerle ilgilidir.

D ağıtım  sektörü içinde yer alan ihracat kredileri 1976 yılı ekim ayı 
sonunda 26 milyar 202 m ilyon liradır. Bu krediler Ziraat Bankasının T a
rım Satış K ooperatiflerine açtığı ihracat kredileri ile bu bankanın ve diğer 
bankaların açtığı ihracat kredilerini kapsamaktadır. 1975 yılı ekim ayı 
sonuna göre, oniki aylık dönem de, ihracat kredilerinde 1 m ilyar 632 m ilyon  
lira (% 6,6) artış olm uştur. Bu artış Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
kredilerindeki 776 m iîyon liralık ve diğer ihracat kredilerindeki 856 m il
yon liralık artışlar sonucudur. İhracat kredilerinin toplam  banka kredileri 
içindeki payı 1975 ekim inde % 19,7 iken 1976 ekim inde % 15,8 e inmiştir. 
Aynı dönem de Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinin payı % 15,5 ten  
% 12,1 e, diğer ihracat kredilerinin payı % 4,2 den % 3,7 ye inmiştir.

Çoğunluğu T. C. Turizm Bankası tarafından turizm kesim ine açılan 
ve toplam banka kredileri içindeki payı % 0,4 olan turizm kredilerinin  
1976 yılı ekim  ayı sev iyesi 666 m ilyon liradır.
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Cari banka istatistik lerinde sen etler  cüzdanı, avanslar ve borçlu cari 
hesaplar şek linde açılm ış olan krediler gen ellik le  ticari kredi olarak ad
landırılm aktadır. Bu krediler içinde yer alan diğer iktisadi faaliyet kolla
rına ait krediler ayıklanınca yurtiçi ticaretin finansm anı için açılm ış olan 
banka kredilerinin cari istatistik lerdeki kadar büyük olm adığı anlaşılm ak
tadır. İç ticaret kredileri 1976 yılı ekim  ayı sonunda 15 m ilyar 526 m ilyon  
liraya yükselm iştir. Bu kredilerin toplam  banka kredileri içindeki payı
1975 ekim inde % 9,9 iken 1976 ekim inde % 9,3 e inm iştir.

İstatistik  açıdan sektörleri belirlenem eyen kredilerin 1976 ekim sonu  
bakiyesi 38 m ilyar 356 m ilyon liradır. Bu kredilerin 1976 ekim ayı sonu  
İtibariyle 2 m ilyar 439 m ilyon lirasını 25.000 liradan az krediler, 807 m il
yon lirasını ipotekli ticari krediler v e  35 m ilyar 110 m ilyon lirasını ise bu 
tür istatistik lerin  henüz tam  anlam ıyla geliştirilem em iş olm ası nedeniyle  
sektörleri belirlenem eyen krediler teşk il etm ektedir.

2) Diğer A ktif İşlem ler

Yukarıdaki bölüm lerde incelenm em iş olan diğer önem li aktif kalem 
ler tahviller cüzdanı, iştirakler v e  sab it değerler gibi hesaplardır. Tahviller 
cüzdanı 1976 y ılı ekim ayı sonu sev iy es i 8 m ilyar 654 m ilyon liradır. Bunun 
8 m ilyar 512 m ilyon lirası resm i tahvildir. Geri kalan 142 m ilyon lira ise  
D evlet Yatırım Bankası tahvilleri, belediyeler tahvilleri v e  diğer tahviller
den m eydana gelm iştir. Bankaların tahviller cüzdanı 1976 yılında on ayda 
4 m ilyar 377 m ilyon lira artm ıştır. A rtışın  tam am ı resm i tahvillerde olm uş
tur (32 sayılı cetvel).

Bankaların iştirakleri 1976 ek im  sonu itibariyle 6 m ilyar 569 milyon  
liradır. 1975 y ılı sonunda 5 m ilyar 545 m ilyon lira olan  banka iştirakleri
1976 da on ayda 1 m ilyar 24 m ilyon  lira artm ıştır. Ekim  sonu itibariyle 
6 m ilyar 569 m ilyon liralık banka iştiraklerinin 5 milyar 439 milyon lirası 
sanayi kuruluşlarına, 558 m ilyon lirası m aden şirketlerine, 197 m ilyon  
lirası taşım a şirketlerine yapılm ış iştiraklerdir. Geri kalan 375 m ilyon  
lira ise  diğer şirketlere iştiraklerdir. İştiraklerde m eydana gelm iş olan  
1 m ilyar 24 m ilyon liralık artışın 927 m ilyon lirası sanayi şirketlerine 
aittir.

Bankaların sabit değerleri 1976 yılı ekim  ayı itibariyle 9 m ilyar 465 
m ilyon liradır ve 1975 ekim  ayı sev iyesin e  göre 2 m ilyar 82 milyon lira 
fazladır.

c. Kaynaklar

1) M evduat

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre bankalar mevduatı 1976 
yılında % 23,4 oranında artarak 163 m ilyar 388 m ilyon liraya ulaşmıştır.
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Bu artış oranı 1975 yılına göre düşüktür. 1975 yılında toplam bankalar 
mevduatı % 33,6 oranında artmıştı.

1976 yılında mevduat artışı daha çok yılın ikinci yarısında olmuştur. 
Haziran sonuna kadar 1975 sonu seviyesi dolayında kalmış olan bankalar 
mevduatı temmuz ayından itibaren bu düzeyin üzerine çıkmış ve 
yıl sonuna kadar artışını sürdürmüştür. Toplam mevduat ilk altı ayda 
</( 0,5 oranında (618 milyon lira), ikinci altı ayda ise % 22,9 (30 milyar 
396 milyon lira) artmıştır.

Yıl sonu itibariyle 163 milyar 388 milyon liralık toplam mevduatın 
44 milyar 902 milyon lirası vadesiz ticari mevduat, 63 milyar 495 milyon 
lirası vadesiz tasarruf mevduatı, 33 milyar 827 milyon lirası vadeli ta
sarruf mevduatı ve 21 milyar 164 milyon lirası diğer mevduattır.

Vadesiz ticari mevduat ile vadesiz tasarruf mevduatından oluşan ban
kalardaki tevdiat parası 1976 yılında % 27,7 oranında artmıştır. Bu tür 
mevduat 1975 yılında % 35,9 oranında artmıştı. Tevdiat parasındaki artış 
daha çok vadesiz ticari mevduat ile ilgilidir. Vadesiz ticari mevduat yak
laşık geçen yıl oranında artarken vadesiz tasarruf mevduatı artışı, 1975 
yılında olduğu gibi, 1976 yılında da yavaşlamıştır.

Vadeli ve vadesiz tasarruf mevduatından oluşan toplam tasarruf mev
duatı, geçici yıl sonu verilerine göre, % 17,4 oranında artmıştır. Tasarruf 
mevduatı 1975 yılında % 28,3 artmıştı. Toplam tasarruf mevduatı artışında 
görülen yavaşlama hem vadeli hem vadesiz tasarruf mevduatında olmuş
tur. Vadesiz tasarruf mevduatı artış oranı % 32,5 ten %  20,3 e, vadeli 
tasarruf mevduatı artışı %21,5 ten % 12,4 e inmiştir.

Bankaların faaliyetleri konusundaki ayrıntılı bilgiler ancak ekim ayı 
itibariyle elde edilebildiği için bankalardaki mevduatın vadeler ve nevileri 
açısından yapısı ve gelişmeleri bu tarih itibariyle incelenecektir. Toplam 
bankalar mevduatı 1976 yıh ekim ayı itibariyle 142 milyar 921 milyon 
liraya yükselmiştir. Toplam mevduatın 106 milyar 988 milyon lirası va
desiz mevduat, 35 milyar 933 milyon lirası vadeli mevduattır. Toplam 
mevduat içinde vadesiz mevduatın payı %  74,9, vadeli mevduatın payı 
c7< 25,1 dir (32 sayılı cetvel).

1976 yılı ekim sonu itibariyle 142 milyar 921 milyon liralık mevduatın 
36 milyar 894 milyon lirası ticari mevduat, 88 milyar 487 milyon lirası 
tasarruf mevduatı ve 17 milyar 540 milyon lirası resmi mevduattır. 1975 
sonuna göre ticari mevduat % 14, tasarruf mevduatı % 6,8, resmi mev
duat % 2,4 oranında artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 1975 yılı sonuna 
göre ticari mevduatın toplam mevduat içindeki payı artarken tasarruf 
mevduatı ve resmi mevduatın payı düşmüştür.

Toplam tasarruf mevduatı 1976 yılında, on aylık dönemde % 6,8 ora
nında artarken vadesiz tasarruf mevduatı % 7,8, vadeli tasarruf mevduatı
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% 5,1 oranında artm ıştır. 1975 yılının aynı döneminde bu oranlar vadesiz 
tasarruf mevduatı için %  16,3, vadeli tasarruf mevduatı için % 10,9 olarak 
gerçekleşmişti.

1975 yılı sonunda 17 milyar 134 milyon lira olan resmi mevduat 
1976 yılında %  2,4 lük bir artışla ekim ayı sonunda 17 milyar 540 milyon 
liraya çıkmıştır.

Bankalar mevduatının yapısında mevduat türleri açısından meydana 
gelen bu değişme yanında vadeli ve vadesiz ayrımında da değişme olmuş, 
vadeli mevduatın toplam m evduat içindeki payı % 26,1 den % 25,1 e in
miştir. Vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payının düşmesi 1976 
yılında, on ayda, vadesiz mevduat artış hızının daha fazla olmasından 
ileri gelmiştir.

Konsolide mevduat dışında kalan bankalararası mevduat 1975 yılı so
nunda 16 milyar 375 milyon lira, geçici verilere göre 1976 yılı sonunda 
ise 31 milyar 76 milyon liradır.

2) Diğer Pasif İşlemler

Bankaların yukarıdaki bölümlerde incelenmemiş olan önemli pasif 
hesapları sermaye hesaplarıdır. Bankaların ödenmiş sermayeleri, yedek 
akçeleri ve karşılıklarıyla yıl sonu kârlarını gösteren sermaye hesapları 
1976 yılının ilk on ayında 157 milyon liralık bir artışla 19 milyar 727 mil
yon liradan 19 milyar 884 milyon liraya yükselmiştir. On aylık dönemde 
ödenmiş sermayeler 12 milyar 992 milyon liradan 13 milyar 866 milyon 
liraya çıkarak 874 milyon lira artmıştır. İhtiyat ve karşılıklar ise 1976 ekim 
ayı itibariyle 5 milyar 718 milyon liradır (32 sayılı cetvel).

Bankaların orta ve uzun vadeli diğer kaynakları taahhütler adı altında 
toplanmıştır. Başlıca Devlet Yatırım Bankasından, sosyal sigorta kuram
larından ve diğer yurtiçi ve yurtdışı istikrazlardan sağlanan bu kaynaklar 
1976 yılında, on aylık dönemde 7 milyar 54 milyon lira artmıştır. Artışın 
2 milyar 738 milyon lirası Devlet Yatırım Bankasında, 988 milyon lirası 
Genel Bütçeli İdarelerde, 934 milyon lirası yurtiçi ve yurtdışı taahhütlerde, 
2 milyar 400 milyon lirası zirai finansmanda olmuş, sosyal sigorta kuram
larından sağlanan kaynaklarda ise 6 milyon liralık azalma görülmüştür.

3 — PARA - BANKA SİSTEMİ

a) Para Hacmi
Para hacmi 1976 yılında % 27,1 oranında artarak 150 milyar 517 mil

yon liraya çıkmıştır. Bu artış oranı geçen yıldan düşüktür; 1975 yılında 
para hacmi %31,6 oranında artmıştı. Para hacmi artışındaki yavaşlama 
kaydi parada olmuştur; kanuni para artış hızı geçen yılın biraz üzerindedir.
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1976 yılında da para hacmi artışı yılın ikinci yarısında husule gel
miştir. Yılın ilk yarısında daha çok emisyon hacmindeki gelişmelere pa
ralel dalgalanmalar göstermiş ve haziran ayında 117 milyar 978 milyon 
lira düzeyine gelerek 1975 sonuna göre % 0,4 oranında (492 milyon lira) 
gerilemiştir. Temmuz ayından itibaren para hacminin, aydan aya farklı 
oranlarda olmak üzere, sürekli bir artış eğilimi kazandığım görüyoruz. 
1976 yılının ikinci altı ayında para hacmi % 27,6 (32 milyar 539 milyon 
lira) artarak, geçici verilere göre yıl sonunda 150 milyar 517 milyon liraya 
ulaşmıştır.

1976 yılında para hacmini teşkil eden kalemlerdeki gelişmeleri toplu 
olarak belirttikten sonra şimdi de para - banka işlemlerinin para hacmi 
üzerindeki etkilerini inceleyelim. 1976 yıl sonu geçici verileri bankacılık 
sisteminin ancak başlıca işlemlerini kapsadığı için para hacmini etkileyen 
bazı işlemleri ayrı ayrı tespit etmek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 
bilgi edinebildiğimiz başlıca işlemleri belirtecek, diğer işlemlerin etkisini 
ise topluca ifadeye çalışacağız.

1976 yılında da para hacmini artırıcı başlıca işlem kredi hacmidir. 
Kredi hacmi 1976 yılında 75 milyar 396 milyon lira artarak para hacmine 
aynı miktarda artırıcı etki yapmıştır. Geçen yıla göre bu yıl Merkez Bankası 
dolaysız kredilerinin para hacmini artırıcı etkisi yükselmiş, banka kredi
lerinin artırıcı etkisi ise biraz düşmüştür. Kredi hacmi artışının 1975 yı
lında r/r 25 i, 1976 yılında 9r 39 u Merkez Bankası dolaysız kredilerinden ile
ri gelmiştir. Döviz rezervleri, geçen yılın aksine, 1976 yılında, düşük oranda 
da olsa, para hacmini artırıcı yönde etkilemiştir. Bankalar sistemindeki 
vadeli mevduattan oluşan para benzeri likiditeler 1976 yılında geçen yıla 
^öre daha yavaş bir gelişme gösterdiği için, para hacmi üzerindeki daraltıcı 
etkisi de azalmıştır. Para benzeri likiditeler 1975 yılında %  30, 1976 yılında 
'/• 21,3 oranında artmıştır. Aynı şekilde, mevduat artışındaki yavaşlamaya 
paralel olarak artış hızı 1976 yılında düşmüş olan mevduat karşılık
larının para hacmi üzerindeki frenleyici etkisi de azalmıştır. Mevduat 
karşılıkları artış oranı 1975 yılında % 39,6 ve 1976 yılında % 21,6 dır. 
Bunlar dışında kalan “diğer” etkenler geçen yıl olduğu gibi 1976 yılında da 
para hacmini azaltıcı etki yapmıştır; ancak 1975 yılında önemsiz olan bu 
etki 1976 yılında önem kazanmıştır. Merkez Bankası ve bankaların yuka
rıda belirtilen başlıca işlemleri dışında kalan bütün işlemlerinin bakiyesi 
olan bu “diğer” etkenler konusunda ayrıntılı bilgi mevcut değildir.

Para hacmindeki gelişmeye, para - banka kurumlarmm etkileri ise 
şöyledir : Geçici verilere göre 1976 yılında para hacminde meydana gel
miş olan 32 milyar 47 milyon liralık artışın 176 milyon lirası ufak para 
emisyonu ile, yani Hazine ile ilgilidir. Merkez Bankası, banknot emisyo
nunun 11 milyar 123 milyon lira artmasına karşılık nezdindeki kaydi para
2.13 milyon lira ve kasalarındaki ufak para 1 milyon lira azaldığı için para
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hacmine toplam olarak 10 milyar 891 milyon lira artırıcı etkide bulunmuştur. 
Para hacmi artışının % 65,5 i bankaların işlemlerinden ileri gelmiştir Ban
kalar vadesiz ticari mevduat ve vadesiz tasarruf mevduatı artışı nedeniyle
23 milyar 532 milyon liralık artırıcı etki ve kasa mevcutlarını artırmak su
retiyle 2 milyar 552 milyon liralık eksiltici etkide bulundukları için para 
hacmi üzerindeki toplam artırıcı etkileri 20 milyar 980 milyon lira olmuş
tur (37 sayılı cetvel).

b. Kredi Hacmi

Kredi hacmi 1976 yılında % 44 oranında artarak  171 milyar 483 mil
yon liradan 246 milyar 879 milyon liraya çıkmıştır. Kredi hacminde mey
dana gelen 75 milyar 396 milyon liralık artışın 29 milyar 367 milyon lirası 
Merkez Bankasının Kamu sektörüne dolaysız olarak açtığı kredilerde, 
46 milyar 29 milyon lirası ise banka kredilerinde olmuştur. Banka Kredi
lerinin 33 milyar 328 milyon lirası bankaların kendi kaynaklarına, 12 mil
yar 701 milyon lirası ise bankaların Merkez Bankasından sağladıkları kay
naklara dayanılarak açılmıştır (35 sayılı cetvel).

1976 sonu geçici verilerine göre 246 milyar 879 milyon liralık toplam 
kredi hacminin 61 milyar 897 milyon lirası Merkez Bankasının bankalar 
aracılığı olmadan açtığı dolaysız krediler, 184 milyar 982 milyon lirası 
ise bankaların açtığı kredilerdir. 184 milyar 982 milyon liralık banka kre
dilerinin 150 milyar 55 milyon lirası bankaların kendi kaynaklarından, 34 
milyar 927 milyon lirası ise Merkez Bankasından sağladıkları kaynaktan 
açılmıştır.

D. SERMAYE PİYASASI

Sermaye piyasasının tahvil kesiminde 1976 yılı içinde de belirgin bir 
canlılığın sürdüğü görülmüştür. Borsa kotuna kaydedilen hisse senetlerinin 
tutarında ise 1976 yılı içinde çok büyük bir artış görülmüştür. Ancak, 1976 
yılında borsa kotuna alman hisse senetlerinin oldukça büyük bir kısmının 
önceki yi'l ihraç edilmiş senetler olduğu tahmin edilmektedir. 1976 yılında 
kamu kesimi tahvil ihramlarında da önemli bir artış kaydedilmiştir.

Özel kesim tahvillerinin ihraç tutarı 1976 yılında 1 milyar 707,5 mil
yon liraya ulaşmıştır. 1975 yılında ihraç edilen tahviller toplamının 1 mil
yar 419,3 milyon lira olduğu gözönüne alınırsa 1976 yılı içerisinde 288,2 mil
yon liralık (%  20,3) bir artış olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, 1975 
yılının yüksek düzeydeki tahvil ihraçları, 1976 yılında aşılmış olmaktadır.

1976 yılında tahvil ihraçlarına bu düzeyde devam edilmesinin neden
leri arasında genellikle özel işletmelerde iş hacmi genişlemesi, artan ya
tırım ihtiyaçları ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan finansman sorunu 
belirtilebilir.



1976 yılı içinde ihraç edilen tahvillerin büyük bir kesiminin yılın ikinci 
yarısında yoğunlaştıkları görülmekledir. 1976 yılının ilk yarısında, toplam 
tahvillerin ancak r/( 37,3 ü ihraç edilmiştir. Bunun başlıca nedenleri, 1975 
yılı sonlarında büyük miktarda ihraç edilen tahvillerin satış sürelerinin 1976 
yılı başında da devam etmesi ve aşağıda açıklanacak olan mevzuat de
ğişikliğidir. Tahvil ihraçları özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında 
hız kazanmış ve yüksek düzeyde ihraçlar gerçekleştirilmiştir. Yıl sonuna 
doğru ise bir yavaşlamadan söz etmek mümkün olmaktadır.

1976 yılının başlarında sermaye piyasasında özel sektör tahvil ihraç
larını düzenleyen mevzuat üzerinde bir değişiklik yapılarak bazı yeni 
esaslar getirilmiştir. Merkez Bankası, 1211 sayısı kanunun 4 ve 40 ıncı 
maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak ihraç olunacak özel 
sektör tahvillerinin miktar, faiz ve satış şartlarını yeniden düzenlemiştir.
25 Şubat 1976 tarih ve 15510 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Merkez 
Bankası tebliği ile özel sektöre mensup kuruluşlarca ihraç edilecek tah
villerin miktar, faiz ve satış şartları için önceden Merkez Bankasın
dan yazılı izin alınacağı, satış süresi içinde satılan tahvillerin, nominal 
değerden satış süresinin başlangıcı ile bitiş tarihi arasındaki müddete ait 
faiz tutarı kadar nominal değerden düşük bir bedelle satılabileceği ve söz 
konusu mevzuata uymayan özel sektör kuruluşları ve bunlara aracılık 
eden bankalar hakkında diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydi ile 
Merkez Bankasının gerekli göreceği sair tedbirlerin uygulayacağı 
belirtilmiştir. Bu hükümler dışında son tebliğde ayrıca tahvil sahiplerine 
mevcut veya kurulacak bir şirkete ortak olmada öncelik tanıma şartını 
haiz veya çıkarılacak hisse senetleri ile değiştirilebilme vaadini taşıyan 
tahvil ihracının mümkün olduğu bildirilmiştir. Ancak, yukarıda söz konusu 
edilen işlemlerin o tarihteki borsa veya piyasa rayici üzerinden yapılması 
zorunluğu getirilmiştir. Tebliğ, satış süresi içinde satdan tahvillerin, satış 
süresi sona ermeden ve borsada kotasyon işlemi yapılmadan önceki devre 
içinde el değiştirmelerini de bir esasa bağlamıştır. Buna göre bu durumdaki 
tahviller bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tamamen satın alınmış olsa 
ve bunlar tekrar satılsa dahi, nominal değerden ancak satış süresinin baş
langıç ve bitimi arasındaki müddete ait faiz tutarı kadar daha düşük bir be
delle el değiştirebilmektedirler.

Bu tebliğde getirilen esaslar ile sermaye piyasasında tahvil ihraç ve 
satışlarında zaman zaman karşılaşılan mevzuat boşlukları büyük ölçüde 
ortadan kaldırılmış olmaktadır. Buna ek olarak tebliğde tahvil ihracında 
bulunan firmaların Merkez Bankası’na vermek zorunda oldukları bilgiler 
de saptanmış bulunmaktadır.

1976 yılında çıkan tahvillerin bir bölümünde yukarıda açıklanan teb
liğin getirdiği yeniliklerin bir kısmının uygulanmaya başlandığı görülmek
tedir. Tahvil çıkaran firmalardan bazıları, satış süresi içinde nominal de
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ğerin altında satılabilirle imkânını tahvillerin çekiciliğini arttırıcı bir unsur 
olarak benimsemişler ve bu nitelikte tahvil ihraçlarında bulunmuşlardır. 
Yine tahvillerin çekiciliğini arttırm a yönünde, hisse senedine ve paraya 
çevrilebilir nitelikte tahvil ihraçlarına da rastlanm ıştır. Bu arada geçen 
yıllarda oldukça sık görülen banka garantisini haiz tahvil ihracına 1976 yı
lında yer verilmemiş, bunun yerine küçük sayıdaki bir grup tahvilin bazı 
holdinglerin garantilerini taşıdıkları görülm üştür.

1976 yılında yapılan 61 tahvil ihracının tümü % 18 faizlidir. Bunların 
39 u 7 yıl, 17 si 5 yıl, T  şer adedi 8 ve 10 yıl ve 1 i ise 6 yıl vadelidir.

Çıkarılan toplam tahvillerin içinde en büyük paya % 30,7 ile hol
dingler sahip bulunmaktadırlar. Holdingleri % 15 ile metalürji ve % 11,1 
ile banka-sigorta sektörleri izlemektedir. Şişe - cam ve kâğıt - basın sektör
lerinin 1976 yılı içerisinde tahvil ihracında bulunmadıkları görülürken, 
gıda meşrubat sektörünün toplam içindeki payını önemli ölçüde arttırdığı 
müşahede olunmaktadır.

1976 yılı içerisinde, sermaye piyasasının tahvil kesimi açısından önem 
taşıyan diğer bir mevzuat değişikliği mevduat munzam karşılıklarında ya
pılmıştır. 7 Kasım 1976 tarih ve 15756 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
7/12563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankaların tahvil alımmda kul
lanacakları mevduat bölümü için Merkez Bankası’na yatırılacak mun
zam karşılık oranının % 10 a indirilmesi öngörülmüştür. “Banka kaynak
larının Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ekonomik gelişme 
hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak amacı ile” 1211 sayılı Mer
kez Bankası Kanununun 40 ncı maddesine göre, bu kararın yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren, bankaların vadeli veya vadesiz mev
duat kaynağından tahvil atımlarında kullanarak tahviler cüzdanında 
meydana getirecekleri artışlara tekabül eden m iktarlar % 10 üzerinden 
munzam karşılığa tabi tutulmuştur. Bankalar, bu karar hükümlerinden 
yararlanarak satın aldıkları tahvilleri elden çıkardıkları takdirde satılan 
tahvillere tekabül eden mevduat için % 10 üzerinden tesis ettikleri mun
zam karşılıkları normal karşılık oranı seviyesine çıkaracaklardır. Söz ko
nusu mevzuat ile ilgili uygulamayı Merkez Bankası yürütecek ve uygulama 
sırasında karşılaşılacak tereddütler Merkez Bankası tarafından giderilecek
tir. Bu değişikliğin, yılın son aylarında gerçekleştirilmiş olması nedeni ile 
1976 yılındaki etkisi henüz belirsiz olmakla birlikte, özellikle önümüzdeki 
yıllar içinde banka kaynaklarının sermaye piyasasını geliştirici yönde kul
lanılmasına yardımcı olması beklenebilir.

Kamu kesimi tahvil ihracı 1976 yılında büyük bir artış göstermiştir. 
Hazine ve Devlet Yatırım Bankasının ihraç ettiği tahviller 1976 yılında 
13 milyar liradan 20 milyar 500 milyon liraya çıkarak % 57,7 oranında art
mıştır. 1976 yılı içerisinde ihraç edilen 20 milyar 500 milyon liralık kamu

73



kesimi tahvillerinin 12 milyar liralık bölümü Hâzineye, 8 milyar 500 milyon 
liralık bölümü de Devlet Yatırım Bankasına aittir.

1976 yılında da Savunma Borçlanması Tahvillerinin ihracına devam 
edilmiş ve Hazine tarafından yıl içinde ihraç edilen tahvillerin tümünü bu 
tahviller oluşturmuştur. 1976 Bütçe Kanunu’na dayanılarak piyasaya su
nulan bu tahvillerin tutarı 12 milyar liradır. 1975 yılındaki 9 milyar liralık 
ihraçla karşılaştırıldığında, bu tahvillerin ihracında 3 milyar liralık (% 33,3) 
bir artış gözlenmektedir. 1976 yılında ihraç edilen savunma borçlanması 
tahvillerinin şartları bir önceki yılınkilerle aynıdır. Bu şartlar kısaca bir 
süre kademeli olarak nominal değerin altında satış, % 11 net (vergisiz) 
yıllık faiz, istendiğinde birikmiş faizleri ile birlikte paraya çevrilebilme 
olanağı ve teminat olarak gösterilebilirle özelliği olarak özetlenebilir.

Devlet Yatırım Bankası tahvilleri 1976 yılında, 1975 yılına oranla
4 milyar 500 milyon lira (%  112,5) gibi büyük bir artış göstermiştir. 1976 
yılında Devlet Yatırım Bankası dört tertipte toplam 8 milyar 500 milyon 
liralık tahvil ihracında bulunmuştur. Bu tahviller %11 yıllık faizlidir. 
Bankalar sistemi ve bir kısım İktisadi Devlet Teşekkülleri ile birlikte sosyal 
sigortalar kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarının finans
manını amaçlayan bu tahvillerin alıcılarını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle 
Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin sermaye piyasasına çıkarak küçük 
tasarruflara yönelmesi söz konusu olmamaktadır.

Buna karşılık özel kesim tahvilleri ile Hazine tahvilleri küçük tasar
ruflara da yönelebilme niteliğini taşımaktadırlar. Bu nitelikteki tahvillerin 
toplamı 1976 yılında 13 milyar 707,5 milyon liradır. Bu toplamın %  12,5 
ini özel kesim, % 87,5 ini ise Hazine tahvilleri oluşturmaktadır. 1975 yılın
da bu oranlar Hazine için %  90,2 ve özel kesim için de % 9,8 olmuştu. 
Bu duruma göre sermaye piyasasına çıkan toplam tahviller içinde özel 
kesim payının 1976 yılı içerisinde de arttığını söylemek mümkündür.

Hisse Senedi kotasyonları 1976 yılı içerisinde 1975 yılındaki düzey
den çok daha yüksekte oluşmuştur. 1976 yılında 1 milyar 602,7 milyon 
liralık hisse senedi borsa kotuna kaydedilmiştir. Bu tutar 911,7 milyon lira 
olan 1975 kotasyonlarından 691 milyon lira (% 75,8) fazladır.

Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir husus 1976 yılında bor
sa kotuna kaydedilen hisse senetlerinin büyük bir kısmının 1976 yılında 
ihraç edilmiş hisse senetleri olmadığıdır. 1976 yılı içerisinde kurulan 
anonim ortaklıklar sermayeleri ve anonim ortaklıklarca gerçekleştirilen 
sermaye arttırımları toplamı kotasyon tutarının altında gerçekleşmiştir.
1975 kotasyon rakkamınm da oldukça düşük oluşu, 1975 yılmda ihraç 
edilen bazı hisse senetlerinin kotasyonunun 1976’ya intikal ettiği izlemini 
vermektedir.

Genel olarak 1976 yılında da hisse senetleri, gelirlerinin düşüklüğü 
nedeni ile tahviller karşısında cazip bir plasman alternatifi olarak belire-
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memişlerdir. Yıl içinde talebin genellikle sermaye arttırım ı yapmak duru
m unda olan bazı kuruluşların hisse senetleri üzerinde yoğunlaştığı görül
m üştür. Bu hisse senedi talebindeki temel motif hisse senetlerinin gelirinden 
çok, rüçhan hakkı ve dolayısı ile yönetim üzerinde söz sahibi olma isteği 
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

1976 yılı içerisinde borsaya kote edilen hisse senetleri içinde sermaye 
arttırım ı nedeni ile ihraç edilen hisse senetlerinin geçen senelere oranla a rt
mış olduğu gözlenmektedir, ö te  yandan hisse senedi kotasyonları yıl 
içinde fazla istikrarlı olmayan dalgalı bir seyir izlemiştir.

Sermaye piyasasının özellikle hisse senedi kesimi için önemli olmak 
üzere 1976 yılında sermaye piyasası kuruluşlarına bir yenisi eklenmiştir. 
Bu kuruluş Yatırım Finansman Anonim Şirketidir. Yatırım Finansman Ano
nim Şirketi 1976 yılı sonlarına doğru 13 özel bankanın iştiraki ile kurulmuş
tur. Kurucu bankalar T. İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, 
T. Sınai Kalkınma Bankası, Türk Ticaret Bankası, T. Garanti Bankası, 
Osmanlı Bankası, Şekerbank, İstanbul Bankası, Pamukbank, T. İmar Ban
kası, Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası ile Eskişehir Bankasıdır. 
Şirketin Kuruluş sermayesi 300 milyon liradır. İdare merkezi İstanbul’da 
bulunan şirketin amacı ana sözleşmesinde “kişisel ve kurumsal tasarruf
ların sermayeye dönüşmesini ve bu suretle yatırım lara intikalini sağlamak” 
şeklinde belirtilmektedir. Şirketin bu amaçla hisse senetleri satışına ara
cılık etmesi, satış garantisi sağlaması, alıcı ve satıcılara sermaye piyasası 
ile ilgili istişari ve İdari hizmetler yapması, yatırım ortaklıkları kurması ve 
gerekli gördüğü hallerde hisse senetleri alması ve satması öngörülmekte
dir.

1977 yılından itibaren'fiilen çalışmalarına başlayacak olan şirkete ka
mu kesimi bankalarının iştirakleri de düşünülmekte ve bu konudaki ça
balar sürdürülmektedir. Yatırım ve Finansman Anonim Şirketinin sermaye 
piyasasında bir boşluğu doldurması ve Türkiye’de sermaye piyasasının 
gelişimine olumlu katkılarda bulunması beklenmektedir.

1976 yılında sermaye piyasası gelişmeleri, kamu kesimi ve özel ke
simin tahvil ihraçlarında önemli artışlar sağladığı, hisse senedi kotasyon
larının büyük tutarlara ulaşmasına rağmen 1976 gerçek ihraçlarının bu 
düzeyin oldukça altında kaldığı şeklinde özetlenebilir. Bu gelişmelere 
olumlu katkılarda bulunacağı mutlak olan sermaye piyasası yasası ise 
1976 yılında da çıkarılamamıştır.

E. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER

1 — DIŞ TİCARET REJİMİ

İhracat Rejimimiz ülkemizde ticari nitelikteki ihracat işlemlerini kap
samakta ve bir yandan İhracat Rejimi K aran ve bu Karar’a ilişkin Ticaret
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Bakanlığı Yönetmelik ve Sirkülerlerine, diğer yandan da Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kararlan ve Tebliğlerine ve ayrıca iki veya çok taraflı 
ticaret anlaşmalarına göre yürütülmektedir.

Kanun ve Kararnamelerle yasaklanmış olanlar dışında bütün malla
rın ihracı serbesttir. İhracatta takasa ve bağlı işlemlere yani ihraç edilen 
mal karşılığında ithalat yapmağa izin verilmemektedir. İhracat programla
rını hazırlamaya, ihtiyaçlara göre değiştirmeye ve ihracat işlemlerini ta 
kip ve kontrol etmeğe Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

1976 yılı için yeni bir İhracat Rejimi Karan yayınlanmamış ve 17 
Temmuz 1975 günü yayınlanmış olan İhracat Rejimi Karan yürürlükte 
kalmıştır. Ancak, 12 Temmuz 1976 tarihli Resmî Gazete’de 1976 için yeni 
İhracat Yönetmeliği yayınlanmıştır. 1976 yılı İhracat Yönetmeliği ile 1975 
yılı ihracat rejimi büyük ölçüde korunmuş ve önemli bir değişiklik geti
rilmemiştir.

Ürünlerimize ihraç gücü kazandırmak amacıyla yapılan vergi iadesi 
uygulamalarına 1976 yılında da devam edilmiştir. 1976 da vergi iadesi lis
telerine yeni mallar eklenmiş ve kapsamları genişletilmiştir. 22 Aralık 
1976 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2 Sıra No. Iu Tebliğ’de karayolu 
ile yapılan CİF veya CF ihracatta, karayolu taşıma bedellerinin •% 60 ora
nındaki kısmına da vergi iadesi öngörülmüştür.

İthalât Rejimimiz döviz talhsisi veya tefriki suretiyle yapılacak itha
latı düzenlemek üzere çıkarılan Karar, Yönetmelik ve Sirküler hükümlerini 
kapsamaktadır. Bu rejim dahilinde ithalat, I ve II sayılı liberasyon, tahsisli 
ithal malları listelerinden, AET’ye konsolide edilen liberasyon ve anlaşmalı 
ülkeler kontenjan listelerinden yapılmaktadır. Liberasyon yoluyla yapılan 
ithalat iki liste içinde yürütülmektedir. I sayılı liberasyon listesi genel 
olarak hammadde ve yedek parçalan; II sayılı liberasyon listesi yurt içinde 
imal edilen, ancak arzı talebi tam olarak karşılayamayan mallar ile ithali 
kontrola tabi olması gerekli görülen mamul, yarı mamul ve hammaddeleri 
kapsamaktadır. Tahsisli ithal malları listesi, ara malları ve tüketim malları 
ithalatını düzenlemektedir. Anlaşmalı ülkeler kontenjan listelerine göre 
yapılan ithalat ise, ilgili ülkelerle aramızda mevcut ticaret ve ödeme an
laşmalarına göre yürütülmektedir.

1976 yılı İthalât Rejimi Kararı ile bu Karara ilişkin İthalât Yönetme
liği, I ve II sayılı liberasyon listeleri, tahsisli ithal malları listesi ve 
AET’ye konsolide edilen liberasyon listesi 6 Ocak 1976 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. Bunlarla birlikte, İthalât Belgesi Yönetmeliği 
ve İthal Malları Fiyat Kontrol Yönetmeliği de aynı tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

1976 yılı İthalât Rejiminin bir önceki rejime göre getirdiği başlıca 
değişiklikler şunlardır :
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Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar’a ilişkin 
Seri : VII 150 ve 163 No. lu Tebliğler ile, yetkili bankalara belirli hadler 
dahilinde döviz pozisyonu tutma ve tahsisli mallar ile liberasyon listele
rinden yapılacak ithalâtın bedellerini bu döviz pozisyonlarından karşılama 
olanağı veren S e ri: I 4 No. lu Tebliğin 3 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Yapılan değişikliklerle I ve II sayılı liberasyon ve tahsisli ithal malları 
listelerinden yapılan ithalâtın bedellerinin, eskiden olduğu gibi, Bankamız
dan kuvertür talep edilmek suretiyle ödenmesi hükme bağlanmıştır.

Daha önce uygulanmış ithalât rejimlerine göre, başvurma ve ince
leme makamı gösterilmemiş ithalâtçı kotaları, Şubat, Haziran ve Ekim 
aylarında başvurulmak ve değer itibariyle ait olduğu kota tutarının 1/3 
ünü geçmemek şartıyla, Ocak - Nisan, Mayıs - Ağustos, Eylül - Aralık olmak 
üzere dörder aylık devreler itibariyle yılda 3 kez dağıtılmakta idi. 1976 
yılı ithalât Rejiminde bu kotaların Şubat ve Ağustos aylarında başvurulmak 
ve ait olduğu kota tutarının yarısını aşmamak kaydıyla, Mart ve Eylül ay
larında olmak üzere yılda iki kez dağıtılacağı hükme bağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nm 22 Ağustos 1975 tarih ve 15334 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Transit Ticareti Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığı’mn 
13 Ekim 1975 tarih ve 15382 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Seri: 
VII 159 No. lu Tebliği uyarınca, kendi kaynaklarımızdan döviz tahsis edi
lerek dışarıdan satm alman yabancı menşeli bir malın transit olarak veya 
doğrudan doğruya bir başka ülkeye satılmasını sağlayan “Transit Ticareti” 
uygulaması geliştirilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Seri : VII No. 165, 168, 171, 
174 ve 175 Tebliğler ile, demir, demir cevheri, gübre, kömür, ham petrol, 
fuel - oil, likit petrol gazı, motorin, komple traktör ile traktör ve kamyon 
parçalarının kabul kredisi yoluyla ithal edilmesine olanak sağlanmıştır.

1976 yılı içinde piyasada bulunmayan malların ithaline imkân vermek, 
uzun vadeli bağlantı yaparak ilerideki muhtemel fiyat artışlarının etkisini 
azaltmak; ithalât yoluyla gerek halkın zaruri, gerekse sanayicilerin ham
madde ihtiyaçlarına cevap vermek suretiyle aşırı ve gereksiz fiyat artışla
rını önlemek için 279,1 milyon dolarlık Tanzim - ihtiyat ve Fiyat istikrar 
Kotasına, 400 milyon dolar eklenmiştir. Bu kotadan çimento ithali için
5,3 ve pirinç ithali için de 4,7 milyon dolarlık tahsis yapılmıştır. Ayrıca, 
yine bu kotadan ithalâtçı ve sanayici kotalarına yıl içinde 325 milyon 
dolarlık aktarmalar yapılmıştır.

2 — DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

a. Genel Durum

1976 Programında ihracatın, 1975 yılı gerçekleşme tahmini olan 1,6 
milyar dolara göre %  30 dolayında artarak 2,1 milyar dolara, ithalâtın da
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yine bir önceki yılın gerçekleşme tahmini olan 4,6 milyar doları %  8,7 
oranında aşarak 5 milyar dolara ulaşması öngörülmüştü. Buna karşılık
1975 yılında gerçekleşen ihracat 1 milyar 401,1 milyon dolar ile tahminin 
gerisinde kalırken, ithalât 4 milyar 738,6 milyon dolar ile tahmini aşmıştı.
1976 yılında gerçekleşen dış ticaret rakamlarına bakıldığında, program 
hedeflerine yakın bir gelişmenin kaydedildiği görülmektedir. İhracat 1975 
yılına göre % 39,9 oranında artarak 1 milyar 960,2 milyon dolara yüksel
diği halde öngörülen 2,1 milyar dolarlık hedefin % 6,7 oranında veya 139,8 
milyon dolar gerisinde kalmış, ithalât ise bir önceki yıla göre % 8,2 ora
nında artarak 5 milyar 128,6 milyon dolara yükselmiş ve öngörülen 5 mil
yar dolarlık hedefi %  2,8 veya 128,6 milyon dolar aşmıştır (13 sayılı cetvel).

Dış ticaret hacmi 1975 yılında % 15,6 oranında genişliyerek 6 milyar 
139,7 milyon dolara çıkmış, 1976 yılında %  15,5 oranında artarak 7 milyar
88,8 milyon dolara yükselmiştir.

Dış ticaretin 1976 yılında aylar itibariyle izlediği seyire bakıldığında, 
ihracatın geçmiş yıllara göre belirlenen mevsimlik eğilimlere uygun bir 
gelişme gösterdiği görülmektedir. Bu mevsimlik eğilime göre ihracat ge
nellikle yılın ilk ve son aylarında yoğunlaşmakta, yıl ortasında ise gözle 
görülür azalmalar olmaktadır. İhracatın böyle bir mevsimlik seyir izle
mesinin başlıca nedeni ise, ihracat içinde önemli bir pay tutan geleneksel 
ürünlerin genellikle yılın ilk ve son aylarında ihraç edilmesidir. 1976 yılı 
ihracatı mevsimlik eğilime uygun, fakat bu eğilimi önemli ölçüde aşan bir 
gelişme göstererek yılın ilk üç ayı ile yılın son bir ayında büyük bir yoğun
laşma ile yıllık toplam ihracatın yarısını oluşturmuştur. 1976 yılı ihraca
tının böyle bir gelişme göstermesinin en belirgin nedeni, 1975 yılında 
ihraç edilemeyip stok olarak 1976 ya devredilen bazı geleneksel ürünlerin, 
uluslararası fiyatların olumlu bir gelişme göstermesiyle yılın ilk üç ayında 
ihraç edilmiş olmasıdır. İthalâtın aylar itibariyle izlediği seyire bakıldı
ğında, 1976 yılının Şubat, Mayıs, Haziran ve Kasım aylarında gerçekleşen 
ithalâtın, 1975 yılının eş aylarına göre daha düşük olduğu görülmektedir.

İhracatın ithalâtı karşılama oranı 1973 de % 63 iken, 1974 de % 41 
e ve 1975 de % 30 a düşmüştür. Bu oran 1976 yılında yükselerek % 38 e 
çıkmıştır.

1976 dış ticaret açığı 1975 yılma göre % 5,1 oranında veya 169,1 
milyon dolar daralarak 3 milyar 168,4 milyon dolar olmuştur. 1976 yılı dış 
ticaret açığı ülke gruplarına göre incelendiğinde, OECD ülkeleri ile yapı
lan ticaretten doğan açığın bir önceki yıla göre % 17,3 oranında daralarak
2 milyar 516,3 milyon dolardan 2 milyar 82,2 milyon dolara düştüğü; buna 
karşılık, Diğer Ülkeler karşısında verilen açığın % 32,1 oranında büyü
yerek 826,5 milyon dolardan 1 milyar 92,1 milyon dolara yükseldiği gö
rülmektedir. Anlaşmalı Ülkelerle yapılan ticaret 1975 de olduğu gibi 1976 
yılında da fazla vermiş ve bu fazlalık 0,6 milyon dolar artışla 5,3 milyon
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dolardan 5,9 milyon dolara çıkmıştır. OECD Ülkeleri ile olan ticaret iliş
kilerine daha yakından bakıldığında, Ortak Pazar Ülkeleri karşısında ve
rilen dış ticaret açığının bir önceki yıla göre % 19,7 oranında daralarak
1 milyar 723,1 milyon dolardan 1 milyar 383,1 milyon dolara; Dolar Sa
hası ülkeleri ile olan açığın % 11,5 azalarak 334,2 milyon dolardan 295,8 
milyon dolara ve Diğer OECD Ülkeleri karşısında verilen açığın da % 12,1 
gerileyerek 459 milyon dolardan 403,3 milyon dolara düştüğü görül
mektedir.

Ülke gruplarının dış ticaret açığımız içindeki paylarına gelince, Ortak 
Pazar Ülkelerinin payı % 51,6 dan % 43,7 ye ve Dolar Sahası Ülkelerinin 
payı da % 10 dan % 9,3 e, diğer OECD Ülkelerinin payı ise % 13,8 den 
% 12,7 ye düşmüştür. Böylece, tüm OECD Ülkelerinin dış ticaret açığı
mız içindeki payı 1975 de % 75,4 iken, 1976 da % 65,7 olmuştur. Buna 
karşılık, Diğer Ülkelerin dış ticaret açığımız içindeki payının önceki yıla 
göre arttığı görülmektedir. 1975 yılında % 24,8 olan bu pay, 1976 yılında 
% 34,5 e çıkmıştır.

Dış Ticaret fiyat endekslerinin izlediği seyire bakıldığında, 1968 de 
100 olan ithalât fiyat endeksinin 1973 yılma kadar yılda ortalama % 3 
civarında bir artış kaydettiği ve 1973 de 136,6 olan endeksin 1974 yılında 
birdenbire 228,4 e, 1975 de de 252,6 ya yükseldiği görülmektedir. Bu üç 
yılda endekste görülen yıllık ortalama artış % 32,9 olmuştur. Devlet İsta
tistik Enstitüsünün yayınladığı ve 1976 nm ilk üç çeyreğini kapsayan endeks 
değerlerinin ortalamasına göre, 1976 yılında ithalât fiyat endeksindeki ar
tışın .durduğu ve hatta endeksin bir önceki yıla göre % 4,0 gerileyerek
242,4 e düştüğü görülmektedir. 1968 de 100 olan ihracat fiyat endeksi 
1989 - 1972 döneminde yılda ortalama % 5,8 artış kaydetmiştir. 1973 yılın
da 145,3 e kadar yükselen ihracat fiyat endeksi 1974 de 191,5, 1975 de
192,0 ve 1976 da, yılın ilk üç çeyreğinin ortalamasına göre 200,0 olmuştur.
1973 - 1976 dönemindeki yıllık ortalama artış % 15,2 dir. ABD doları cin
sinden ithalât ve ihracat fiyat endekslerine dayanılarak hesaplanan dış 
ticaret hadleri, 1968 de 100 iken, 1969, 1970 ve 1971 yıllarında 100 ün 
altına düşerek aleyhte bir gelişme göstermiştir. 1972 ve 1973 yıllarında ih
racat fiyatlarının ithalât fiyatlarından daha hızlı artmasının bir sonucu ola
rak dış ticaret hadleri lehe dönmüş ve sırasıyla 103,8 ve 106,4 olmuştur.
1974 yılında ise dış ticaret hadlerinin büyük ölçüde bozularak 84,6 ya 
düştüğü görülmektedir. Dış ticaret hadlerindeki bozulma 1975 yılında da 
devam etmiş ve bu hadler 76 ya düşmüştür. 1976 yılında ithalât fiyatları 
gerilerken ihracat fiyatlarının artması, dış ticaret hadlerinde bir önceki 
yıla göre belirli bir düzelmeye yol açmış ve dış ticaret hadleri Devlet ista
tistik Enstitüsünün yayınladığı ve yılın ilk üç çeyreğini kapsayan verilerin 
ortalamasına göre 82,7 ye yükselmiştir. Ancak bu düzelmeye rağmen dış 
ticaret hadleri haiâ 1973 yılındaki düzeyin önemli ölçüde altında bulun
maktadır.



b. İhracat

İhracat gelirlerini ihraç mallarının fiyatlarında görülen artışlardan 
arındırarak, ihracattaki reel değişmeleri izlemek mümkündür. Cari fiyat
larla ihracat değerleri 1968 yılı sabit fiyatlarıyla ifade edildiğinde, ihra
catın 1969 -1971 döneminde reel olarak yılda ortalama %  8,6 oranında 
arttığı görülmektedir. Aynı dönem içinde ihracat cari fiyatlarla yılda or
talama % 10,9 oranında artmıştır. 1972 ve 1973 yıllarında ise ihracattaki 
yıllık reel artışlar sırasıyla %  19,4 ve %  19,6, cari fiyatlarla artışlar ise 
yine sırasıyla % 30,8 ve % 48,8 olmuştur. 1973 yılını izleyen iki yılda ih
racatın reel olarak azaldığı görülmektedir. 1969 - 1973 döneminde sürekli 
bir artış gösteren ihracat miktar endeksi, 1974 yılında bir önceki yıla 
göre % 18,2 gerilerken, ihracat fiyat endeksi %  31,8 artış kaydetmişti. 
Bunun bir sonucu olarak, 1974 yılında ihracat cari fiyatlarla %  16,3 art
mış, fakat reel olarak % 11,7 oranında gerilemişti. 1975 yılında miktar 
endeksinin 1974 e göre %  7,4 gerilemesine karşılık, fiyat endeksinde 
sadece % 0,3 artış kaydedilmişti. Bu bakımdan, 1975 yılı ihracatı bir ön
ceki yıla göre cari fiyatlarla % 8,5, reel olarak da %  8,8 oranında azal
mıştı. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı ve yılın ilk üç çeyreğini 
kapsayan verilerin ortalamasına dayanılarak yapılan hesaplamaya göre, 
1976 yılında ihracat cari fiyatlarla %  39,9, reel olarak da %  34,3 oranında 
artmıştır. 1976 yılının ilk üç çeyreğinin ortalamasına göre miktar endeksi 
%  38, fiyat endeksi de %  4,2 oranında yükselmiştir.

İhracatın ana kesimlere göre dağılımına bakıldığında 1976 yılında 
bütün kesimlerden yapılan ihracatta artış olduğu görülmektedir. Tarım 
ve hayvancılık ürünleri ihracatı % 58,3, madencilik ve taşocakçılığı ürün
leri %  4,2 ve sanayi ürünleri de % 18,5 artmıştır. Bu ana kesimlerin top
lam ihracat içindeki paylarına gelince, 1976 yılında tarım ve hayvancılık 
ürünlerinin payı bir önceki yıla göre %  56,6 dan % 64 e yükselmiş; buna 
karşılık, madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin payı % 7,5 den %  5,6 ya; 
sanayi ürünlerinin payı da % 35,9 dan % 30,4 e düşmüştür.

1976 Programında tarım ve hayvancılık kesimi için 1 milyar 235 mil
yon dolarlık ihracat öngörülmüştür. Bu kesimden yapılan ihracat Program 
hedefini % 1,6 veya 19,4 milyon dolar aşmış ve 1 milyar 254,4 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine bu kesimden yapılan ihracat 1975 e 
göre % 58,3 oranında artış kaydetmiştir. Bu artışta ihraç malları üretimini 
çoğaltan sulama, makineleşme, gübreleme, tohum islâhı ve benzeri konu
lardaki gelişmelerin yanısıra, ihracatımızı pazarlama çalışmalarının da 
rolü olmuştur. Tarım ve hayvancılık grubu içinde, su ürünleri dışındaki 
bütün alt gruplardan yapılan ihracat bir önceki yıla göre artmıştır. Bit
kisel ürünler ihracatı % 60 artarak 733,9 milyon dolardan 1 milyar 174,1 
milyon dolara, hayvancılık ürünleri %  52,3 artarak 41,1 milyon dolardan
62,6 milyon dolara, orman ürünleri % 10,4 artarak 4,8 milyon dolardan
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5,4 milyon dolara yükselmiş, su ürünleri ise % 3 azalarak 12,8 milyon do
lardan 12,2 milyon dolara inmiştir. Bitkisel ürünler alt grubu içinde de sa
nayi bitkileri ihracatı %  70 artarak 418,3 milyon dolardan 713 milyon do
lara; meyveler ve sebzeler % 36 artarak 275,4 milyon dolardan 375,3 milyon 
dolara; hububat, baklagil ve tohum ihracatı da % 115 artarak 39,6 milyon 
dolardan 85,2 milyon dolara yükselmiştir.

1976 Programında sanayi kesimi için öngörülen ihracat hedefi 715 
milyon dolardı. Bu kesimden yapılan ihracatta Program hedefinin % 16,7 
veya 119,2 milyon dolar gerisinde kalınmış ve ihracat 595,8 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 1976 yılında gerçekleşen sanayi 
ürünleri ihracatı 1975 yılına göre %  18,4 veya 92,9 milyon dolar daha 
fazladır.

Sanayi kesiminin ihracatı içinde tarıma dayalı işlenmiş ürünler ihra
catı 1974 yılında 146,1 milyon dolar iken, 1975 de %  12 azalarak 128,6 
milyon dolara, 1976 yılında da yeniden %  23,5 azalarak 98,4 milyon do
lara düşmüştür. Bu azalmanın başlıca nedeni bu kesime konu olan ürün
lerin işlenmeden ve fakat olduğu gibi ve taze olarak ihraç edilmiş olma
larıdır. Bu alt grup içinde gıda sanayi ürünleri 1975 e göre %24,4 aza
larak 87 milyon dolardan 65,8 milyon dolara, gıda sanayi yan ürünleri 
%  29,1 azalarak 29,6 milyon dolardan 21 milyon dolara, işlenmiş orman 
ürünleri de %  40 azalarak 7 milyon dolardan 4,2 milyon dolara inmiştir. 
Buna karşılık, 1974 yılında 0,4 milyon dolar olan dokumaya elverişli iş
lem görmüş elyaf ihracatı 1975 de 5 milyon dolara, 1976 da da 7,4 milyon 
dolara yükselmiştir.

Sanayi kesimi ihracatı içinde 1974 de 85,9 milyon dolar ile önemli bir 
yer tutan petrol ürünleri ihracatı yurtiçi tüketimindeki artış nedeniyle,
1975 yılında %  58 azalarak 36,1 milyon dolara düştükten sonra, 1976 yı
lında yeniden % 55 azalarak 16,2 milyon dolara inmiştir.

Sanayi mamulleri alt grubundan 1976 yılında yapılan ihracatta, bir 
önceki yıla göre, çimento, lastik plastik sanayi mamulleri, deri kösele ma
mulleri ve orman mamulleri dışında kalan bütün diğer mamullerin ihraca
tında artış olmuştur. İhracatı bir önceki yıla göre % 108,1 artış göstererek
127,5 milyon dolardan 265,3 milyon dolara yükselen dokuma sanayi ma
mulleri (pamuklu dokuma, halı, kilim, giyim eşyası vb.), sanayi mamulleri 
ihracatı içinde yine ilk sırayı tutmaktadır. Dokuma sanayi mamullerini, 
ihracatı bir önceki yıla göre %  7,6 azalarak 59,9 milyon dolara düşen deri 
kösele mamulleri; % 34,8 artarak 44,2 milyon dolara yükselen kimya sa
nayi mamulleri (borik asit, karbonat ve perkarbonat, sodyum borat, ilaç
lar v.b.); % 8,9 artarak 22,1 milyon dolara yükselen demir çelik sanayi 
mamulleri (ferro - krom demir çelik borular vb.); %  16,8 artarak 20,9 mil
yon dolara yükselen cam ve seramik mamulleri (pencere camı, cam ve 
seramik mutfak eşyası vb.); %  33,1 artarak 16,9 milyon dolara yükselen
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demir dışı metal sanayi mamulleri; % 32,6 azalarak 16,3 milyon dolara 
düşen çimento; % 15,4 artarak 12 milyon dolara yükselen makina sanayi 
mamulleri (buzdolabı, makine aksam ve parçalan vb.); % 14,8 artarak 9,3 
milyon dolara yükselen taşıt araçları ve parçaları ve % 47 azalarak 2,6 
milyon dolara düşen lastik-plastik sanayi mamulleri izlemektedir. Çimento, 
orman mamulleri, lastik - plastik sanayi mamulleri ihracatının azalışında 
yurtiçi yatırım meylinin artışı neden olarak gösterilebilir.

Madencilik ve taşocakçılığı kesiminden yapılan ihracat 1975 yılında
105.6 milyon dolar iken, 1976 yılında % 4,2 artarak 110 milyon dolara 
yükselmiştir. Bu kesim içinde metalik olmayan taşocakçılığı ürünleri ih
racatı % 7,8 artarak 48,2 milyon dolara, maden cevherleri ihracatı da 
% 1,3 artarak 61,7 milyon dolara çıkmıştır.

Dokuz maddeden oluşan geleneksel ihraç ürünlerine bakıldığında,
1975 yılında 684,1 milyon dolar olan geleneksel ürün ihracatının, 1976 
yılında % 45,4 oranında artarak 995 milyon dolara yükseldiği görülmek
tedir. Geleneksel ihraç ürünleri ihracatı 1976 yılında miktar olarak da 
% 19,6 oranında artarak, 833,2 bin tondan 996,7 bin tona çıkmıştır.

İhracatı miktar olarak bir önceki yıla göre artan geleneksel ürünler 
içinde % 75,8 ile melas ilk sırayı almakta ve onu % 55,3 ile pamuk, % 49,5 
ile fındık, % 36,5 ile kuru üzüm, % 26,7 ile incir ezmesi, % 14,5 ile tütün 
ve % 6,1 ile kuru incir izlemektedir. İhracatı miktar olarak azalan iki ge
leneksel ürün ise % 75 ile zeytinyağı ve % 41,4 ile küspedir.

1976 yılında, zeytinyağı ve küspe dışında, bütün geleneksel ihraç 
ürünlerinin değer olarak ihracatında artış olmuştur. Pamuk ihracatı % 90,2 
artarak 230,3 milyon dolardan 438,2 milyon dolara; melas % 59,8 artarak
2,8 milyon dolardan 4,4 milyon dolara; tütün % 37,2 artarak 183,2 mil
yon dolardan 251,3 milyon dolara; fındık % 31,9 artarak 154,1 milyon do
lardan 203,2 milyon dolara; incir ezmesi %  26 artarak 2 milyon dolardan
2.6 milyon dolara; kuru üzüm % 15,6 artarak 45,5 milyon dolardan 52,6 
milyon dolara ve kuru incir ihracatı da % 9 artarak 19,8 milyon dolardan
20.6 milyon dolara yükselmiştir. Buna karşılık, zeytinyağı ihracatı % 84,2 
azalarak 17,7 milyon dolardan 2,8 milyon dolara ve yem fabrikalarının 
çoğalması, süt ve besi hayvancılığının teşviki nedenleriyle konan sınırlama 
dolayısiyle küspe ihracatı da % 34,3 azalarak 29,4 milyon dolardan 19,3 
milyon dolara düşmüştür.

Geleneksel ihraç ürünlerinin 1975 ve 1976 yılları itibariyle birim ihraç 
değerleri karşılaştırıldığında, 1976 yılında kuru üzümün, fındığın zeytin
yağının, melasın ve incir ezmesinin dolar cinsinden birim ihraç değerle
rinde düşüş, kuru incirin, küspenin, tütünün ve pamuğun birim ihraç de
ğerlerinde artış olduğu görülmektedir. 1976 yılında pamuğun birim ihraç 
değeri '% 22,6 artarak 0,864 dolar/kg. dan 1,059 dolar/kg.a, tütünün bi
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rim ihraç değeri de % 19,8 artışla 2,791 dolar/kg. dan 3,343 dolar/kg.a 
yükselmiştir. Buna karşılık, zeytinyağının birim ihraç değeri 1975 e göre 
°/o 36,7 azalarak 1,895 dolar/kg. dan 1,200 dolar/kg. a, kuru üzümün 
% 15,4 azalarak 0,629 dolar/kg. dan 0,532 dolar/kg. a ve fındığın da 
% 11,8 azalarak 1,665 dolar/kg. dan 1,468 dolar/kg. a düşmüştür.

Toplam ihracat gelirleri içinde geleneksel ihraç ürünlerinin payı 1969 
dan beri sürekli bir düşüş eğilimi gösterirken, bu eğilim 1976 yılında ter
sine dönmüştür. Gerçekten, 1969 yılında % 70 olan bu pay, 1970 de % 66 
ya, 1971 de % 62 ye, 1972 de % 58 e, 1973 de % 55 e, ve 1974 de de % 49 a 
düştükten sonra, 1975 yılında %  48,4 iie durumunu korumuş ve 1976 da 
yeniden artarak % 50,8 e yükselmiştir.

Ülkemizde halen kullanılmakta olan ve ayrıntıları yukarıda belirti
len sınıflandırmada dış ticaret verileri tarım, madencilik ve taşocakçılığı 
ve sanayi kesimlerine göre gruplandırılmaktadır. Bunun dışında, Birleşmiş 
Milletler’in yayınladığı ve çeşitli ülkelerin dış ticaret verilerinin karşılaş
tırılmasına olanak sağlayan bir başka sınıflandırma daha vardır. Standart 
Uluslararası Ticaret Sınıflandırması adı verilen bu sınıflandırmada dış ti
carete konu olan mallar 10 grup içinde gösterilmekte, ilk beş gruba giren 
mallar birincil mallar, sonraki dört gruba giren mallar ise mamul mallar 
olarak nitelendirilmektedir. İlk dokuz grup içine dahil edilemeyen mallar 
da onuncu grupta toplanmaktadır.

Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırmasına göre, ülkemizde ma
mul malların toplam ihracat içindeki payı 1969 - 1974 döneminde sürekli 
olarak artmıştır. Bu pay 1969 da % 7,34 iken, 1970 de % 10,31 e, 1971 de 
% 12,58 e, 1972 de % 14,59 a, 1973 de % 18,06 ya ve 1974 de de % 24,12 
ye yükselmiştir. 1975 yılında toplam ihracattaki azalma ile birlikte, ma
mul malların payının da biraz azalarak % 23,85 e düştüğü; 1976 yılında 
ise bu kez toplam ihracattaki artışa paralel olarak, bu payın yeniden 1974 
yılındaki düzeye çıktığı ve % 24,10 olduğu görülmektedir.

Ülkemizde halen kullanılmakta olan sınıflandırmaya göre, sanayi 
ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 1969 yılında % 18,06 iken, 1970 
de % 17,55 e düşmüş, 1971 de ise % 21,46 ya çıkmıştır. 1972, 1973 ve 1974 
yıllarında bu pay sırasıyla % 27,40, % 33,67 ve % 39,19 olmuştur. 1975 
yılında biraz azalarak %  35,89 a düşen bu pay, 1976 yılında da gerilemeğe 
devam ederek % 30,39 a inmiştir. Bu sınıflandırma ile Standart Uluslara
rası Ticaret Sınıflandırması arasında sanayi ürünlerinin toplam ihracat 
içindeki payı bakımından farklılık yaratan başlıca neden büyük ölçüde 
tarıma dayalı olan işlenmiş ve yarı işlenmiş gıda maddelerinin Standart 
Uluslararası Ticaret Sınıflandırmasında mamul mallar arasında değil de 
birincil mallar içinde gösterilmesine karşılık, ülkemizde halen kullanıl
makta olan sınıflandırmada sanayi ürünleri içinde gösterilmekte olma
sıdır.
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İhracatın ülke gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 1976 yılında 
OECD ülkelerine yapılan ihracatın 1975 e göre hem değer hem de pay 
yönünden artış kaydettiği, buna karşılık Anlaşmalı Ülkeler ile “Diğer Ül- 
keler”e yapılan ihracatın değer olarak artarken, pay olarak azaldığı görül
mektedir.

OECD ülkelerine yapılan ihracat, bir önceki yıla göre % 50,6 artarak
985.1 milyon dolardan 1 milyar 483,2 milyon dolara yükselmiştir. Bu ülke 
grubunun toplam ihracat içindeki payı da %  70,3 den %  75,7 ye yüksel
miştir. OECD ülkeleri grubu içinde Ortak Pazar ülkelerine yapılan ihra
cat %  55,9 artarak 615,1 milyon dolardan 958,9 milyon dolara ve bu ülke
lerin toplam ihracat içindeki payı da % 43,9 dan %  48,9 a çıkmıştır. Dolar 
Sahası ülkelerine yapılan ihracat da %31,1 artışla 150,4 milyon dolardan
197.1 milyon dolara yükselmiş, buna karşılık bu ülkelerin payı %  10,7 den 
% 10,1 e inmiştir. Diğer OECD ülkelerine yapılan ihracat 7c 49 artarak
219,6 milyon dolardan 327,2 milyon dolara, bu ülkelerin payı da %  15,7 
den %  16,7 ye yükselmiştir. Anlaşmalı Ülkelere yapılan ihracat %  20,8 
artışla 80,1 milyon dolardan 96,8 milyon dolara çıkmış, bu ülkelerin payı 
ise biraz azalarak %  5,7 den ■% 4,9 a inmiştir. Benzer şekilde, “Diğer Ül- 
keler”e yapılan ihracat da % 13,2 artarak 335,9 milyon dolardan 380,2 
milyon dolara yükselmiş, buna karşılık, bu ülkelerin toplam ihracatımız 
içindeki payı % 24 den % 19,4 e düşmüştür (17 sayılı cetvel).

c. İthalât

İhracatta olduğu gibi ithalâtta da yıllık reel değişmelere bakıldığında, 
1969- 1972 döneminde ithalâtın reel olarak yılda ortalama %  16,5 arttığı 
görülmektedir. Aynı dönem içinde ithalât cari fiyatlarla yılda ortalama 
%20,1 oranında artış kaydetmiştir. 1972 yılından sonra belirgin bir de
ğişme olduğu ve ithalât fiyatlarının büyük sıçramalar yaptığı görül
mektedir. 1969 - 1972 dönemi ile karşılaştırıldığında 1973 - 1976 döneminde 
ithalâttaki yıllık ortalama reel artış % 11 e inerken, cari fiyatlarla yıllık 
ortalama artış % 37,1 e yükselmiştir. Bu durum, son dört yılda ithalâtta 
görülen hızlı artış içinde fiyat artışlarının çok önemli bir rol oynadığını 
ortaya koymaktadır. 1974 yılında ithalât 1973 yılına göre cari fiyatlarla 
% 81,1 oranında artarken, bu artış hızı 1975 de % 25,4 e ve 1976 da da 
%  8,2 ye düşmüştür. Buna karşılık, aynı yıllarda ithalâtta görülen reel 
artışlar sırasıyla % 9,3, %  12,4 ve % 12,8 olmuştur. 1976 yılı için yapılan 
hesaplama Devlet İstatistik Enstitüsünden sağlanan ve yılın ilk üç çeyre
ğini kapsayan verilere dayanmaktadır.

İthalâtın miktar endeksine bakıldığında, 1968 de 100 olan endeksin
1969 - 1973 döneminde yılda ortalama %  14 artarak 1973 yılı sonunda
157,1 e çıktığı görülmektedir. 1973 - 1975 döneminde endeksin artış hızı 
yavaşlayarak yılda ortalama %  8,9 a inmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü
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nün yılın ilk üç çeyreğini kapsayan verilerinin ortalamasına göre, ithalât 
miktar endeksi 1976 yılında bir önceki yıla kıyasla % 13,4 artarak, 202 0 
dan 229,1 e yükselmiştir.

ithalâtın kaynakların çeşidine göre dağılımı açısından, 1976 Progra
mında, liberasyondan yapılan ithalât ile tahsisli mallar ithalâtını ve ayrıca 
Anlaşmalı Ülkelerden yıllık ticaret protokollarma ekli kontenjan listelerine 
göre yapılan ithalâtı kapsayan “Program ithalâtı” grubu için 4 milyar 450 
milyon dolarlık bir ithalât öngörülmüştü. 1976 yılında Program ithalâtı,
1975 yılına göre %  7,3 artarak 4 milyar 243 milyon dolardan 4 milyar
554.2 milyon dolara yükselmiş ve Program hedefini %  2,3 oranında veya
104.2 milyon dolar aşmıştır. Buna karşılık, Program ithalâtının toplam 
ithalât içindeki payı biraz azalarak %  89,5 den %  88,8 e düşmüştür (16 
sayılı cetvel).

Program ithalâtı grubu içinde liberasyon yoluyla yapılan ithalât 1975 
yılına göre % 13,7 oranında bir artışla 2 milyar 918,8 milyon dolardan
3 milyar 319,9 milyon dolara yükselmiştir. Libere ithalâtın genel ithalât 
içindeki payı da % 61,6 dan % 64,7 ye çıkmıştır. Tahsisi ithal malları 
listesinden yapılan ithalât % 1,7 azalarak 1 milyar 162,9 milyon dolardan
1 milyar 143,1 milyon dolara düşmüştür. Bu grubun genel ithalât içindeki 
payı da % 24,5 den %  22,3 e inmiştir. Anlaşmalı Ülkelerden yıllık ticaret 
protokollarma ekli kontenjan listelerine bağlı olarak yapılan ithalât %  43,5 
oranında gerileyerek 161,3 milyon dolardan 91,2 milyon dolara, payı da 
9c 3,4 den % 1,8 e inmiştir.

1976 Programı, özel yatırım kredileri, özel yabancı sermaye, Nato-enf- 
rastrüktür ve bedelsiz ithalât yoluyla 550 milyon dolarlık ithalât yapıl
masını öngörmüştü. Bu kaynaklardan yapılan ithalât 1975 yılına göre 
%  15,9 artarak 495,5 milyon dolardan 574,4 milyon dolara yükselmiş ve 
Program hedefini % 4,4 veya 24,4 milyon dolar aşmıştır. Bu grubun genel 
ithalât içindeki payı da biraz artarak % 10,5 den % 11,2 ye çıkmıştır.

Özel yatırım kredilerinden yapılan ithalât bir önceki yıla göre % 84,5 
artmış ve 215,9 milyon dolardan 398,3 milyon dolara yükselmiştir. Bu alt 
grubun payı da %  4,6 dan %  7,8 e çıkmıştır. 1975 de 141,7 milyon dolar 
olan özel yabancı sermayeden ithalât 1976 da % 82,9 azalarak 24,2 milyon 
dolara ve genel ithalât içindeki payı da % 3 den %  0,5 e inmiştir. Bedelsiz 
ithalât 1974 de 57,9 milyon dolar iken, 1975 de 98,2 milyon dolara ve 1976 
da da % 38 artışla 135,5 milyon dolara yükselmiştir. Bedelsiz ithalâtın 
genel ithalât içindeki payı da % 2,1 den %  2,6 ya çıkmıştır.

1976 Programında, mal grupları bakımından, yatırım malları için
1 milyar 750 milyon dolar, hammadde ve ara mallan için 3 milyar dolar 
ve tüketim malları için 250 milyon dolarlık ithalât yapılması öngörül
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müştür. Program hedefleri yatırım malları ithalâtında c/c 28 oranında aşıl
mış, hammadde ve ara mallarında r/r 8,9 ve tüketim mallarında da r/o 37,4 
oranında hedefin gerisinde kalınmıştır.

1976 da ithalâtın yatırını, tüketim ve hammade gibi mal grupları açı
sından gösterdiği gelişme şöyle özetlenebilir: Yatırım malları ithalâtı 
c/c 14,2 oranında artarak 1 milyar 961,1 milyon dolardan 2 milyar 239,3 
milyon dolara yükselmiştir. Bu grup içinde makina ve teçhizat ithalâtı 
%  19,6 artarak 1 milyar 669,8 milyon dolardan 1 milyar 996,6 milyon do
lara yükselirken, inşaat malzemesi ithalâtı % 16,7 oranında azalarak 291,3 
milyon dolardan 242,7 milyon dolara düşmüştür (15 sayılı cetvel).

Tüketim malları ithalâtı % 23 azalışla 203,2 milyon dolardan 156,4 
milyon dolara inmiştir. Hammadde vc ara malı ithalâtı ise % 6,2 artarak
2 milyar 574,3 milyon dolardan 2 milyar 732,9 milyon dolara yükselmiştir.

Mal gruplarının toplam ithalât içindeki paylarına gelince, yatırım m al
larının payı (/c 41,4 den % 43,7 ye yükselmiş, hammadde ve ara mallarının 
payı ise (/r 54,3 den rZ 53,3 e düşmüştür. Tüketim mallarının payı da aza
larak '/■ 4,3 den % 3 e inmiştir.

1976 yılı ithalâtı kesimlere göre incelendiğinde, 1975 yılında 202,5 
milyon dolar olan tarım ürünleri ithalâtının % 61,1 azalarak 78,7 milyon 
dolara indiği; buna karşılık, madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin % 37,1 
artarak 795,3 milyon dolardan 1 milyar 90,5 milyon dolara; sanayi ürünleri 
ithalâtının da % 5,8 oranında bir artışla 3 milyar 740,8 milyon dolardan
3 milyar 959,4 milyon dolara yükr.e’diği görülmektedir. Tarım ürünlerinin 
toplam ithalât içindeki payı Çf 4.3 den r/r 1,5 e ve sanayi ürünlerinin payı 
da % 78,9 dan % 77,2 ye inerken, madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin 
payı 9r 16,8 den %21,3 e çıkmıştır.

Tarım grubu içinde bitkisel ürünler ithalâtı 1976 yılında 1975 e göre 
‘/t. 77,1 azalarak 35,4 milyon dolara, hayvancılık ürünleri de % 14,6 aza
lışla 34 milyon dolara düşmüş, orman ürünleri ithalâtı ise % 19,2 artarak
9,3 milyon dolara yükselmiştir. Bitkisel ürünlerden hububat ithalâtı 1974 
yılında 254,5 milyon dolar iken, son iki yıl içinde iyi giden hava koşulları 
ve uygulanan teknoloji, sulama, gübre v.b. nedenlere bağlı olarak yurtiçi 
üretimin önemli ölçüde artması nedeniyle, 1975 de 141,2 milyon dolara 
ve 1976 da da 5,4 milyon dolara düşmüştür.

Madencilik ve taşocakçılığı grubu içinde metalik olmayan taşocak
çılığı ürünleri ithalâtı 1975 de 67,5 milyon dolar iken, 1976 da 56,1 milyon 
dolara düşmüş, maden cevheri ithalâtı ise 7,6 milyon dolardan 13,1 milyon 
dolara çıkmıştır. Bu grup içinde asıl ağırlığa sahip ve hemen tamamı ham 
petrolden ibaret olan yakıt ithalâtı 1975 de 719,8 milyon dolar iken, 1976 
da % 41,8 oranında bir artışla 1 milyar 20,7 milyon dolara yükselmiştir.
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Sânayi grubu ithalâtı içinde tarım a dayalı işlenmiş ürünler ithalâtı bir 
önceki yıla göre % 36,2 azalarak 229,7 milyon dolardan 146,6 milyon do
lara, petrol ürünleri %  18,3 artarak 88,1 milyon dolardan 104,2 milyon 
dolara ve sanayi mamulleri de % 8,3 artışla 3 milyar 740,8 milyon dolar
dan 3 milyar 959,5 milyon dolara yükselmiştir.

Tarıma dayalı işlenmiş ürünler ithalâtında gıda sanayi ürünleri ile 
dokumaya elverişli işlem görmüş elyaf bir önceki yıla göre azalma gös
terirken, işlenmiş orman ürünleri ithalâtı artış kaydetmiştir. İşlenmiş or
man ürünleri 14,1 milyon dolardan 18,5 milyon dolara yükselmiş, buna 
karşılık gıda sanayi ürünleri 191 milyon dolardan 106,5 milyon dolara 
ve dokumaya elverişli işlem görmüş elyaflar 23,6 milyon dolardan 21,4 
milyon dolara inmiştir.

Sanayi mamulleri ithalâtında deri kösele, dokumacılık, cam seramik, 
demir - çelik sanayi ve demir dışı metal sanayi mamulleri dışındaki alt 
gruplar bir önceki yıla göre artış kaydetmiştir. Makina sanayi mamulleri 
%  9,2 artarak 1 milyar 90,1 milyon dolara; kimya sanayi mamulleri % 12,5 
artarak 653,8 milyon dolara; taşıt araçları, malzeme ve parçaları % 53,6 
artarak 615,2 milyon dolara; lastik-plastik sanayi mamulleri % 18,7 artarak
181,3 milyon dolara; madeni eşya sanayi mamulleri % 86,8 artarak 28,4 
milyon dolara ve orman mamulleri de % 21,1 artarak 2,3 milyon dolara 
yükselmiştir. Elektrikli ve elektronik makina, cihaz ve eşyaları ithalâtı 
bir önceki yıla göre değişmemiş ve 278,4 milyon dolarda kalmıştır. Demir- 
çelik sanayi mamulleri ithalâtı %  19,5 azalarak 546,9 milyon dolara; demir 
dışı metal sanayi mamulleri % 12,2 azalarak 89,5 milyon dolara; dokuma
cılık mamulleri % 12,2 azalarak 58,5 milyon dolara ve cam seramik ma
mulleri %  3,4 azalarak 25,2 milyon dolara düşmüştür.

İthal edilen başlıca maddelere bakıldığında, dokuma iplikleri, demir - 
çelik ve hayvansal ve bitkisel yağlar dışında kalan maddelerin ithalâtında 
artış olduğu görülmektedir. Akaryakıt ithalâtı %  38,7 artarak 1 milyar
125,7 milyon dolara; ilaç ve boya % 7,8 artarak 459,4 milyon dolara; ma- 
kinalar %  7,3 artışla 1 milyar 369,3 milyon dolara ve gübre ithalâtı da 
% 124,3 artarak 98,7 milyon dolara yükselmiştir. Buna karşılık, dokuma 
iplikleri ithalâtı % 7,2 azalarak 107,4 milyon dolara ve hayvansal ve bit
kisel yağ ithalâtı da % 16,4 gerileyerek 103,8 milyon dolara inmiştir (14 
sayılı cetvel).

1976 yılı ithalâtının ülke gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 
OECD Ülkelerinden yapılan ithalâtın değer olarak artmasına karşılık, top
lam içindeki payı itibariyle azaldığı; Anlaşmalı Ülkeler ile Diğer Ülkeler
den yapılan ithalâtın ise hem değer hem de toplam ithalât içindeki pay
ları itibariyle artış kaydetiği görülmektedir.
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OECD Ülkelerinden 1976 yılında yapılan ithalât bir önceki yıla göre 
% 1 8 artarak 3 milyar 501,4 milyon dolardan 3 milyar 565,4 milyon do
lara yükselmiştir. Bu grubun toplam ithalât içindeki payı ise % 73,9 dan 
% 69,5 e düşmüştür. OECD Ülkeleri grubu içinde yer alan O rtak Pazar 
Ülkelerinden 1976 yılında % 0,2 artış ile 2 milyar 342 milyon dolarlık itha
lât yapılmış, bu ülkelerin toplam ithalât içindeki payı ise %  49,4 den 
%  45,7 ye inmiştir. Dolar Sahası Ülkelerinden yapılan ithalât %  1,7 artarak
484,6 milyon dolardan 492,9 milyon dolara yükselmiş, toplam içindeki payı 
ise % 10,2 den %  9,6 ya düşmüştür. Diğer OECD Ülkelerinden yapılan 
ithalât %  7,6 artarak 678,6 milyon dolardan 730,5 milyon dolara yüksel
miş, bu ülkelerin payı ise % 14,3 den %  14,2 ye inmiştir (17 sayılı oetyel).

Anlaşmalı Ülkelerden yapılan ithalât 1976 yılında % 21,5 artarak
74,8 milyon dolardan 90,9 milyon dolara yükselmiş, bu ülkelerin toplam 
ithalât içindeki payı da % 1,6 dan % 1,8 e çıkmıştır.

Diğer Ülkelerden 1975 yılında 1 milyar 162,4 milyon dolarlık ithalât 
yapılmış iken, bu rakam 1976 yılında % 26,7 artışla 1 milyar 472,3 milyon 
dolara yükselmiştir. Bu grubun toplam ithalât içindeki payı da 1975 de 
%  24,5 iken, 1976 da % 28,7 olmuştur.

3 — KAMBİYO REJİMİ

Kambiyo rejimi 25.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanuna, bu kanuna dayanılarak çıkarılan karar 
ve tebliğlere ve diğer bazı kanunların kambiyo mevzuatı ile ilgili hükümle
rine göre düzenlenmektedir.

Bankamızca alınıp satılan dövizlerin dış piyasalardaki hareketlerinin 
yakından izlenmesine ve bunların Türk lirası alış ve satış fiyatlarının be
lirlenmesine 1976 yılında da devam edilmiştir. 1976 yılı içinde 15 Mart,
2 Nisan ve 27 Ekimde doların paritesinin üç kez değiştirilmesi üzerine 
Bankamız, dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate alarak doların ve diğer 
bazı paraların Türk lirası cinsinden alış ve satış fiyatlarını yeniden t es bit 
etmiştir. Bundan başka, 5.2.1976 tarihinden itibaren Avustralya doları Ban
kamızca alım satım konusu yapılan dövizler arasına alınmış ve bu paranın 
da dış piyasalardaki hareketinin yakından izlenmesine başlanmıştır.

Yurtdışmda çalışan işçilerin 22 Temmuz 1964 te yürürlüğe konulan 
499 sayılı Kanun kapsamına giren döviz ve efektiflerinin satın alınmasında 
uygulanan ABD doları kuru Maliye Bakanlığı’mn 1.9.1976 tarihli Resmî 
G azetede yayınlanan 12 No. lu Tebliği ile değiştirildiğinden, Bankamızca 
alınıp satılan döviz ve efektiflerin IV sayılı liste’deki alış kurları yeniden 
belirlenmiş ve işçi dövizlerine 3 yıl vadeli peşin faiz ödenmek suretiyle 
yükseltilen kurların uygulanmasına başlanmıştır.
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Yurtdışmda mukim kişilerin, Türkiye’de yetkili bankalarda yurt içinde 
mukimler gibi Dövize Çevrilebilir Türk Lirası Mevduat Hesabı (DÇM) 
açabilmeleri 1967 Haziranında başlatılmış ve bu uygulama 1972 sonuna 
kadar sürdürülmüştü. 8 Mayıs 1975 te yayınlanan 145 sayılı Tebliğ ile yurt 
dışında mukim -kişiler için DÇM yeniden uygulamaya konmuş; bu hesaplara 
Avrupa Para Piyasasında bu tü r mevduata verilmekte olan faizin % 1,75 
fazlasına fcadar faiz yürütülm esi kararlaştırılmıştı. Ancak, söz konusu fa
izlerin hiçbir şekilde TL. mevduatı için saptanan faiz oranlarını aşamaya
cağı da hükme bağlanmıştı. Bu uygulama 1976 yılında da sürdürülmüş ve 
DÇM’nin 1976 yıl sonu bakiyesi 1 milyar 780 milyon dolara ulaşmıştır.

1975 Mart ayında başlatılan ve bazı bankalarımıza döviz pozisyonu 
tutm a olanağı sağlayan uygulama 1976 yılında da sürdürülmüştür. Döviz 
pozisyonu tutm a yetkisine sahip T. C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, 
Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Ticaret Bankası, Garanti Bankası, 
Vakıflar Bankası ve Osmanlı Bankası’nm ithalât bedellerini kendi döviz 
mevcutlarından serbestçe karşılayabilmeleri 1976 yılında bir ölçüde kayıt
lanmış ve Bankamızdan kuvertür alma zorunluluğu getirilmiştir.

24 Ocak 1975 gün ve 7/9361 sayılı Kararname ile Bankamız nezdinde 
kurulan “İhracatta Kur Değişikliği Kayıplarını Karşılama Fonu” sadece 
lisans veya tescile tabi malların ihracatına kur garantisi sağlamakta idi. 
Ticaret Bakanlığı’nm 17 Temmuz 1975 tarihinde açıkladığı İhracat Rejimi 
Yönetmeliği’nin bazı malların ihracatını lisansa veya tescile tabi tutma
ması, bu malların ihracatının yukarıda belirtilen Fon’dan yararlanamaması- 
na yol açmıştı. 19 Şubat 1976 tarihinde yayınlanan Kararname ve buna 
bağlı olarak çıkarılan 3 No. lu Maliye Bakanlığı Tebliği ile libere ihracata 
da kur garantisi tanınmıştır.

Uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve daha rasyonel bir 
biçimde izlenmesini sağlamak amacıyla 1976 da Batı Almanya, Avustralya 
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde Uç banka ile muhabirlik ilişkisi kurulmuş 
ve muhabir bankaların sayısı 116 ya yükselmiştir.

Kambiyo rejimi içinde ayrı bir bölüm oluşturan “Görünmeyen İşlem
ler” ile ilgili olarak, 17 Ağustos 1976 tarihinden itibaren, yeni işe başlayan 
ihracatçılarla sanayicilere ve ayrıca, devre başından önceki son iki takvim 
yılında zarar ettiğini açıklayan sanayiciler ile döviz getirmeyen ihracatçı
lara 5.000 dolara kadar; ticari seyahat dövizleriyle ilgili cetvellere göre 
hesaplanan yıllık kontenjanları 5.000 doların altında kalan sanayici ve 
ihracatçılara da bu cetvellerin alt sınırı ile bağlı kalınmaksızın 5.000 do
lardan başlamak üzere ticari seyahat dövizi tahsis edilmektedir.

24 Ağustos 1976 tarihinden itibaren, sanayicilerin acil ihtiyaçları için 
tahsis edilmekte olan yıllık 5.000 dolarlık miktar 10.000 dolara yükseltil
miş ve bu tahsisten madencilerin de yararlanmaları sağlanmıştır. .
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3 Kasım 1976 tarihinden itibaren de kara taşıt araçlarının zorunlu yol 
giderleri ile sefere devam etmelerine engel olacak nitelikteki onarım, ye
nileme ve bakım giderleri için avans olarak 2.000 dolara kadar tahsis edil
mekte olan döviz miktarı da 3.000 dolara çıkarılmıştır.

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’na tâbi firmaların dışarıdan sağ
ladıkları kredilerin ana para ve faizleri ile yabancı ortaklara ödedikleri 
gayri maddi hak bedellerinin sözleşme ve ödeme planiarına göre doğrudan 
doğruya Bankamızca; Petrol Kanunu çerçevesinde ülkemize gelen ser
maye ve elde edilen kârlar ile dışarıdan sağlanan kredilerin ana para ve 
faizlerinin Maliye Bakanlığının talimatı ile yine Bankamız tarafından 
transferine 1976 yılında da devam edilmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre dışarıdan sağlanan 
aynî ve nakdî özel dış kredilerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı 14 Eylül 
1976 tarihinde bir tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğ, sözkonusu kredilere 
ilişkin talepleri, kullandırmayı ve geri ödemeyi düzenleyen ve 15 Haziran
1975 tarihli tebliğde yer alan genel esasları korumuş; bir yenilik olarak, 
bu kredilerin ana paralarının geri ödenmesi sırasında, kredinin borçlanıl- 
dığı tarihteki kurların esas alınmasını öngörmek suretiyle kur garantisi 
getirmiş bulunmaktadır.

1976 yılında özel kaynaklı nakdî dış kredi olarak yurda gelen döviz 
148 milyon dolar, aynî krediler için Maliye Bakanlığı’nca verilen müsaa
deler ise 87 milyon dolar olmuştur.

özel kaynaklı dış kredi Kararnamesi’nin yayınlanmasından 1976 yılı 
sonuna kadar yurda gelen nakdî kredilerin toplamı 272 milyon dolar, aynî 
krediler için Maliye Bakanlığı tarafından verilen izinlerin toplamı ise 174 
milyon dolardır.

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yıllardanberi tasarruf etmekte 
oldukları dövizlerin değerlendirilmesi için Bankamız “Kredi Mektuplu 
Döviz Tevdiat Hesabı” adı altında yeni bir hizmet sunmuştur. Hizmetin 
Almanya’da yaygın bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Dresdner 
Bank A.G. ile 17 Mayıs 1976 da yürürlüğe giren bir anlaşma yapılmıştır.

Sözkonusu sistemin daha iyi tanıtılması ve “Kredi Mektupları” nm 
en kısa zamanda hesap sahiplerine ulaştırılması için Bankamız 18 Ekim 
1976’da Frankfurt’ta bir Temsilcilik açmıştır.

Tasarruflara yönelik bu yeni sistem giderek artan bir şekilde ilgi gör
müş ve 1976 sonu itibariyle açılan hesap sayısı yaklaşık 12.500 ü bulmuş 
ve mark cinsinden bu hesaplara 125 milyon yatırılmıştır.

1977 yılı Mart ayının ilk yarısı itibariyle hesap sayısı 21 bine ulaşmış 
ve yatırılan mevduat ta 220 milyon markı aşmıştır. Böylece uygulamanın 
başladığı 1976 yılında aylık ortalama mevduat 17 milyon mark iken 1977 
nin ilk ikibuçuk ayına göre aylık ortalama 38 milyon marka yükselmiştir.



4 —  ÖDEMELER DENGESİ GELİŞMELERİ

1946 yılından bu yana ilk defa 1973 yılında fazla ile kapanan cari iş
lemler dengesi, 1973 yılından sonra yeniden sürekli olarak açık vermeğe 
başlamıştır. 1974 yılında 719,2 ve 1975 de 1 milyar 880 milyon dolar olan 
cari işlemler açığı, 1976 yılında % 21,6 büyüyerek 2 milyar 285,5 milyon 
dolara yükselmiştir. 1976 Programında cari işlemler dengesinin 1 milyar 
400 milyon dolar açıkla bağlanacağı tahmin edilmişti (45 sayılı cetvel).

Son dünya ekonomik bunalımının ve petrole yapılan büyük çaptaki 
zamların etkisi ile ülkemizin dış ticaret açığı 1974 - 1976 yıllarında önemli 
boyutlara ulaşmıştır. Bununla beraber, 1976 yılında dış ticaret açığının
1975 e göre %  5,1 azalarak 3 milyar 337,5 milyon dolardan 3 milyar 168,4 
milyon dolara indiği görülmektedir. 1976 Programında dış ticaret açığının
2 milyar 900 milyon dolar olacağı tahmin edilmişti.

Cari işlemler içinde ticaret dengesinden sonra bir diğer grubu oluş
turan görünmeyen işlemler 1965 yılından bu yana sürekli olarak fazla 
vermektedir. Bununla birlikte, görünmeyen işlemler fazlası, 1975 yılından 
itibaren azalmaktadır. 1975 yılında 1974 e göre % 4,3 oranında daralan 
görünmeyen işlemler fazlası, 1976 yılında yeniden % 39,5 daralarak 1 
milyar 434,8 milyon dolardan 868,3 milyon dolara inmiştir.

Görünmeyen işlemlerin en önemli kalemi işçi dövizleridir. 1970 ile
1974 yılları arasında hızlı bir artış gösteren işçi dövizleri 1975 yılında 
bir önceki yıla göre %  8 azalmış, 1976 yılında 1975 e göre %25,1 darala
rak 1 milyar 312,3 milyon dolardan 982,7 milyon dolara inmiştir. 1973 
yılında işçi döviz gelirleri ile ithalâtın %  56,7 si finanse edilirken, bu oran
1974 te %  37,7 ye, 1975 te % 27,7 ye ve 1976 da da % 19,2 ye düşmüştür.

: Görünmeyen işlemlerin diğer kalemini oluşturan turizm gelirleri ve 
dış seyahat kalemi, 1970 yılından bu yana sürekli olarak gelir fazlası ve
rirken, 1976 yılında giderlerin yeniden gelirleri aştığı görülmektedir. 
Turizm gelirleri ve dış seyahat kalemi bir önceki yıla göre 73,3 milyon 
dolar azalmış ve turizm ve dış seyahat giderleri, gelirleri 27,4 milyon dolar 
aşmıştır.

Görünmeyen işlemler ayrıca dış borç faiz ödemeleri, kâr transfer
leri, proje kredileri hizmet ödemeleri ve “diğer görünmeyenler” ka
lemlerini de kapsamaktadır. 1976 yılında dış borç faiz ödemeleri bir önceki 
yıla göre 93,3 milyon dolar artarak 217,3 milyon dolara ve kâr transferleri 
de 46,2 milyon dolar artarak 82,5 milyon dolara yükselmiştir. Navlun, 
sigorta, liman ve komisyon gibi hizmetler için yapılan ödemeleri ve elde 
edilen gelirleri içeren “diğer görünmeyenler”den 1975 yılında 252 milyon 
dolarlık bir gelir fazlası sağlanmışken, bu fazlalık 1976 yılında 212,8 mil
yon dolarda kalmıştır.



Cari işlemlerin üçüncü alt grubunu oluşturan enfrastrüktür ve off-shore 
gelirleri 1975 yılında 22,7 milyon dolar iken, 1976 yılında 14,6 milyon dolar 
olmuştur.

ödemeler dengesinin cari işlemlerden sonraki ana bölümü olan ser
maye hareketleri içinde dış borç ödemeleri, özel yabancı sermaye, proje 
kredileri, bedelsiz ithalât ve program kredileri yer almaktadır. Sermaye 
hareketleri fazlası 1975 yılında 519,8 milyon dolar iken, 1976 yılında 
%  5,2 veya 26,8 milyon dolar artışla 546,6 milyon dolara yükselmiştir. 
1976 Programında 450 milyon dolarlık bir sermaye hareketleri fazlası 
öngörülmüştü.

1976 Programında 160 milyon dolar dış borç ödenmesi öngörülmüş
ken, bu rakam 119,1 milyon dolar olmuştur. 1975 yılında dış borç ödeme
leri 117,5 milyon dolardı. 1975 yılında 153,2 milyon dolar olan özel ya
bancı sermaye girişleri, 1976 yılında 27,4 milyon dolara düşmüştür. 1971 
yılından bu yana sürekli artış gösteren bedelsiz ithalât, 1976 yılında da 
%  38,1 artarak 98,1 milyon dolardan 135,5 milyon dolara yükselmiştir. 
Proje kredileri de 1976 Programında öngörülen 325 milyon dolarlık hedefi 
%  53 oranında aşmıştır. 1975 yılında 380,8 milyon dolar olan proje kre
dileri, geçici rakamlara göre 1976 yılında %  30,5 artarak 497,1 milyon do
lara yükselmiştir. 1975 yılında 5,2 milyon dolar olan program kredileri, 
1976 yılında küçük bir artışla 5,7 milyon dolara çıkmıştır.

ödemeler dengesinin daha sonraki bölümünde rezerv hareketleri, 
Özel Çekme Haklarından kullanım ve kısa ve orta vadeli sermaye hareket
leri kalemleri ile net hata ve noksan yer almaktadır. Özel Çekme Hakların
dan kullanım Uluslararası Para Fonu’ndan sağlanan kredileri kapsamak
tadır. 1975 yılında Uluslararası Para Fonu’ndan 301,2 milyon dolarlık 
kredi sağlanmışken 1976 yılında bu rakam yaklaşık 149 milyon dolar 
(129,240 milyon ÖÇH) olmuştur.

Kısa ve orta vadeli sermaye hareketleri içinde kısa vadeli ihracat ve 
ithalât kredileri, Dövize Çevrilebilir Türk Lirası Mevduat Hesabı (DÇM), 
Döviz Tevdiat Hesabı, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve banker 
kredileri gibi kalemler yer almaktadır. 1975 yılından itibaren giderek artan 
bir önem kazanan kısa ve orta vadeli sermaye hareketleri 1975 yılında 
666 milyon dolar iken, 1976 yılında 1 milyar 520 milyon dolara yükselmiştir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin sonucu olarak döviz rezervlerimiz 1976 
yılında 119,4 milyon dolar azalmış, altın rezervlerimiz ise aynen muhafaza 
edilmiştir. Böylece, 1975 yılı sonu itibariyle 1 milyar 191,8 milyon dolar 
olan altın ve döviz rezervlerimiz, 1976 yılı sonunda 1 milyar 72,4 milyon 
dolarda kalmıştır.
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F. FİYATLAR

1 _  TOPTAN EŞYA FİYATLARI GENEL ENDEKSİ

1976 yılında toptan eşya fiyatları genel endeksi Aralık sonları itiba
riyle %  19,13 ve yıllık ortalam a olarak %  15,56 oranlarında artış kaydet
miştir. Bu oranlar sırasiyle 1975 de %  10,41 ve %  10,07, 1974 de c/o 19,06 
ve %  29,86 idi. (Endeks için 47 sayılı cetvele bkz.)

Toptan eşya fiyatları genel endeksini oluşturan gıda maddeleri ve 
yemler grubunda artış 1975 de % 13,49 iken 1976 da %  18,22 ye, sanayi 
hammaddeleri ve yarı mamulleri grubunda artış 1975 te % 4,92 iken 1976 
da %  20,90 a yükselmiştir.

Yıllık ortalama itibariyle incelendiğinde, gıda maddeleri ve yemler 
grubu artış hızı 1975 te % 17,2 oranında iken 1976 da %  15 oranına inmiş, 
sanayi ham maddeleri ve yarı mamuller grubu ise 1975 te  %  1,2 oranında 
gerilemiş iken 1976 da %  16,6 oranında artış kaydetmiştir.

Genel endeksin Aralık sonları itibariyle ayrıntılı gelişmesi şöyledir :

1976 da gıda maddeleri ve yemler grubu içindeki alt gruplarda fiyat 
artışları hayvan yemlerinde %  29,76, canlı hayvanlarda % 27,86, “diğer” 
maddelerde %  22,65, hububatta ■% 17,70, bakliyatta %  14,48 ve hayvan 
mahsullerinde '% 2,30 dur.

1976 yılında sanayi ham maddeleri ve yarı mamulleri grubu içindeki 
alt gruplarda fiyat artışları yapı malzemesinde % 43,68, derilerde %  43,10, 
dokuma maddelerinde 37,82, madenlerde % 12,60, kağıtlarda %  1,10 ve 
sınai ve madeni yağlarda %  0,3 tür. Yakacak fiyatları aynı kalmıştır.

Toptan eşya fiyatlarındaki gelişmeler aylık olarak gözlendiğinde; fi
yat artışları, 1976 yılı Ocak, Şubat ve M art aylarında kademeli olarak 
yavaşlamış, Nisan ayında ise yılın en yüksek artışı kaydedilmiş, Mayıs ve 
Haziran aylarında hız tekrar yavaşlamış, Temmuz da ise gerilemiştir. 
Yılın son beş aylık döneminde aylık fiyat artışları %  1,3 ile % 2,1 ara
sında değişmiştir.

Toptan eşya fiyatlarındaki aylık gelişmeler şöyledir :

— Ocak ayında genel endeks %  2,3 oranında artış göstermiştir. Ge
çen yılın eş ayında kaydedilen %  3,8 lik artış yılın en yüksek artışı idi.

__ Şubat ayında endeks %  2,2 oranında artmıştır. Geçen yıl eş ayda
da fiyat artışı aynı oranda gerçekleşmişti.

— M art ayında fiyatlar geçen yıl düzeyinde artmış, geçen yıl %  1 
olan fiyaıt artış hızı bu yıl %  1,1 olmuştur.

— Nisan ayında %  3,3 oran ile yılın en yüksek fiyat artışı görülmüş
tür. Geçen yılın eş ayında endeks % 0,1 oranında yükselmişti.
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__ Mayıs ayında fiyatlar %  2,6 oranında artış kaydetmiştir. Endeks
geçen yıl eş ayda % 1,3 oranında gerilemişti.

__ Haziran ayında % 0,9 oranında yükselen fiyatlar 1975 eş ayında
‘Zc 1,9 oranında gerilemişti.

__ Temmuz ayında endeks geçen yılın eş ayından beri ilk kez % 3,5
oranında gerilemiştir. 1975 in eş ayında fiyat gerileme oranı % 0,8 idi.

__ Ağustos ayındaki %  1,8 oranındaki artışa karşılık geçen yılın eş
ayında fiyatlar % 0,6 oranında artmıştı.

__ Eylül ayında endeks %  1,6 oranında artmıştır. 1975 yılının eş
ayında endeks % 0,5 oranında yükselmişti.

— Ekim ve Kasım aylarında endeks artışları %2,1 oranlarında ol
muştur. Geçen yılın eş ayları artışları % 1,4 ve % 0,7 idi.

— Aralık ayında endeks % 1,3 oranında yükselmiştir. Geçen yılın 
aynı ayındaki artış hızı % 3,77 idi. (Endeks için 46 sayılı cetvele bkz.)

İç ticaret hadleri, toptan eşya fiyatları genel endeksine dayanılarak 
hazırlanmaktadır. 1975 yılında, 1969 yılından beri ilk kez gıda maddeleri 
endeksi artış eğilimi sanayi mamulleri endeksi artış eğilimini aşmış, 1976 
yılında ise bu eğilim gıda maddeleri lehine devam etmekle birlikte nisbi 
bir yavaşlama göstermiştir. îç ticaret hadleri endeksi 1969 yılında 100,1 
iken 1970 yılından itibaren, sanayi mamulleri lehine gelişme göstererek
1970 yılında 91,8, 1971 yılında 88,4, 1972 yılında 83,4 olmuş ve bu yıldan 
sonra eğilim gıda maddeleri lehine gelişmeye başlamış ve endeks 1973 
yılında 85,1, 1974 yılında 94,7, 1975 yılında 112,3, 1976 yılında 110,8 
olmuştur.

1976 yılında tarım ürünleri destekleme alımları kapsamına yağlık 
gülçiçeği, merinos yapağısı ve çekirdekli kuru üzüm alınmıştır. Ayrıca, 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Müessese ve Fabrikalarının süt üretimini 
artırmak, değerlendirmek ve fabrikaların kapasitelerini rantabl bir seviyeye 
ulaştırmak ve halk sağlığına uygun mamuller üretmek gayesiyle üreticiye 
ve üretici kooperatiflerine nakdi ve ayni avans verilmesi hakkında 16 Ni
san 1976 günlü ve 7/11603 sayılı bir kararname yayınlanmıştır. Destekleme 
fiyatlarındaki 1976 gelişmeleri aşağıda belirtilm iştir:

Tütün : 12 Ocak 1976 da açılan Ege ekici piyasasında baş fiyat 4300 
kuruş, ortalama fiyat 3773 kuruş, asgari fiyat 2000 kuruş olarak açıklan
mıştır. Bu durumda önceki döneme göre; baş fiyatta % 30,3, ortalama fi
yatta %  27,9, asgari fiyatta % 100 oranlarında artış olmuştur. 1975 döne
mindeki artış oranlan sırasıyla %  39,9, % 32, % 66,7 idi.

8 Mart 1976 da açılan Karadeniz ekici piyasasında baş fiyat 5400 ku
ruş, ortalama fiyat 4573 kuruş, asgari fiyat 1000 kuruş olarak belirlenmiştir.
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Buna göre baş fiyatta % 22,7, ortalam a fiyatta % 24 oranlarında artış mey
dana gelmiştir. Asgari fiyat ise aynı kalmıştır. 1975 yılındaki fiyat ar
tışları sırasıyla % 29,4 ve % 30,7 oranlarındaydı ve asgari fiyatta gene 
değişme olmamıştı.

5 Nisan 1976 da açılan M armara ekici piyasasında baş fiyat 5100 ku
ruş, ortalama fiyat 4298 kuruş, asgari fiyat 2000 kuruş olarak açıklanmıştır. 
Buna göre baş fiyat %  24,4, ortalam a fiyat c/c 22,3, asgari fiyat c/c 33,3 oran
larında artmıştır. 1975 yılındaki artışlar sırasıyla % 24,2, % 24,1, % 50 
oranlarındaydı.

Doğu ekici piyasası 22 M art 1976 da açılmıştır. Bu piyasada baş fiyat 
5300 kuruş, ortalama fiyat 3625 kuruş, asgari fiyat 2000 kuruş olarak 
belirlenmiştir. Buna göre baş fiyatta %  23,3, ortalama fiyatta %  36,2, 
asgari fiyatta %  33,3 oranlarında artış meydana gelmiştir. 1975 yılındaki 
artış oranları sırasıyla %  26,5, %  33,9, %  50 idi.

Çay : 5 Mayıs 1976 günü yaş çay yaprağının kilosu %  13,3 artışla 
750 kuruştan 850 kuruşa çıkarılmıştır. 1975 yılında artış oranı % 20 idi.

Tiftik : 9 Nisan 1976 günü açıklanan tiftik yünü alım fiyatının kilosu 
% 14,3 artırılarak 8000 kuruş olarak belirlenmiştir. 1975 yılı artış oranı 
% 6 idi.

Merinos Yapağısı : Merinos koyunculuğunun geliştirilmesi amacıyla
1976 yılında ilk kez destekleme alımma gidilen %  56 randımanlı Merinos 
yapağısının kilosu 5000 kuruş olarak belirlenmiştir. Karar 29 Mayıs 1976 
günü açıklanmıştır.

Hububat : 29 Mayıs 1976 günü açıklanan destekleme fiyatları ekmeklik 
buğdaylar için % 14,6 artışla 275 kuruş, çavdar için % 5,9 artışla 180 
kuruş, yulaf için ortalam a % 13,2 artışla 180 kuruş olarak belirtilmiştir. 
Siyah arpa fiyatı %  1,3 oranında indirilerek 155 kuruş olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu hububat cinsleri geçen dönem sırasıyla %  11,6, % 7,6, % 3,2 
ve % 14,6 oranlarında artırılmıştı.

Pancar : 50 Kuruş olan şeker pancarı fiyatı 17 Haziran 1976 günü 
%  16 artırılarak 58 kuruş olarak açıklanmıştır. 1975 yılı artış oranı % 25 idi.

Yağlık Gülçiçeği : 22 Haziran 1976 günü ilk kez destekleme alımı 
uygulanan yağlık gülçiçeğinin kilosu 800 kuruş olarak belirlenmiştir.

Yaş Koza : 24 Haziran 1976 günü yaş kozanın kilosu 8000 kuruş 
olarak açıklanmıştır. Artış oranı % 14,3 dür. 1975 yılı artış oranı da 
%  14,3 idi.

Haşhaş : 1 Temmuz 1976 günü açıklanan destekleme fiyatı, kışlık 
ekilmiş haşhaşlardan üretilen kapsüller için %  9,5 artışla 2300 kuruş, yaz
lık ekilmiş haşhaşlardan üretilen kapsüller için % 11,8 artışla 1900 kuruş 
olarak belirlenmiştir.
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Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İncir, Fındık : Destekleme fiyatları
24 Temmuz 1976 günü açıklanmıştır. Normal nitelikte ve ihracata uygun 
duruma getirilebilecek temizlikte 9 numara üzümün taban fiyatı %  5 ar
tırılarak 1000 kuruştan 1050 kuruşa çıkarılmıştır. 1975 yılında üzüm des
tekleme alım fiyatında bir değişiklik olmamıştı. Kuru incir fiyatı 660 ku
ruştan % 6,1 artırılarak 700 kuruşa yükseltilmiştir. Geçen yıl fiyat %  20 
oranında artırılmıştı. Fındık alım fiyatı % 3,6 oranında artırılarak 1400 ku
ruştan 1450 kuruşa çıkarılmıştır. 1975 yılındaki artış da %  3,6 oranında idi.

Anason : Tekel tarafından 28 Temmuz 1976 günü açıklanan fiyatlarda 
geçen yıla göre herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 1975 yılında 2800 
kuruş olarak belirlenmiş olan baş fiyat, bir önceki yıla göre % 12 oranın
da artırılmıştı.

Zeytinyağı : 21 Eylül 1976 günü açıklanan zeytinyağı taban fiyatının 
kilosu % 2,9 artışla 1750 kuruştan 1800 kuruşa çıkarılmıştır. Fiyatlarda
1975 de değişiklik yapılmamıştı.

Çekirdekli Kuru Üzüm : 1976 yılında ilk kez desteklemeye alman 
çekirdekli kuru üzüm için, yıl içinde iki defa fiyat açıklanmıştır, ilki 1975 
yılı mahsulü alımları için olup 13 Ocak 1976 günü açıklanmış ve fiyat 
675 kuruş olarak belirlenmiş, ikinci 1976 yılı mahsulü alımları için olup
21 Eylül 1976 günü açıklanmış ve fiyat % 14,2 oranında artırılarak 750 
kuruş olarak belirlenmiştir.

Pamuk : 21 Eylül 1976 günü açıklanan fiyatlarda standart I beyaz 
kütlü pamuğun kilosu Ege Bölgesi için % 28,1 artışla 1025 kuruş, Antalya 
Bölgesi için % 29,7 artışla 1025 kuruş, Çukurova Bölgesi için % 28,3 
artışla 975 kuruş olarak belirlenmiştir. Bir önceki yılda fiyatlarda herhangi 
bir değişiklik yapılmamıştı.

Ayçiçeği : 28 Kasım 1976 günü açıklanan taban fiyatı %  4,5 artışla 
550 kuruştan 575 kuruşa çıkartılmıştır. 1975 yılında fiyat artış oranı 
%  46,7 idi.

Çiğitli Pamuk : 4 Ekim 1976 günü çiğitli pamuğun kilosuna 50 kuruş 
zam yapılarak taban fiyatı 1025 kuruştan 1075 kuruşa yükseltilmiştir. 
Artış oranı %  4,9 dur.

Kasaplık Canlı Hayvan : 17 Aralık 1976 günü yayınlanan Kararna
meye göre birinci kalite kasaplık canlı koyunun kilosu 1700-2500 kuruş 
arasında, birinci kalite kasaplık canlı sığırın kilosu 1600 - 2400 kuruş ara
sında belirlenmiştir. Bir önceki yıla göre fiyatlar canlı koyunda % 41,7 - 
% 56,3, canlı sığırda %  45,5 - % 50 oranlarında yükseltilmiştir.

1976 yılı içerisinde çeşitli maddelerle ve konularla ilgili olarak yapı
lan fiyat ayarlamaları şöyledir :
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12 Nisan 1976 günü Resmî Gazete’de yayınlanan kararname uyarınca 
çimento fiyatlarına ortalam a % 20 oranında zam yapılmıştır.

26 Mayıs 1976 günü yayınlanan kararnam e gereğince, Türkiye Elektrik 
Kurumunun tek ve çift terimli ceryan satış tarifelerinin ortalaması 47,31 
K rş/Kwh. olarak tespit edilmiştir. 1975 yılına göre fiyat artış oranı 
% 21,3 dür.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 31 Mayıs 1976 günü tüm illerde as
gari ücreti % 50 oranında artırarak  6000 kuruşa yükseltmiştir. Asgari üc
re t 1974 yılında 4000 kuruş olarak belirlenmişti.

Üretimi teşvik ve çiftçiyi sübvanse amaciyle sunî gübre fiyatlarında
1975 yılında iki kez indirim yapılmış ve 1974 e göre; amonyum sülfatın 
fiyatı % 42,7 düşürülerek 110 kuruş; 26 amonyum nitrat gübresinin fiyatı 
% 37,8 düşürülerek 140 kuruş; 46 ürenin fiyatı % 23,6 düşürülerek 275 
kuruş; normal süperfosfatm fiyatı % 49,2 düşürülerek 60 kuruş ve triple 
süperfosfatm fiyatı % 54,7 düşürülerek 130 kuruş olmuştur. Sunî gübre 
satış fiyatları 16 Mayıs günü yapılan açıklamayla 1976 da aynen muhafaza 
edilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran 1976 günü, tarım işçile
rinin asgari ücretini tüm illerde 5000 kuruş olarak belirlemiştir. Geçen 
yıla göre ücretlerde % 51,5 oranında artış yapılmıştır.

22 Eylül 1976 günü açıklanan yağlı tohum (çiğit, ayçiçeği) küspele
rinin, üretici yağ fabrikalarında ambalajsız teslim satış fiyatları 190-200 
kuruş olarak belirlenmiştir. Geçen yıla göre fiyat artış oranı % 5 - % 11 dir.

2 — GEÇİNME ENDEKSLERİ

1976 yılında Aralık sonları itibariyle Ankara Geçinme Endeksi 1975 
ten daha düşük oranda bir artış göstermiş, buna karşılık İstanbul Geçinme 
Endeksi ile İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi daha hızlı artmıştır. Yıl
lık ortalamalar itibariyle ise her üç endeks 1976 yılında 1975 e göre daha 
az artış kaydetmiştir. Yıllık ortalamalar itibariyle Ankara Geçinme Endeksi 
% 16,45; İstanbul Geçinme Endeksi % 17,44; İstanbul Ücretliler Geçinme 
Endeksi % 16,87 oranlarında yükselmiştir. 1975 yılı yıllık ortalama artış 
oranları sırasıyla % 19,04, % 21,21 ve % 21,68 idi

Ankara Geçinme Endeksi ile İstanbul Geçinme Endeksi 1976 yılının 
tüm aylarında, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ise Temmuz dışında 
tüm  aylarda artış kaydetmiştir.

Ankara Geçinme Endeksi Aralık sonları itibariyle 1976 yılında % 14,12 
oranında yükselmiştir. 1975 yılında bu oran % 17,76 idi. Endeks, Şubat, 
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geçen yılın eş aylarına göre daha
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yüksek, diğer aylarda ise daha az oranlarda artmıştır. En yüksek artış % 4,1 
ile Şubat ayında, en az artış % 0,1 ile Haziran ayında meydana gelmiştir.
1975 yılında da en yüksek artış Şubat ayında meydana gelmiş ve endeks 
% 2,8 oranında yükselmiş, Temmuz ayında ise fiyatlar % 0,4 oranında 
gerilemişti.

1976 yılında Ankara Geçinme Endeksi alt endekslerinden gıda mad
deleri % 16,2, aydınlatma ve ısıtma % 14,1, giyim % 10,3 ve “Diğer” mad
deler % 10 oranlarında artış kaydetmiştir. 1975 yılında gıda maddeleri 
% 20,6, giyim % 23,9, “diğer” maddeler % 8,8 oranlarında artmış; aydın
latma ve ısıtma giderlerinde ise değişiklik olmamıştı.

Ankara Geçinme gıda alt endeksi hububat ve mamulleri, etler, süt 
ve mamulleri, kuru sebze ve yemiş ve “diğer” gıda maddelerinden oluş
muştur. 1976 da gıda alt endeksinde en yüksek artış % 24,7 ile et fiyat- 
larındadır. 1975 te, % 44 ile süt ve mamulleri fiyatları en fazla artarken
1976 da % 9,9 ile en az artmıştır. 1976 da kuru sebze ve yemiş % 23,8, 
hububat ve mamulleri % 19,6 oranlarında yükselmiştir.

İstanbul Geçinme Endeksi Aralık sonlan itibariyle 1976 yılında 
% 19,33 oranında yükselmiştir. 1975 yılında bu oran % 16,26 idi. Endeks 
Ocak, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında geçen yılın 
eş aylarına göre daha yüksek, diğer aylarda ise daha az oranlarda artış - 
kaydetmiştir. En yüksek artış % 3,6 ile Ocak ayında, en az artış ise % 0,2 
ile Nisan ayında meydana gelmiştir. 1975 yılında en yüksek artış % 4,5 
ile Şubat ayında kaydedilmiş, Haziranda ise fiyatlar % 0,2 oranında geri
lemişti.

İstanbul Geçinme alt endekslerinden gıda maddeleri % 19,4, giyim 
%21,9, “diğer” maddeler %11,7 oranlarında yükselmiştir. 1975 yılında 
gıda maddeleri % 21,1, giyim % 1,2 ve “diğer” maddeler % 3,5 oranlarında 
artış kaydetmişti. Aydınlatma ve ısıtma 1975 teki gibi 1976 yılında da en 
fazla artmış ve geçen yıl fiyatlar % 24 oranında, bu yıl ise % 28,1 oranında 
yükselmiştir.

Gıda alt endeksinde en çok artış 1976 ve 1975 yıllarında et fiyatla
rında olmuş ve fiyatlar sırasıyla %41,9 ile % 34 oranlarında yükselmiştir.
1976 da kuru sebze ve yemiş %21,6, süt ve mamulleri % 10,6, hububat 
ve mamulleri % 9,7 oranlarında artmıştır.

İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık sonları itibariyle 1976 
yılında % 21,11 oranında yükselmiştir. Endeks 1975 yılında % 18,31 ora
nında artmıştı. Endeks Ocak, Mayıs, Haziran, Eylül, Kasım ve Aralık ay
larında geçen yılın eş aylarına göre daha fazla diğer aylarda daha az artış 
kaydetmiş, Temmuz ayında ise % 1,1 oranında gerilemiştir. Endeks 1975 
yılı Temmuz ayında da gerilemişti. Endekste en yüksek artış % 3,6 ile 
Kasım ayında, en az artış ise % 1 ile Haziran ayında meydana gelmiştir.
1975 yılında en yüksek artış % 3,7 ile Şubat ayında kaydedilmişti.
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İstanbul Ücretliler Geçinme alt endekslerinden gıda % 17,7, ısıtma ve 
aydınlatma % 22,5, giyim ve ev eşyası % 14,1, kira ve ev bakimi % 49,5 
oranlarında artmıştır. 1975 yılında bu endekslerin artış oranları sırasıyla 
%  20,1, % 12,3, %  3,6, % 25,9 idi.

11 ili kapsayan tüketici fiyatları endeksleri, 1976 yılında Aralık son
ları itibariyle incelendiğinde Ankara, İstanbul, Ordu ve Samsun illerinde 
fiyat artışlarının geçen yılın üzerinde, geri kalan yedi ilimizde ise altında 
kaldığı görülmektedir.

1975 ve 1976 yılları tüketici fiyat endeksleri artış hızları Ankara’da 
% 17,8 den %  18,2 ye, İzmir’de %  17,8 den %  23,7 ye, Ordu’da %  13,5 ten 
% 19,7 ye, Samsun’da %  14,4 ten % 19,8 e yükselmiş, İstanbul’da %  19,6 
dan %  17 ye, Adana’da %  19,6 dan %  14,8 e, Antalya’da %  18,4 ten %  17,7 
ye, Bursa’da % 24,2 den % 21,4 e, D iyarbakır’da %21,1 den % 17,4 e, 
Erzurum’da % 20,9 dan % 12,5 e, Eskişehir’de % 19,1 den % 16,6 ya 
inmiştir.

3 — ALTIN FİYATLARI

Türkiye’de uzunca bir süre fiyat hareketlerini izlemenin bir göstergesi 
sayılmış olan altın fiyatları son yıllarda bu özelliğini yitirmiştir. Nitekim 
yıllık ortalamalar itibariyle bakıldığında 1965 ve 1969 yıllarını kapsayan 
5 yıllık devrede toptan eşya fiyat endeksleri ile külçe altın fiyat değişimleri 
birbirini yakından izlemiş, fakat bu devreden sonra 1970 yılında toptan 
eşya endeksi %  6,7 oranında artarken külçe altın fiyatı % 9,4 oranında 
gerilemiş, 1971 ve 1975 yılları arasındaki gene 5 yıllık devrede külçe altın 
fiyatları artış hızı, toptan eşya fiyat artış hızlarının çok üstünde seyret
miş, 1976 yılında ise toptan eşya % 15,6 oranında artarken külçe altın 
’%  11,8 oranında gerilemiştir.

Genel olarak altın fiyatları dünya piyasalarındaki spekülasyonlardan 
etkilenmektedir. İstanbul altın piyasasının, dünya piyasaları karşısında 
gösterdiği en belirgin özelliği, fiyatlar artış trendinde iken İstanbul piya
sasında artışların daha hızlı; fiyatlar iniş trendinde iken İstanbul piyasa
sında inişlerin daha yavaş olmasıdır. Aralık sonları itibariyle, 1975 yılında 
Londra Borsasında külçe altın fiyatı %  26,2 oranında düşme gösterirken, 
İstanbul piyasasında %  8,9 oranında düşüş olmuş, 1976 yılında ise Londra 
Borsasında % 6,2 oranında gerileyen fiyatlar, İstanbul piyasasında % 1,2 
oranında artmıştır.

Aralık sonlan itibariyle, İstanbul piyasasında 1 gr. külçe altının fiyatı
1975 yılında 79,70 lira iken 1976 yılında 80,67 liraya çıkmıştır.

İstanbul piyasasında, 1976 yılı Ocak ve Şubat aylarında % 1,8 oran
larında gerilemiş olan külçe altın fiyatı, M art ayında % 1,7 oranında yük
selmiş, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan
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5 aylık dönemde % 15,6 oranında gerilemiş, son dört ayda ise % 22,4 ora
nında artış kaydetmiştir.

Yıllık ortalamalar itibariyle, 1975 yılında 83,82 lira olan bir gram 
külçe altının fiyatı 1976 yılında %  11,8 oranında düşüş kaydederek 73,97 
liraya inmiştir. 1976 yılında külçe altının en düşük fiyatı 1 Eylül günü 
60 lira, en yüksek fiyatı ise 10 Aralık günü 82 lira olmuştur.

Yıllık ortalamalar itibariyle, 1975 yılında 597,13 lira olan Cumhuriyet 
altını % 13,2 oranında düşerek 1976 yılında 518,23 liraya inmiş, 1975 
yılında 852,93 lira olan Reşat altım 1976 yılında % 27,2 oranında artarak
1.085,03 liraya çıkmıştır. 1976 yılında en düşük ve en yüksek fiyatlar Cum
huriyet altınında 1 Eylül’de 460 lira ve 2 Ocak’ta 575 lira; Reşat altınında
2 Ocak’ta 960 lira ve 31 Ağustos’ta 1.190 lira olmuştur.

Aralık sonları itibariyle, 1975 yılında 569,38 lira olan Cumhuriyet al
tını, 1976 yılında % 6,8 oranında gerileyerek 530,90 liraya inmiş, 1975 
yılında 960,48 lira olan Reşat altını 1976 yılında % 20,6 oranında artarak 
1.158,81 liraya yükselmiştir.

4 — FİYAT KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karar hükümlerine 
göre 5 Ekim 1973 gün ve 7/7202 sayılı Kararname ile kurulan Komite, 
bugüne kadar uygulamadan doğan formalite güçlükleri ve bürokratik 
gecikmelerin giderilmesi, zaman ve emek israfının önlenmesi amacı ile
17 Eylül 1976 tarihinde 28 sayılı Tebliği yayınlamıştır. Bu Tebliğ gereğince, 
mamullerinin fabrika veya toptan kesin satış fiyatlarını arttırm ak ve yeni 
mamullerine fiyat tespiti yaptırmak isteyen imalâtçı ve sanayiciler 3003 
sayılı Kanun gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuracaklar
dır. Üretici firmalar, sözkonusu Bakanlıkça tesbit edilecek fiyatlara,
5 Ekim 1973 tarihinde uygulanmakta olan kâr ve masraf hissesiyle sınırlı 
kalmak kaydıyla ve bu hisseyi ekleyerek, nihaî perakende peşin satış 
fiyatını belirleyeceklerdir. Üretici firmalar ayrıca, uygulamaya konulan 
nihaî perakende peşin satış fiyatının hesaplanış şeklini, lüzumlu belgeleri 
de eklemek suretiyle detaylı olarak gösterecek ve bunları Fiyat Kontrol 
Komitesi Sekreterliği’ne gönderecektir. Komite gerektiğinde firmalarca 
uygulanan mabetlerde indirim yapma yetkisine sahip kılınmıştır.

Fiyat Kontrol Komitesi’ne 1976 yılı içinde 999 başvuruda bulunul
muştur. Bunlardan 112 adedi fiyat belirlenmesi veya fiyat arttırım iste
midir. İstemlerle ilgili olarak 69 firmaya 27 sayılı Tebliğ gereğince şeklî 
uygunluk belgesi verilmiş, 25 firmanın başvurusu Komitece sonuca bağ
lanmış, 18 firmanın yaptığı istem, belgelerin noksan gönderilmiş olması 
nedeni ile sonuçlandırılamamıştır. 1976 yılında ayrıca, 742 firma ve şahıs 
Komite’den çeşitli bilgi isteminde bulunmuş, 125 firma ise 19 sayılı Teb- 
liğ’de istenilen bilgi ve belgeleri Komite’ye göndermiştir.
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G. KAMU MÂLİYESİ

1 — KONSOLİDE BÜTÇE

1976 yılı Devlet Bütçesi incelenirken önce Bütçe Kanunu ile belirlenen 
ödenek ve gelir tahminleri, daha sonra da Bütçe’nin on aylık uygulama 
sonuçları, 1975 yılı ile karşılaştırm alı olarak ele alınacaktır (38, 39 ve 40 
sayılı cetveller).

1976 mali yılı Konsolide Bütçe başlangıç ödenekleri Bütçe Kanunu’na 
göre 154 milyar 241 milyon lira olarak belirlenmiş, böylece geçen yıla 
göre % 42,2 oranında (45 milyar 796 milyon lira) artış göstermiştir. 1975 
yılında Konsolide Bütçe başlangıç ödeneklerinin artış oranı ise % 30,5 idi.

1976 yılı Konsolide Bütçe başlangıç ödenekleri kasım ayı tahminlerine 
göre hesaplanmış Gayri Safi Milli Hasılanın % 23,7 sini teşkil etmektedir. 
Bu oran 1975 yılı için %  20,3 idi.

1976 yılı Bütçe Kanununa göre Genel Bütçe ödenekleri 151 milyar 
720 milyon lira, Katma Bütçe ödenekleri 28 milyar 230 milyon liradır. 
Katma Bütçeli İdarelere yapılacak 25 milyar 709 milyon liralık Hazine 
yardımı düşüldüğünde, Konsolide Bütçe başlangıç ödenekleri 154 milyar 
241 milyon lira olmaktadır.

Bütçe Kanununda açıklanan gelir tahmini, Genel Bütçe gelirleri için 
139 milyar 720 milyon lira, Katma Bütçe gelirleri için ise 2 milyar 521 
milyon liradır. Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki
12 milyar liralık farkın iç istikraz ile karşılanması kararlaştırılmıştır.

Genel Bütçe gelirlerinin 121 milyar lirası vergi gelirleri, 14 milyar 
553 milyon lirası vergi dışı normal gelirler, 4 milyar 167 milyon lirası 
özel gelirler ve fonlar olarak tahmin edilmiştir. Böylece, toplam gelirlerin 
% 90,6 smı Genel Bütçe gelirleri oluşturmuştur. Katma Bütçe gelirleri 
%  1,6 smı, iç istikraz gelirleri ise %  7,8 ini kapsamaktadır.

1976 Mali Yılı Konsolide Bütçe başlangıç ödenekleri yıl içerisinde 
verilen, İratsız otomatik ve iratlı otomatik ödeneklerle artarak aralık ayı 
sonunda 190 milyar 450 milyon liraya ulaşmıştır. Buna göre, toplam öde
nekler 1975 mali yılının aynı tarihteki ödeneklerine göre 56 milyar 505 
milyon lira (%  42,2) artmıştır.

1976 yılı içerisinde verilmiş ödeneklerden aralık ayı sonuna kadar 
olan on aylık dönemde gerçekleştirilen harcamalar 116 milyar 881 milyon 
lira olmuş böylece toplam ödeneklerin % 61,4 oranında verile emrine 
bağlandığı görülmüştür. Bu oran 1975 yılında %  58,7 idi.

Bu dönem içerisinde yapılan fiilî ödemeler 118 milyar 847 milyon 
lira düzeyine varmış, böylece geçen mali yılda aynı dönem sonundaki 
fiili ödemelerden 37 milyar 360 milyon lira (%  45,8) fazla olmuştur. Fiili
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ödemelerin 7 milyar 392 milyon lirası bütçe emanetinden yapılan ödeme
lerdir. Buna göre 111 milyar 455 milyon lira düzeyinde olan cari, yatırım 
ve transfer ödemelerinin harcamalara oranı % 95,4 olmuştur.

1976 mali yılı içerisinde aralık ayı sonuna kadar 123 milyar 431 mil
yon liralık gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Sağlanan gelirlerin 101 milyar 
421 milyon lirası vergi gelirleri, 10 milyar 554 milyon lirası vergi dışı nor
mal gelirler, 11 milyar 456 milyon lirası özel gelirler ve fonlardır. Gelir 
tahsilatı, 1975 yılının aynı döneminde gerçekleşen gelire göre 37 milyar 
627 milyon lira (%  43,8) artmıştır. Artışlar vergi gelirlerinde %  34,9, vergi 
dışı normal gelirlerde %  68,2, özel gelir ve fonlarda % 162,5 olmuştur.

Toplam gelir tahsilatı içerisinde vergi gelirlerinin payı 1975 yılının 
aynı döneminde %  87,6 olmuşken, 1976 yılında %  82,2 ye düşmüş ve ver
gi dışı normal gelirlerin payı %  7,3 ten % 8,5 e, özel gelir ve fonların payı 
ise % 5,1 den %  9,3 e çıkmıştır.

1976 yılı aralık ayı sonunda konsolide nakit durumu özetle şöyledir 
(41 sayılı cetvel). Hazine’nin mevcut ve alacakları 26 milyar 150 milyon 
lira, kısa vadeli borçları ise 34 milyar 619 milyon liradır. Bunun sonucu, 
alacak-borç dengesinde 8 milyar 469 milyon liralık borç bakiyesi ortaya 
çıkmaktadır. Buna 6 milyar 696 milyon liralık bütçe emanetleri de eklen
diğinde net Hazine nakit durumu 15 milyar 165 milyon lira borç bakiyesi 
vermektedir.

1975 yılı aralık sonu göstergeleriyle karşılaştırıldığında, mevcut ve 
alacaklardan kasa ve bankalar 4 milyar 397 milyon lira azalmış, buna 
karşılık avanslar 8 milyar 775 milyon lira artmış, böylece Hazine’nin mev
cut ve alacakları 21 milyar 772 milyon liradan, 4 milyar 378 milyon lira 
çoğalarak, 26 milyar 150 milyon lira düzeyine yükselmiştir. Kısa vadeli 
borçlardan Merkez Bankası avansı 4 milyar 978 milyon lira, Hazine bo
noları 838 milyon lira artış göstermiş, emanet paralarda ise 29 milyon 
liralık bir azalma izlenmiştir. Bunların sonucunda, Hazine’nin kısa vadeli 
borçları 28 milyar 832 milyon liradan, 5 milyar 787 milyon liralık artışla, 
34 milyar 619 milyon lira düzeyine ulaşmıştır. Bu gelişmeler, sonuçta, 
alacak-borç dengesinde borç bakiyesini 1 milyar 409 milyon lira artıra
rak, 7 milyar 60 milyon liradan 8 milyar 469 milyon lira düzeyine çıkar
mıştır. Buna, geçen yıl 5 milyar 350 milyon lira iken, 6 milyar 696 milyon 
liraya çıkarak 1 milyar 346 milyon liralık artış gösteren bütçe emanetleri 
de eklendiğinde, borç bakiyesi 12 milyar 400 milyon liradan, 15 milyar 
165 milyon lira düzeyine ulaşmış, böylece net Hazine durumunda 2 milyar 
755 milyon liralık aleyhte gelişme izlenmiştir.

2 — KAMU BORÇLARI

Kamu iç borçları 1975 yılı sonunda 66 milyar 503 milyon lira düzeyin
deyken, 30 milyar 488 milyon lira (% 45,8) artarak, 96 milyar 991 milyon

102



liraya yükselmiştir (42 sayılı cetvel). Bu artışın 22 milyar 626 milyon 
lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borçlarda, 7 milyar 862 milyon lirası 
bütçe dışı kamu borçlarında olmuştur.

Devlet Bütçesinden ödenecek olan iç borçlardaki artış, özellikle 14 
milyar 544 milyon lira artarak, 18 milyar 41 milyon liradan, 32 milyar 
585 milyon lira düzeyine ulaşan Hazine iç istikraz tahvillerinden ortaya 
çıkmıştır. Bunun yamsıra iç konsolidasyon borçlan 8 milyar 831 milyon 
lira artış göstermiş, buna karşılık 691 sayılı Kanun gereğince tahkim edilen 
belediye borçları 242 milyon lira, tasarruf bonoları 504 milyon lira ve diğer 
borçlar 5 milyon lira azalmışlardır.

Bütçe dışı kamu sektörü borçlarında izlenen 7 milyar 862 milyon 
liralık artış, Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin 7 milyar 906 milyon 
lira artması sonucu ortaya çıkmıştır. İktisadi Devlet Teşekkülleri tahvilleri 
38 milyon lira, belediye tahvilleri ise 6 milyon lira azalmışlardır.

Türkiye’nin dış borçları dövizle ödenecek dış borçlar ve Türk para
sıyla ödenecek dış borçlar olarak iki bölümde İncelenmektedir.

Dövizle ödenecek dış borçlar 1976 yılında 810 milyon dolar artarak,
3 milyar 12 milyon dolardan 3 milyar 822 milyon dolara çıkmıştır (43 sa
yılı cetvel). Bu borçlardaki artışın 305 milyon doları Devlet Bütçesinden 
ödenecek borçlarda, 394 milyon doları diğer kamu sektörü borçlarında,
111 milyon doları özel sektör borçlarında olmuştur. 1975 yılı sonunda
2 milyar 542 milyon dolar olan Devlet Bütçesinden ödenecek borçlar,
1976 yılı sonunda 2 milyar 847 milyon dolara, 186 milyon dolar olan diğer 
kamu sektörü borçlan 586 milyon dolara, 279 milyon dolar olan özel 
sektör borçlan, 390 milyon dolara çıkmıştır. Konsolide ticari borçlar ise
5 milyon dolarlık düzeyinde kalmıştır. Devlet Bütçesinden dövizle ödene
cek borçların Türkiye’nin dış borçlarındaki payı °/c 74,5, diğer kamu sek
törü borçları, özel sektör borçları ve konsolide ticari borçların payı ise 
■% 25,5 olmuştur. 1975 yılında bu oranlar •% 84,4 ve % 15,6 idi.

Dövizle ödenecek dış borçların 1976 yılı sonunda alacaklılara göre 
dağılımı şöyledir : 1 milyar 107 milyon doları milletlerarası kurumlara,
2 milyar 216 milyon doları yabancı hükümet ve hükümet organlarına, 166 
milyon doları yabancı özel firmalara, 328 milyon doları Avrupa Serbest 
Para Piyasasına olan borçtur. 5 milyon doları ise konsolide ticari borçtur. 
Dış borçların %  57,9 u yabancı hükümet ve hükümet organlarınadır.

Türk Parası ile ödenecek dış borçlar 1976 yılı sonunda 3 milyar 417 
milyon liradır. Bu borçların 1 milyar 734 milyon lirası Devlet Bütçesinden 
ödenecek borç, 347 milyon lirası diğer kamu sektörü borcu, 1 milyar 336 
milyon lirası ise özel sektör borcudur (44 sayılı cetvel).
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Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

İDARİ İŞLER

24 haziran 1976 tarih ve 7/12105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile Maliye Bakanlığı Washington Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Başmü- 
şaviri Doç Dr. Tayyar SADIKLAR açık bulunan Bankamız Başkanlığına 
(Guvernörlüğıine) atanmış ve 12 temmuz 1976 tarihinde göreve başlamıştır.

Başkan Yardımcılarından Numan AKSOY’un 3 ağustos 1976 tarihinde 
vefatı ile açılan Başkan Yardımcılığına 5 ekim 1976 tarih ve 7/12608 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Bankamız Kambiyo Genel Müdürü 
Osman ŞIKLAR atanmış bulunmaktadır.

Banka Meclisi :

29 nisan 1976 tarihinde yapılan Hissedarlar Genel Kurulu olağan top
lantısında;

1211 sayılı Kanun hükümlerine göre Banka Meclisi’nde 30 nisan
1976 tarihi itibariyle açılan iki üyeliğe, 1 mayıs 1976 tarihinden geçerli ol
mak üzere, Banka Meclisi üyelerinden Mehmet Turan ŞAHİN ile Halûk 
TÎMURTAŞ tekrar üç yıl için ve Banka Meclisi üyelerinden Arif Hikmet 
GÜNER’in 12.12.1975 tarihinde vefatı dolayısiyle açılmış bulunan üyeliğe, 
vefat eden üyenin müddetini ikmâlen Ekrem BARLAS bir yıl için seçil
mişlerdir.

Banka Meclisince Türk Ticaret Kanunu’nun 315 inci maddesi uyarın
ca 5.12.1975 tarihinden itibaren Banka Meclisi üyeliğine seçilmiş bulunan 
flyas KARAÖZ’ün, görev süresi 30 nisan 1978 tarihine kadar uzatılmıştır.

Denetleme Kurulu :

1211 sayılı Kanun hükümlerine göre Denetleme Kurulu’nda 30 nisan
1976 tarihi itibariyle açılan üyeliklere, (A) sınıfı Hissedarmca İsmail Hakkı 
AKDOĞAN, (B-C) sınıfı Hissedarlarınca İzzet AKÇAL iki yıl için tekrar 
seçilmişlerdir.

Kadro Durumu ve Personel Politikası :

Yurtdışmda döviz geliri elde eden vatandaşlarımızın yabancı banka
lardaki tasarruflarının ülkemize transferi amacı ile Federal Almanya’daki
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Muhabirlerimizden Dresdner Bank ile varılan mutabakat gereğince yeni 
geliştirilen Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarının arzu edilen şekilde 
gelişmesini sağlamak bakımından F rankfurt’ta bir dış Temsilcilik açılarak 
18 ekim 1976 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

Ekonomi politikasının, özellikle kalkınm akta olan ülkelerde ve Tür
kiye’de gittikçe önem kazanması, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri 
izleyerek zamanında tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Bu ihtiyaç 
gözönünde bulundurularak mevcut araştırm acı kadrosunun takviye edil
mesi zaruri görülmüş ve bu konularda ihtisas ve tecrübe sahibi araştırmacı 
ve danışmanların istihdamına önem verilmiştir.

Diğer taraftan, tedavüldeki emisyon hacminin ve Hazine tarafından 
ihraç olunan iç istikraz tahvillerinin genişlemesi ve bunlarla ilgili Bankamız 
muamelelerinin artm ış olması, ihracatta vergi iadesi, selektif kredi fonu, 
bedelsiz ithalât ve yurtdışında çalışan içşilerimizin kredi mektuplu döviz 
tevdiat hesaplarının İdare Merkezinde tutulması ve tasarruf ettikleri dö
vizlerin Bankamız vasıtasiyle yurda aktarılm ası işlemlerindeki artışlar se
bebiyle, 1975 yılı sonu itibariyle 4074 adet olan personel kadrolarımız, 
hizmet gereği olarak İdare Merkezi ile Şubelerin ve bilhassa vezne servis
lerinin takviyesi, güvenlik tedbirlerinin artırılmasını teminen alman 707 
adet kadro ile birlikte 1976 yılı sonu itibariyle 4781 adede baliğ olmuştur.

Bununla beraber, Bankamıza verilmiş bulunan görevlerin rasyonel bir 
şekilde yerine getirilmesi, memur sayısında azami tasarruf, çok memur 
yerine vasıflı memur çalıştırılması ilkelerine uyularak, personel artışının 
sınırlı ölçüde kalmasına gayret edilmiştir.

1976 yılında istifa, nakil, ölüm ve emeklilik gibi sebeplerle 151 men
subumuz Bankamızdan ayrılmış ve açık kadrolarımızda çalıştırılmak üzere, 
yıl içinde yapılan sınavlarla 163 yüksek, 470 lise ve dengi, 11 orta öğrenim 
görmüş ve 15 yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere toplam 659 kişi 
atanmıştır. Bu suretle yıl sonu itibariyle fiili personel mevcudumuz 1975 
yılına nazaran 508 artışla 4234 kişiye yükselmiştir.

Evvelki yıllarda olduğu gibi, memurlarımızın mesleki yeteneklerini 
geliştirmek ve belli bir seviyeye erişmiş olanların meslekte ihtisaslarını 
artırm ak amacı ile, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye 
Bankalar Birliği ve yabancı kültür derneklerince düzenlenen meslek ve 
yabancı dil kursları ile bankacılık konularında düzenlenen seminerlere 
katılmaları sağlanmıştır. Yapılan yabancı dil sınavlarında başarı gösteren 
mensuplarımızdan 4 ü görgü ve bilgilerini arttırm ak üzere, bir program 
dahilinde yabancı memleketlerdeki muhabirlerimiz nezdine staja gönde
rilmiş ve 2 mensubumuz da yurtdışında Merkez Bankacılığı konusunda 
düzenlenen kurslara iştirak ettirilmiştir.
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D ö r d ü n c ü  B ö l ü m

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

BİLANÇOMUZUN TAHLİLÎ

1976 yılı Bilançomuzun izah ve tahliline geçmeden, Saym Kurullarına 
karşılaştırm a imkânı sağlamak üzere aşağıdaki cetveli arzediyoruz.

Altın Mevcudu
Döviz Borçluları
Ufaklık Para
Dahildeki Muhabirler
Reeskont ve Senet Üz. Avans
Diğer Avanslar
Tahviller Cüzdanı
İtfaya Tâbi Hesaplar
Gayrimenkuller
Demirbaşlar
Muhtelif

A K T ! F

1975

2.048.
13.671.

65,
4,

35.800,
30.024,

63,
20.481,

161.
30

19.500.

997.433,30
879.603,84
595.391,39
670.813,43
214.284,01
808.313,19
419.057,69
707.908,74
137.296,06
462.542,61
966.334,77

1976

2.048
15.982

64
6

68.747
41.545

62
24.440.

161.
29.

40.171.

997.433,30
.523.662,18
859.332,84
834.810,79
.163.870,99
.924.158,87
865.990,41
609.241,32
858.621,05
632.377,08
669.071,52

T o p l a m T L  121.853.858.979,03 193.262.938.570,35

P A S î  F

Tedavüldeki Banknotlar
Döviz Alacaklıları
Mevduat
Altın Alacaklıları
Muhtelif
Sermaye
İhtiyat Akçesi
Provizyonlar
K â r

40.937.692
760.193

36.927.307
1.852.

38.574.528
25.000

1.620.913
583.732

2.422.639,

355,—
.499,53
768,54
226,82
.065,58
000,—
107,23
483,61
472,72

52.061
2.040

44.737
1

88.511
25

2.299
671,

2.913,

.036.412,50 

.882.637,84 

.972.368,54 

.852.227 — 

.168.991,61 

.000 .000 ,—  

.261.245,15
850.994,79 
913.692,92

T o p l a m T L .  121.853.858.979,03 193.262.938.570,35
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A K T İ F

Altm Mevcudu :

1976 yılı Bilânçomuzda kayıtlı altınlar, uluslararası standartta altınlar 
ile uluslararası standartta olmayan altınlar olmak üzere iki kısma ayrıl
mıştır. Uluslararası standartta altınlar “Altın Mevcudu”, uluslararası 
standartta olmayan altınlar ise “Muhtelif” kaleminde gösterilmiştir.

Bilânçomuzda görüleceği gibi tamamı serbest olan .altın mevcudu :

Safi Gram Türk Lirası

Uluslararası standartta 107.821.313,88 2.048.997.433,30
Uluslararası standartta olmayan 3.208.326,68 60.969.885,17

olmak üzere toplam ............................. . 111.029.640,56 2.109.987.318,47

tutarında olup, geçen yıla göre miktarında bir değişiklik göstermeyen 
Uluslararası standartta altınlar Bankamıza, Uluslararası standartta olma
yan altınlar ise

Safi Gram Türk Lirası

97.466,95 1.852.227,— lık kısmı Hazine’ye
3.110.859,73 59.117.658,17 lık kısmı Bankamıza aittir.

3.208.326,68 60.969.885,17

Geçen yıla göre uluslararası standartta olmayan altınlardaki 85.488,58 
lira karşılığı 4.498,54 safi gramlık artış yıl içinde satın alman altınlardan 
ileri gelmiştir.

Altın evalüasyon kuru 1900,364 kuruştur.

Döviz Borçluları (Konvertibl) :

1211 sayılı Bankamız Kanununun 53. maddesi gereğince yapılan kam
biyo işlemleri sonucu Hariçteki Muhabirler hesabında yıl sonu itibariyle 
birikmiş bulunan konvertibl dövizler ile Bankamız kasalarındaki konver
tibl efektiflerin evalüasyon kurları ile değerlendirilmesini gösteren bu ka
lemin tutarı 15.982.523.662,18 lira olup, 14.973.934.756,92 lirası Hariçteki 
muhabirler hesabında, 1.008.588.905,26 lirası da Efektif depomuzdadır. 
Geçen yıla göre bu kalemde 2.310.644.058,34 liralık bir artış olmuştur.
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Ufaklık Para

Bu kalem kasalarım ızda mevcut 6.997.267,84 lira tutarındaki madeni 
ufaklık paralarla 57.862.065,— lira tutarındaki gümüş on, yirmibeş, elli, 
yüz ve altın beşyüz liralık hatıra paralardan ibaret olup yıl sonu bakiyesi
64.859.332,84 liradır.

Dahildeki Muhabirler :

6.834.810,79 lira olan Dahildeki M uhabirler kalemi banker işlemler 
sebebiyle T. C. Z iraat ve Türkiye İş Bankaları nezdindeki alacaklarımızı 
göstermektedir.

Reeskont ve Senet t)zer ine avans :

Yıl sonu itibariyle tutarı 08.747.163.870,99 lira olan bu kalemin dökümü 
aşağıda gösterilmiştir.

A
TL.

Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :
a) Katm a Bütçeli İdareler
b) İktisadî Devlet Teşekkülleri :

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat
alınılan finansmanı TL.

2 — Diğer TL.
B — Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşekkülleri TL.
b) Özel Sektör Senetleri :

1 — T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen
Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri senetleri TL.

2 — Bankalarca ibraz edilen diğer
TL.

7.000.000.000,—

12.200 .000 .000 ,—

16.436.453.772,45

879.833.809,13

13.319.668.084,97

16.193.597.455,24senetler 

C — Ziraî Senetler :
a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz 

edilen senetler :
1 — Tarım Kredi Kooperatifleri

senetleri TL.
2 — Diğer Ziraî senetler TL.

b) Diğer Bankalarca ibraz edilen 
senetler TL.

1975 sonu ile karşılaştırıldığında bu kalemde 32.946.949.586,98 liralık 
bir artış olduğu görülmektedir.

2.299.076.865,12
236.135.318,52

182.398.565,56
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Diğer Avanslar :

Yıl sonu bakiyesi 41.545.924.158,87 lira olan bu kalem in: 

21.739.200.000,— Lirası Kısa vadeli olarak Hazine’ye 

5.604.703.800,— ” Tahvil karşılığı Resmî Bankalara

628.500.430,12 ” Tahvil karşılığı özel Bankalara 

142.860,58 ” Altın karşılığı özel sektöre

104.482.817,23 ” 153 sayılı Kanun gereğince Bankalar Tasfiye
Fonu ikrazları olarak Bankalara

6.399.943.677,29 ” Mevduat Karşılıklarından 301 ve 1211 sayılı
K a n u n la r  gereğince ziraî finansman olarak 
T.C. Ziraat Bankasına

7.068.950.573,65 ” Mevduat Karşılıklarından 1789 ve 1823 sayılı
Kanunlar gereğince özel finansman olarak 
Devlet Yatırım Bankasına

verilmiştir.

Geçen yıla göre bu kalem, 11.521.115.845,68 liralık bir artış göster
mektedir.

Tahviller Cüzdanı :

Banka malı tahviller cüzdanının yıl sonu bakiyesi 62.865.990,41 lira 
olup geçen yıla göre 553.067,28 liralık eksiliş itfalardan ileri gelmiştir.

İtfaya Tabi Hesaplar :

İtfaya tabi hesapların yıl sonu bakiyesi toplam olarak 24.440.609.241,32 
lira olup dökümü aşağıdadır.

a) Tahkim Olunan Alacaklarımız karşılığı Hazine Tahvilleri : (154 ve 
1902 sayılı kanunlar)

1 — 154 sayılı Kanunla tahkim olunan ve 3 Ekim 1963 tarih ve 
347 sayılı Kanun gereğince ilk taksidi İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının sonunda başlamak üzere, % 1/2 faizle ve 
altışar aylık taksitler halinde Hâzinece 100 yılda ödenecek
tir. Ancak 1976 yılında da bu hesaptan gerek ana para, 
gerekse faiz olarak her hangi bir ödeme yapılmayacağı hususu 
28 Şubat 1976 tarih ve 1970 sayılı Devlet Bütçe Kanunu’nun 
74. maddesinde belirtilmiştir. Bu alacağımızın tutarı
5.275.700.000,— lira olup dökümü şöyledir :
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Hâzineye Kısa Vadeli Avans 

Mahsuba Tabi M atlubat 

Maliye Bakanlığı Tiraj Hakları 

5256 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakan

lığından tahsil olunacak kur farkları 

Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 

Ticari Senetler

Ticari Senetler Üzerine Avans 

Tahviller Üzerine Avans 

Ziraî Senetler Üzerine Avans

Toplam

Tahsil olunan iki yıllık taksit

Kalan

Türk Lirası

1.092.254.250,—

265.240.651,32 

20.688.729,82

3.222.069,79 

2.135.948.401,80 

1.049.673.753,26

72.478.278,13

300.202.260,74

377.113.632,03 

5.316.822.026,89 

_  41.122.026,89

5.275.700.000,— liradır.

2 — 22.5.1975 tarih, 1902 sayılı Kanunun 1 ve 6. maddeleri gereğince 
Kamu iktisadi teşebbüslerinden Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, Şe
ker Fabrikaları T. A. Ş., Ziraat Bankası (Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
leri ve Tarım Kredi Kooperatifleri) ile Tekel Genel MUdürlüğü’nün 
31.12.1974 tarihi itibariyle Bankamıza olan borçlarından seyyaliyetini yitir
miş olup 100 yıl vadeli faizsiz tahvil karşılığında Hazine’ye devredilen 
14.314.536.186,16 liralık bono tutarım  gösterm ekte olup, dökümü aşa
ğıdadır.

Iskontodan :

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Tekel Genel Müdürlüğü 

Şeker Fabrikaları T. A. Ş.

Avanslardan :

Sümerbank

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 

Tarım Kredi Kooperatifleri

Türk Lirası

6.000.000.000,—

2.270.000.000,—

976.356.568,74

1.124.253.656,93

1.761.475.682,71

2.182.450.277,78

14.314.536.186,16
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b) Değerlendirme Farkı Karşılığı H azine Bonosu :
65 sayılı Kanunun 5. m addesiyle bonoya bağlanmış olan bu alaca
ğımızın yıl sonu bakiyesi 94.212.318,66 liradır. 1961 yılı Bilanço
muzda 130.850.442,53 lira olarak görülen bu alacak Hâzinece 
taksitler halinde ödenmektedir.

c) T asfiyeye Tabi Tutulan Alacaklarım ız :
Bilânçom uzda 330.479.395,50 lira bakiye gösteren bu hesap Banka
mız ile M aliye Bakanlığı ve Emlâk Kredıi Bankası arasında düzen
lenen protokoller gereğince 20 yılda tasfiye edilecektir.

d) 1211 Sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince değerlendirm e farkı :
18 sayılı Karar gereğince Türk Parasında 1970 ve 1976 yıllarında 
yapılan parite değişikliklerine paralel olarak, Bankamızın altın ve 
döviz m evcut ve  açıklarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde  
hasıl olan aleyhte kur farkları olup, Maliye Bakanlığı ile yapılan  
protokol gereğince 20 yılda itfa olunacak bu hesabın yıl sonu baki
yesi 4.425.681.341,—  liradır.

Gayrimenkuller:
Gayrimenkullerimiz Banka malı olan binalar ile ileride şube binaları 

yapmak üzere satın alınmış arsalardan oluşmaktadır. Gayrimenkullerimizin  
m aliyet bedelleri 183.122.510,79 lira ve bunlar üzerinden ayrılmış bulunan 
amortismanlar tutarı da 21.263.889,74 liradır. Bilânço değeri 161.858.621,05  
lira olan gayrimenkullerimiz 87.469.907,56 lira üzerinden sigortalıdır.

Demirbaşlar:
Demirbaşlarımızın maliyet değeri 73.569.767,65 lira olup, ayrılmış 

amortismanlar toplamı 43.937.390,57 liradır. Bilânço değeri 29.632.377,08  
lira olan demirbaşlarımız 70.740.849,10 liraya sigortalıdır.

Muhtelif:
Toplamı 40.171.669.071,52 lira olan bu kalemin dökümü aşağıdadır :

1 —  Uluslararası standartta olmayan A ltın TL. 60.969.885,17
2 —  Döviz Hesapları

—  Hariçteki Muhabirler (Non-Konvertibl) TL. 344.699.931,68
—  Diğer Hesaplar

a) İştiraklerimiz (Konvertibl) 13.792.750,—
b) M uvakkat Borçlular (Konvertibl) 4.763.763.270,54
c) Borçlu Transituar hesaplar (Konvertibl) 11.084.179,49
d) Efektif Deposu (Non - Konvertibl) 6.295.230,55

TL. 4.794.935.430,58
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3 — Türk Lirası Hesapları :

a) Konvertibl TL. Borçluları 29.291.698.932,02
b) Muvakkat Borçlular 159.443.060,47
c) Özel İhracat Fonundan ödemeler 302.383.199,17
d) Hâzineden Tahsil Olunacak Bonolar 43.889.048,—
e) Borçlu Transituar Hesaplar 2.698.649.584,43
f) Röpor borçluları 2.475.000.000,—

TL. 34.971.063.824,09

Geçen yıla göre 20.670.702.736,75 liralık bir artış göstermiştir. Yukarı
daki kalemler içinde en büyük artış 14.311.366.407,26 ile Konvertibl 
TL. borçluları hesabında olmuştur. Pasif Muhtelif teki “Konvertibl TL. 
karşılığı döviz alacaklıları” hesabının karşılığı olan bu hesap, Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin seri VII No. 37 
tebliğ gereğince Bankalara açılan dövize çevrilebilir Türk Lirası mevduat 
hesaplarına kabul edilen efektif ve dövizlerin Bankamıza devri karşılığında 
ödenen paraları göstermektedir.
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P A S I F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanununun 36. m addesiyle verilmiş yetkiye dayanılarak 
tedavüle çıkarılmış banknotların yıl sonu bakiyesi 52.061.036.412,50 
liradır.

Döviz Alacaklıları :

Konvertibl döviz borçlarımızı gösteren bu kalemin yıl sonu bakiyesi 
2.040.882.637,84 lira olup, geçen yıla göre bu kalemde 1.280.689.138,31 
liralık artış olmuştur.

Mevduat :

Yıl sonunda 44.737.972.368,54 lira bakiye gösteren bu hesabın dökümü 
aşağıda olduğu gibidir.

A —  Resmî :

a) Hazine ve  Genel Bütçeli idareler
b) Katma Bütçeli idareler
c) İktisadî D evlet Teşekkülleri
d) Diğer Amme Müesseseleri
e) Sair

894.791.470,25
781.570.381,04

62.232.088,75
251.337.906,30
284.025.335,66

TL. 2.273.957.182,—

B —  Bankalar :

a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.)
e) Mevduat Karşılıkları

252.112.845,76
4.101.902.882,77

152.882,95

(1211 S. K. Madde 40) 34.875.693.725,13

TL. 39.229.862.336,61

( ’ — Muhtelif

a) Bloke
b) Diğer

364.324.723,48
482.843.100,81

TL. 847.167.824,29
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D —  Uluslararası M üesseseler v e  dış 
Yardım Karşılıkları :

U luslararası M üesseseler  

D ış Yardım Karşılıkları :

a) Am erikan Yardım Karşılıkları
b) D iğer Yardım Karşılıkları

2,379.654.017,69

7.331.007,95

TL. 2.386.985.025,64

Altın Alacaklıları :

Hazine’nin 1.852.227,— lira tutarındaki 97.466,95 safi gram altın ala
cağını göstermektedir.

Muhtelif :

Bu kalemin toplamı 88.511.168.991,61 lira olup dökümü aşağıda 
gösterilmiştir.

1 — Türk Lirası Hesaplan :

2 — Döviz Hesapları :

Konvertibl dövizler üzerinden çalışan ve Döviz Alacaklıları kaleminde 
yer alan Hariçteki Muhabirler dışında kalan döviz borçlarımızı gösteren 
ve toplam 68.924.856.927,09 lira olan bu kalemim dökümü aşağıdadır.

— Hariçteki Muhabirler : (Non-Konvertibl) TL. 217.736.176,85

— Diğer Hesaplar :

Konvertibl dövizler :

a) ödenecek Senet ve Havaleler
b) Akreditif ve İç İstikraz Karşılıkları
c) Muhtelif Mahiyette Depozitolar
d) Sair Hesaplar

127.507.257,88
212.723.043,64

11.498.729.045,71
7.747.352.717,29

TL. 19.586.312.064,52

a) ödenecek Senet ve Havaleler
b) Provizyon Hesapları
c) Muvakkat Alacaklılar
d) Alacaklı Transituar Hesaplar
e) Konvertibl Türk Lirası Karşılığı

246.091.870,60
26.268.782.148,16

2.459.554.096,84
4.629.451,29

Döviz Alacaklıları
f) Kambiyo mevduatı
g) Döviz Röpor alacaklıları

29.380.000.290,98 
7.680.181.042,72 
2.475.000.000 —
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a) ö d e n e c e k  H avaleler 178.099.439,27
b) P rovizyon  H esapları 4 .469 .082 ,92
c) M uvakkat A lacaklılar 7 .770.103,77
d) A lacak lı Transituar H esaplar 96 .324 ,34
e) D ahildeki M uhabirler 2 .446 .899 ,35

TL. 68.924.856.927,09

Sermaye :
Bankam ız K anununun 5 inci m addesi g ereğ in ce  her biri 100 lira it i

bari k ıym ette, 250 bin h isseden  ibaret olup tüm ü ödenm iş serm ayem izin  
hissedarlar itibariyle dağılışı aşağıdadır.

Sınıf Adedi Tutarı TL.
A 136.704 13.670.400,—
B 57.934 5 .793.400,—
C 10.339 1.033.900,—
D 45.023 4.502.300,—

Non-Konvertibl Dövizler :

250.000 25.000.000,—

İhtiyat akçeleri :
Bankamız ve Bankalar Kanunları gereğince ayrılan ihtiyat akçeleri 

toplamı,

Adi İhtiyat A k çesi (1211 S. K. Mad. 60) 1.617.101.898,95
Fevkalâde İhtiyat A k çesi (1211 S. K. M. 60) 650.618.315,07
H ususi İhtiyat A k çesi (1211 S. K. Mad. 59) 6.541.031,13
İleride Vukuu M uhtem el
Zarar Karşılığı (7129 S. K. M adde 35) 25.000.000,—  lira

olm ak  üzere 2.299.261.245,15 liradır.

Provizyonlar :
Provizyonlar Banka kârlarm dan m uhtelif riskler karşılığ ı ayrılan  p ara

lardan teşekkül etm iş olup tutarı,

T ahvil K ıym et D üşüş Karşılığı 11.936.246,77
Banknot, e fek tif v . b. k ıym etler
yollam ası sigorta karşılığı 409.760.898,56
Banka Malı D övizlerin  Yıl Sonu
E valüasyon Zarar K arşılığı 250.153.849,46 lira

olm ak üzere 671.850.994,79 liradır.
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Kâr ve dağıtım şekli :
Bankanın bilânço sa fi kârı 2 .913 .913 .692 ,92  liradır.

Bu kârın 1211 say ılı B ankam ız K anununun 60. m addesi gereğince  
aşağıdak i gibi dağıtılm asın ı öneriyoruz.

1976 YILI SAFİ KÂRIMIZIN DAĞITIM TABLOSU

1976 y ılı safi Kârımız 2.913.913.692,92

1) ih t iy a t  A kçeleri
A di ih tiyat 582.782.738,58
F evkalâde ih tiyat 232.963.095,43 —  815.745.834,01

2) H issedarlara
İlk  kâr h issesi 1 .500.000,—
İkinci kâr h issesi 1 .500.000,—  —  3.000.000,—

3) M em urlara tem ettü  olarak —  29.200.000,—

4) V ergiler
K urum lar vergisi 539.052.001,—
G elir V ergisi 24 .107 .508 ,—
M ali denge vergisi 64 .686 .240 ,—  —  627.845.749,—  lira

düşüldükten sonra kalan 1.438.122.109,91 lira

H â z in ey e  devredilecek bakiyeyi ifade eder.

Buna nazaran 1976 yılı Kârından hissedarlara düşen m iktar :
İlk kâr h issesi 1.500.000,—
İkinci kâr h issesi 1.500.000,—  lira

olm ak  üzere toplam  3.000.000,—  liradır.

Bunun 250.000 h isseye  taksim i n eticesin d e  beher h isseye  12,—  lira 
d ü şm ek te  v e  Gelir V ergisi Kanunu hüküm lerine göre Ortaklarımızdan 
tü ze l k işiliğ i olanlara bu m iktarın olduğu gibi ödenm esi, gerçek  kişi olan 
ortaklarım ızın  h isselerinden ise  % 20 n isbetinde stopaj yapılarak vergilerine  
m ahsuben M aliye B akanlığına yatırılm ası gerekm ektedir.

Raporum uzu Sayın O rtaklarım ızın yü k sek  tetk iklerine sunar, H isse
darlarım ıza dağıtılacak kârın, yukarıdaki esaslar dahilinde, 22 Nisan 1977 
tarih inden itibaren ödenm esin i v e  iki aylık  m aaş tutarını geçm em ek üzere, 
B anka m ensuplarına yapılacak  ödem enin şek il v e  tarihleri hususunda 
B anka M eclisinin yetkili k ılınm asını onaylarınıza sunarken, görevlerini 
g a y ret v e  liyak atle  yapm akta olan  bütün m ensuplarım ız hakkındaki takdir
ler im izi ifade e tm ey i vaz ife  biliriz.

BANKA MECLİSİ





t ü r k Iy e  c u m h u r i y e t  m e r k e z  b a n k a s i
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KIRKBEŞÎNCÎ HESAP YILINA A İT  

DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’mn 1976 yılı kasa ve 
depo mevcutlarım, Banka portföyünde bulunan senetlerle ta h 
villeri ve altınları, M erkezde ve  Şubelerde zam an za m a n  sayıp 
inceleyerek kayıtlarına uygun bulduk.

Banka M eclisi’nce Sayın Kurulunuza sunulan bilânço, kâr 
ve zarar hesabının da kayıtlarına mutabık olduğunu gördük.

Bu hesapların kabulünü Sayın Kurulunuzun tasvibine  
arzederiz.

D enetlem e Kurulu Ü yesi D enetlem e Kurulu Ü yesi
İzzet A kçal İsm ail Hakkı Akdoğan

D enetlem e Kurulu Ü yesi 
Cengiz Acar

D enetlem e Kurulu Ü yesi 
Tarık H atusil



B İ L A N Ç O
........  VE

KAR VE Z A R A R  H E S A B I



A  K T I F

31.12.1976 Tarihin
Kırkbeşinci Hesap

TÜRKİYE CUMHURİYET

A ltın  m evcudu (U luslararası standartta) :

Serbest : ...........................  Safi Kg. 107.821,314

Merhun : ...........................  Safi Kg. — ,—

D öviz  borçluları (Konvertibl)

U faklık  para 

D ahildeki m uhabirler :

Resm î Bankalar 

D iğer Bankalar

R eeskont ve sen et üzerine avans :

A - Hazine K efaletini H aiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler ....................... ...

b) İktisadî D evlet Teşekkülleri :

1 - Toprak M ahsulleri Ofisi Hububat 
alım lan  finansm anı .................................

2 - Diğer

B - Ticari Senetler :

a) İktisadî D evlet Teşekkülleri

b) Özel Sektör Senetleri :

1 - T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen  
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
senetleri ...........................................................

2 - Bankalarca ibraz edilen d iğer senetler  

C - Zira! Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen  
senetler :
1 - Tarım Kredi Kooperatifleri senetleri
2 - Diğer Ziraî senetler ...............................

b) Diğer Bankalarca ibraz edilen senetler ....

Türk Lirası

2.048.997.433,30

6.828.491,48

6.319,31

7.000.000.000,—

12.200 .000.000,—

16.436.453.772,45

879.833.809,13

13.319.668.084,97

16.193.597.455,24

2.299.076.865,12
236.135.318,52
182.398.565,56

Türk Lirası

2.048.997.433,30

15.982.523.662,18

64.859.332,84

6.834.810,79

68.747.163.870,99



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren
Dönemi Bilançosu
___________________________________  A K T İ F

Diğer avanslar :
A -H âzin eye  kısa vâdeli avans ..............................
B - Tahvil üzerine avans :

a) Resmî Bankalara ...................................

Türk Lirası Türk Lirası

21.739.200.000,—

5.604.703.800,—
628.500.430,12b) Özel Bankalara ..................................................

C - A ltın ve Döviz Üzerine avans : 
i a) Resmî Sektör .....................................................

b) Özel Sektör ........................................................... 142.860,58
104.482.817,23

6.399.943.677,29

7.068.950.573,65

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K.) 
E - Mevduat Kargılıklarından :

a) Ziraî Finansman (1211 S. K. Mad. 40) ....
b) Özel Finansman (1789 S. K. Mad. 11 ve  

1823 S. K. Mad. 70) ........................................ 41.545.924.158,87 i

Tahviller cUzdanı :
D evlet Tahvilleri ........................................................
Diğer Resmî Tahviller .................................................

59.804.100,—
1.061.890,41

I Resmî Bankalar Tahvilleri ........................................ 2.000.000,—
Özel Bankalar Tahvilleri ............................................. 62.865.990,41 !

1; İtfaya t&bi hesaplar :

Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine 
tahvilleri (154 ve 1902 Sayılı Kanunlar) ............. 19.590.236.186,16
Değerlendirme farkı karşılığı Hazine

i bonosu (65 S .  K. Mad. 5) .......................................
Tasfiyeye tabi tutulan alacaklarım ız
(1211 sayılı Kanun geçici mad. 5) ......................
1211 sayılı Kanunun 61. Mad. gereğince

94.212.318,6«

330.479.395,50

4.425.681.341,—

I

24.440.609.241,32

Gayrimenkuller :  (I)
183.122.510,79

—  21.263.889,74 161.858.621,05

Demirbaşlar :  (İÜ)
73.569.767,65

—  43.937.390,57 29.632.377,08

M uhtelif :

a) A ltın :  (Uluslararası standartta olmayan) 
Safi Kg...................................... 3.208,327

b) D öviz :

60.969.885,17

344.699.931,68
4.794.935.430,58 i

c) Dahildeki özel Bankalarla yapılan i1
34.971.063.824,09 40.171.669.071,52 |

j  TOPLAM ...................................... 193.262.938.570,35

(I) 87.469.907,56 liraya sigortalıdır.
(II) 80.449.458,66 lirası arsalar bedelidir.
(III) 70.740.849,10 liraya sigortalıdır.



P A S I F

31.12.1976 Tarihin 
Kırkbeşinci Hesap

TÜRKİYE CUMHURİYET

Tedavüldeki Banknotlar 

D öviz A lacaklıları (K onvertibl)

M evduat :

A - Resmî :

a) Hazine ve  Genel Bütçeli tdareîer

b) Katma B ütçeli İdareler ...................

c) İktisadî D evlet Teşekkülleri ........

d) D iğer A m m e MÜesseseleri .............

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

B - Bankalar :

a) Resmî Bankalar ................................................

b) Diğer Bankalar ................................................

c) Yurt Dışındaki Bankalar .........................

d) Bankalar T asfiye Fonu (153 S. K.) .......

e) Mevduat Karşılıkları (1211 S.K. Mad. 40)

C - M uhtelif :

a) Bloke

b) Diğer

D - Uluslararası M üesseseler ve Dış 
Yardım Karşılıkları :

Uluslararası M üesseseler ................

Dış Yardım Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları

b) Diğer Yardım Karşılıkları ....

Türk Lirası

894.791.470,25

781.570.381.04

«2.232.088,75

251.337.906,30

284.025.335,66

252.112.845,76

4.101.902.882,77

152.882,95

34.875.693.725,13

364.324.723,48

482.843.100,81

2.379.654.017,69

7.331.007,95

Türk Lirası

52.061.036.412,50

2.040.882.637,84

44.737.972.368,54



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren 
Dönemi Bilânçosu
___ __________________________________  P A S İ F
i - -  -  - -  - ■ - - - - - - -

Tiirk Lirası Türk Lirası

Altın alacaklılar: :

Hazine Safi Kg. 97,467 1.852.227,—

Muhtelif :

i  a) Ödenecek senet ve havaleler ............ 127.507.257,88

b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif ve iç
İstikraz karşılıkları) ......................................... 212.723.043,64

c) Muhtelif mahiyette depozitolar ................... 11.498.729.045,71

i d) Döviz :

Hariçteki Muhabirler .......................................... 217.736.176,85

| Diğer Döviz hesaplan ....................................... 68.707.120.750,24

! e) Sair hesap lar............................................................ 7.747.352.717,29 88.511.168.991,61

Sermaye 25.000.000,—

i İhtiyat Akçesi :

Âdi İhtiyat ................................................................... 1.617.101.898,95

Fevkalâde İhtiyat ....................................................... 650.618.315,07

] Hususî (Bankamız Kanunu Madde 59) ............ 6.541.031,13

İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu Madde 35) .............................. 25.000.000,— 2.299.261.245,15

j  Provizyonlar 671.850.994,79

Kâr

i
1 T O P L A M

2.913.913.692,92

193.262.938.570,35



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1976 Tarihindeki

ZARAR VE GİDERLER



MERKEZ BANKASI
Kâr ve Zarar Hesabı



İ ST A T İ ST İ K  CETVELLERİ



Plan ve Program Hedefleri
(Yüzde D eğişm eler v e  Paylar)

Cetvel : 1

Oçiincü 
Plan Dö

nemi Yıllık 
Ortalaması

Program Hedefleri

1974 1975 1976

Gayrisafi Milli Hasıla (P.F.) 7,9 7,6 8,0 8,1
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (F.F.) 7,5 7,5 7,5 7,5
Sanayi Geliri/GSYİH 26,8 24,3 23,7 22,3
Sanayi Üretimi 11,9 12,7 13,1 12,5

Madencilik 15,3 16,4 15,6 7,1
îmalat 11,7 12,5 12,9 12,6
Enerji 12,5 14,6 16,0 18,0

Sanayi Yatırımları 18,7 32,2 33,8 65,1
Sanayi Yatırımları/Toplam Yatırım 45,4 43,9 44,7 43,5
Yatırım Mallan İhracatı/Toplam İhracat 5,1 3,2 3,3 1,5

K aynak: Üçüncü Beş Y ıllık  Kalkınm a Planı, 1974, 1975, 1976 Yılı Programları.



Genel Ekonomik Denge
(1975 Fiyatlarıyla)

1975 (1) 1976(2)

Gayrisafi Millî Hasıla , . 
Dış Açık

538,4
23,6

582,0
20,7

KAYNAKLAR TOPLAMI 562,0 602,7

Tüketim Harcamaları , 445,6 467,7

özel 380,6 395,7
Kamu 65,0 72,0

Yatırım Harcamaları 116,4 135,0

Sabit Sermaye Yatırımları 101,4 132,5

Özel 49,8 63,5
Kamu 51,6 69,0

Stok Değişmeleri 15,0 2,5

Özel 4,0 1,5
Kamu 11,0 1.0

HARCAMALAR TOPLAMI 562,0 602,7

Toplam iç tasarruf _ 92,8 114,3

Özel 47,4 51,6
Kamu 45,4 62,7

Dış tasarruf 23,6 20,7

TASARRUF TOPLAMI 116,4 135,0

(1) 1976 Programında kullanılan 1975 yılı gerçekleşme tahminleri.
(2) 1976 yılı için öngörülen rakamlar.

Kaynak : 1976 programı, Tablo 60, 61, 62.



Cetvel : 3

KAMU KESİMİ DENGESİ
(Cari Fiyatlarla)

(Milyon TL.)

Konsolide
Biitçe

Mahalli
İdareler

Döner Sermayeli 
İdareler

Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri TOPLAM

1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976

VERGİLER 85.965 115.950 4.400 4.750 _ _  ■ —  1.304 —  1.550 89.061 119.150
Vasıtasız 41.215 56.000 2.750 3.000 — — —  1.304 —  1.550 42.661 57.450
Vasıtalı 44.750 59.950 1.650 1.750 — — — — 46.400 61.700

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 7.200 11.000 2.500 2.750 — — —  625 —  625 9.075 13.125

: FAKTÖR GELİRLERİ 3.500 6.700 600 750 1.017 1.300 12.169 14.900 17.286 23.650

I SOSYAL FONLAR — — ■ — — — — 4.100 5.500 4.100 5.500
CARİ TRANSFERLER —  8.400 — 11.020 600 750 7.800 — 10.270

DIŞ FAİZLER —  1-290 —  1.552 — — — — — —  , —  1.290 —  1.552

KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 86.975 121.078 8.100 9.000 1.017 1.300 14.340 18.225 110.432 149.603

CARÎ GİDERLER 59.500 77.534 5.500 7.166 — — — — 65.000 84.700

KAMU TASARRUFU 27.475 43.544 2.600 1.834 1.017 1.300 14.340 18.225 45.432 64.903

YATIRIMLAR —23.930 — 37.940 — 3.492 — 5.218 — 1.177 —1.297 —34.011 —39.451 —62.610 —83.906

Sabit — 23.930 — 37.940 —  3.492 —  5.218 —  1.177 — 1.297 — 23.011 —38.451 — 51.610 —82.906
Stok Değişimi — — — — — — — 11.000 1.000 — 11.000 —  ı.ooo

1 TASARRUF - YATIRIM FARKI 3.545 5.604 — 892 —  3.384 —  160 3 —19.671 —21.226 —17.178 —19.003
SERMAYE TRANSFERLERİ — 8.995 —12.019 892 3.384 160 —  3 5.460 2.608 —  2.483 — 6.030

Servet Vergileri 3.125 4.500 . _ _ ■ _ -- 3.125 4.500
Diğer Transferler — 10.460 — 13.698 1.042 3.384 löü —  3 5.460 2.608 —  3.798 —  7.709
Kamulaştırma ve Sabit Değer —  1.660 —  2.821 —  150 — — — — — —  1.810 —  2.8211

KASA - BANKA - BORÇLANMA —  760 6.415 — — — — 14.211 18.618 13.451 25.033 j
Kasa - Banka Değişikliği - _ 570 60 570 60
Dış Borç Ödemesi —  1.830 —  1.620 _ _ _ — — 1.341 — 1.300 — 3.171 — 2.920
Dış Borç Kullanımı — 3.000 _ _ _ 2.200 7.500 2.200 10.500
İç Borç Ödemesi — 4.930 — 6.965 _ _ _ - — 7.619 —12.549 — 6.965
İç Borç Kullanımı ve Tahsilatı 6.000 12.000 — — — — 20.401 12.358 26.401 24.358

FİNANSMAN GEREĞİ — 6.210 ' — — ’ — — — — — 6.210 —

K aynak: 1976 Programı Tablo 64, 65.



Cetvel : 4

Üretim Faaliyet Kollarına Göre Gayrisafi Milli Hasıla
(1968 Faktör Fiyatları ile)

(Milyon TL.)

1972 1973 1974

1

1975 i 1976 Değişiklik %
ramiye! noııarı ve ıopıamıarı (1) 0> (*)

1973 1974 |
I

1975 1976

1 - Tarım 36.065,2 ; 32.410,4 35.761,5 39.674,6 41.173,1 — 10,1 10,3 10,9 3,8
2 - Sanayi 27.118,0 30.193,5 32.687,9 35.614,9 39.709,4 11,3 8,3 8,0 11,5
3 - İnşaat sanayii 8.348,0 i 8.956,1 9.503,6 10.310,3 11.174,8 7,3 6,1 8,5 8,4
4 - Ticaret 16.951,4 18.904,4 20.965,5 23.071,9 25.169,6 11,5 10,9 10,0 9,1
5 - Ulaştırma 12.400,9 i 13.914,3 15.063,6 16.261,8 18.336,8 12,2 8,3 7,9 12,8
6 - Mali müesseseler 3.035,9 3.312,2 3.613,6 3.852,1 4.141,0 9 .1 9,1 6,6 7,5
7 - Serbest meslek ve hizm etler 6.704,9 ; 7.008,0, 7.599,9 8.257,9 8.947,7 4,5 8,4 8,7 8,3
8 - Konut gelirleri 6.190,7 6.616,4 7.047,9 7.484,5 7.976,3 6,9 6,5 6,2 6,6
9 - ENDÜSTRİ TOPLAMI (1+8) 116.815,0 121.315,3 132.243,5 144.557,6 156.628,7 3,9 9,0 9,3 8,3

10 - Devlet hizmetleri 12.867,9 13.733,5 14.625,0 15.470,6 16.558,2 6,7 6,5 5,8 7,0
11 - GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile) (9+10) 129.682,9 135.048,8 146.868,5 160.028,2 173.186,9 4,1 8,8 9,0 8,2

12 - Dış alem geliri 4.413,6 6.029,1 4.775,6 3.622,6 2.246,3 36,6 — 20,8 —24,1 —38,0
13 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Faktör fiyatları ile) (11+12) 134.096,5 141.077,9 151.644,1 163.650,8 175.433,2 5,2 7,5 7,9 7,2
14' - Sübvansiyonlar —  904,2 — 1.008,2 — 1.128,3 — 1.138,7 — 1.745,3 — — — —
15 - Vasıtalı vergiler 15.284,2 16.387,9 17,497,1 18.961,4 20.820,1 7,2 6,8 8,4 9,8
16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA 

(Alıcı fiyatları ile) (13+14+15) 148.476,5 156.457,6 168.012,9 181.473,5 194.508,0 5,4 7,4 8,0 7,2

(1) Geçici rakamlar.
(*) Kasım 1976 itibariyle ön tahmin rakamları. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



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

(Milyon TL.)
^/CkVvi • W.

1974

(1)

1975 1976
D eğişiklik %

Faaliyet K ollan ve Toplamları 1972 1973
(1) (*> 1973 1974 1975 1976

1 - Tarım 59.243,2 73.154,0 105.511,6 136.116,1 162.838,1 23,5 44,2 . 29,0 19,6

2 • Sanayi 40.682,8 53.372,4 76.710,2 93.530,6 112.837,0 31,2 43,7 21,9, 20,6

3 - inşaat sanayii 12.290,7 14.783,0 18.828,8 24.620,6 30.905,0 20,3 27,4 30,8 ' 25,5

4 - Ticaret 26.571,3 35.057,0 52.265,0 64.119,5 77.808,0 31,9 49,1 22,7 21,3

5' * U laştırm a : 18.001,8 25.336,0 35.538,5 43.196,1 52.892,1 40,7 40,3 21,5 22,4

6 - Mali müesseseler 4.506,0 6.580,0 10.092,0 12.602,2 18.885,8 46,0 53,4 24,9 49,9

7 - Serbest meslek ve hizm etler 10.768,5 14.149,0 19.343,7 25.047,0 30.957,2 31,4 36,7 29,5 23,6

8 - Konut gelirleri 8.895,6 10.934,0 13.279,4 17.887,2 21.747,1 22,9, 21,5 34,7 21,6

9 - ENDÜSTRİ TOPLAMI (1+8) 180.959,9 233.365,4 331.569,2 417.119,3 508.870,3 29,0 42,1 25,8 22,0

10 - Devlet hizmetleri 25.559,7 32.296,0 , : 38.203,2 50.546,6 66.477,5 26,4 18,3 32,3 31,5

11 - GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 
(Faktör fiyatları ile) (9+10) 206.519,6 265.661,4 369.772,4 467.665,9 575.347,8 28,6 39,2 26,5 23,0

12 - Dış alem geliri 8.694,4 14.328,0 17.351,3 16.597,7 9.877,5 64,8 21,1 — 4.3 —40,5

13 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA
20,8(Faktör fiyatları ile) (11+12) 215.214,0 279.989,4 387.123,7 484.263,6 585.225,3 30,1 38.3 25,1

14 - Sübvansiyonlar — 1.728,4 — 1.911,0 — 2.172,0 — 2.500,8 — 5.042,5 — — — —
15 - Vasıtalı vergiler 27.323,6 31.751,0 42.145,8 53.291,7 69.340,9 16,2 32,7 26,4 30,1

16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA
(Alıcı fiyatları ile) (13+14+15) . 240.809,2 309.829,4 427.097,5 535.054,5 649.523,7 28,7 37,8 25,3 21,4

(1) Geçici rakamlar.
{*) Kasım 1976 itibariyle ön tahmin rakamları. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Tarım Üretimi
Cetvel : 6

O r D g l e r 1972 1973 1974 1975 1976
Gesici O r O n l e r

Hububat 18.638 15.603 16.967 22.111 23.067 Keyif verici maddeler
Buğday 12.200 10.000 11.000 14.750 15.750 Tütün
Arpa 3.725 2.900 3.330 4.500 4.450 Afyon sakızı (ton)
Çavdar 755 690 560 750 730 Çay (Yas)
Yulaf 396 380 380 390 400
Mısır 1.030 1.100 1.200 1.200 1.221 Dokuma maddeleri
Pirinç 122 159 150 150 158 TiftikDiğerleri 410 374 347 371 358

Baklagiller 665 583 665 663 756 Yapağı, koyun / 
Yapağı, merinos \Yemeklik 500 452

Yemlik 165 131 Pamuk
Kıl

Meyveler Yas koza
Özüm, yaş 3.434 3.344 3.347 3.274 3.240

Deriler (Bin adet)İncir, y a ı 216 190 156 175 175
Elma 850 850 950 900 950 Büyük baş
Şeftali 140 120 160 200 220 Küçiik baş
Portakal 467 470 500 540 550

Hayvan sayısı (Bin a d e t) :D iterleri yaş 1.048 1.014
: Fındık . 190 251 244 317 240 Koyun

Antep fıstığı 29 6 23 31 10 Kıl keçisi
; Diğerleri, kabuklu 188 184 191 201 206 Tiftik keçisi

,v ■ Sığır .
Sebzeler Manda
Çeşitli ürünler , Binek ve seki hayvani

Seker pancarı 5.896 5.095 5.707 6.949 7.900 Kümes hayvanı
Patates 2.200 2.200 2.275 2.490 2.370 tpek böceği
Soğan ; 575 610 630 670 700

Vağb tohumlar Hayvani gıda maddeleri

477 Süt
Ayçiçeği 560 560 420 488 Yumurta (milyon adet)
Susam 33 26 29 33 25 ‘ Bal
Yer fıstığı 42 44 44 40 36
Soya 13 7 8,5 7 7 Su ürünleri
Zeytin 1.019 333 840 561 1.097 Orman ürünleri (Bin m ;

Yemeklik , 140 84 145 114 178 K erestelik odun

Yağ için 879 249 695 447 919 Yakacak odun

(Bin Ton)

1972

180
75

217

1973

130

196

1974

179

202

6 6 6 6

50 52 52 53
544

9
2

513
9
2

598
9
2

480
10
2

10.565 10.185 12.439 13.388
1.656
8.909

1.798
8.387

2.351 
; 10:088

2.489
10.899

38.806
14.820
3.643

13.045
1.039
3.000

38.530
62.710

40.093 
15.062 
3.638 

13.236 
. 1.023 

2.875 
40.677

40.539
15.190
3.556

13.387
1.022
2.708

41.006

41.366
15.216
3.547

13.751
1.051
2.681

41.736

4.358 , 
2.462 

16

4.591
2.558

16

4.672
2.559

17

4.845
2;597

21
.... 263 265 275

.... 7.597 7.741

1975

193

262

1976
Gesici

250

262

476

285

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Sanayi Üretimi
Cetvel : 7 _______________________ (Kamu Sektörü)

Y ı l l ı k  K e s i n G e ç i c i
1972 1973 1974 1975 1975 1976

İMALAT SANAYİİ
Demir, çelik ve metalürji

Ham demir 1.134,8 896,3 1.200,1 1.199,0 1.518,3Çelik blok 1.142,1 1.163,1 1.458,3 1.457,5 - 1.457,2Saç 367,4 297,3 387,9 243,5 _ 274,0Boru 14,0 13,6 13,1 15,7 12,8
M etalden bagka mamuller

Çimento (1) 8.424 8.952 8.931 10.860 12.342Kok 1.452 1.428 1.392 1.404 __ 1.821
Si§e (1) 55,7 68,6 56,0 94,3 85,9(a) 95,5(a)Cam e§ya (1) 14,3 17,2 18,8 21,1 19,1(a) 22,7(a)
Kağıt 259,1 304,3 321,1 330,1 373,2

Gıda maddeleri
Şeker (1) 794 723 758 806 _ 918
Çay (kuru) 47 43,2 42,8 55,6
Zeytin yağı 176 53,3 130 94

İçki ve tütün
Sigara tütün 46 49,4 56,1 55 _, 54
Rakı (Bin Lt.) 10.752 12.060 14.652 16.656 _ _ 18.686
Bira (Bin Lt.) 53.676 57.720 43.068 48.324 — 60.276
Şarap (Bin Lt.) 15.876 16.500 11.700 22.704 — 21.541
Diğer içkiler (Bin Lt.) 5.100 7.920 8.496 8.400 — 4.626
Alkol - İspirto (Bin Lt.) 35.988 32.808 40.068 43.644 — 42.865

Dokuma
Pamuk ipliği (2) 52,8 51,7 49,3 42,3 _ 46,3
Yün ipliği (2) 3,1 3,1 3,5 4,5 — 4,5
P. dokuma (Bin Mt.) (2) 224.197 218.780 209.947 212.376 — 205.076
Yün. dokuma (Bin Mt.) (2) 4.705 4.468 5.525 7.092 — 7.575

Kimya
Süperfosfat (1) 616,2 479,3 432,1 771,5 — 627,7

MADENCİLİK
Mad. köm. (tuvönan) 7.862 7.841,5 8.603 8.361 — 8.059
Linyit (1) 10.248 10.608 11.069 11.759 8.186(b) 8.986(b)
Krom (1) 696 552 693 932 724(b) 611(b)
Demir (1) 1.992 2.580 2.257 2.238 1.651(b) 2.354(b)
Bakır (1) 1.116 1.680 2.422 2.286 1.745(b) 1.318(b)
Manganez (3) 15 4 3,2 36 33(c) 18(c)
Saf kükürt 21 17,7 21,3 20 17(C) 18(c)
Ham petrol 3.410 3.604 3.304,2 3.096 — 2.568

ENERJİ
Petrol ürünleri 10.657 12.341,2 12.454,1 12.042,3 — 12.076,0

Gaz 489 565,7 515,9 431,5 — 521,3
Benzin 1.424 1.900,6 1.935,7 2.046,4 — 2.007,4
Motorin 2.576 3.055,1 3.099,5 3.177,2 — 3.284,5
Fuel Oil 4.869 5.696,8 5.486,0 5.075,8 — 4.900,8
Diğer 1.299 1.123 1.417,0 1.311,4 — 1.362,0

Elektrik (mil. kw/s.) 11.242 12.425,2 13.477,0 15.572,1 — 18.231,4

(1) Kamu ve Özel Sektör.
(2) Sümerbarik ve iştirakleri üretimidir.
(3) Özel Sektör.
(a) O cak-K asım
(b) O cak-E ylül
(c) O cak-E kim

Kaynak : DİE ve ilgili kuruluşlar.



Cetvel : 8
Satış ve Stoklar

(Kamu Sektörü) (Bin Ton)

S a t ı ş l a r S t o k l a r

1972 1973 1974 1975 1976 (2) 1972 1973 1974 1975 1976 (2)

Hadde mamulleri (1) 1.285 1.343 989 1.053 1.244 172 164 537 512
Borular (1) — — _ _ _ 9 8 11 10
Çelik (1) — — — — — 32 134 61 128
Kok (1) 658 808 640 438 22 120 59 23
Çimento (1) 8.321 8.245 8.598 9.945 9.877 188 150 171 183 215
Taş kömürü 4.467 4.465 4.704 4.586 3.896 10 73 201 236 195
Linyit 4.762 4.806 5.382 6.135 5.816 124 171 1.015 771 305
Demir cevheri — — — — — 1.739 633 1.941 272
Gaz (1) 492 579 498 419 374 15 24 62 12 16
Benzin (1) 1.121 1.580 1.531 1.745 1.593 48 102 134 95 45Motorin (1) 2.221 2.930 3.036 3.118 2.849 22 160 229 69 82
Fuel Oil (1) 4.017 5.178 4.805 5.055 4.305 112 185 197 203 226Şeker (1) 730 833 728 774 810 458 346 358 398 272
Pamuk dokuma (Bin metre) 215 178 160 212 165 54,9 70 115 137 125Yünlü dokuma (Bin metre) 5 5 5 7 5 3,3 2,3 2,3 2,6 2,2Kağıt ve karton 131 169 193 204 186 22 14 17 11 10Gazete kağıdı 35 95 99 83 68 10 0,4 2,3 5,6 3,5Kahve 7 8 8 12 7 1 3 5 3 4Çay 24 31 37 42 39 3 3 2 6 4Sigara, tütün 46 51 55 55 47 7 6 6 6 0,3
Rakı (Bin litre) 23 28 '31 33 33 3 2 0,9 3 2Bira ” ” 48 51 38 44 50 2 2 1 1 2Şarap ” ” 6 6 6 4 3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3Diğer içkiler (Bin litre) 6 10 9 8 6 1 1 1 2 2Alkol ” ” 21 21 21 21 20 2 2 2 2 3

(1) Resmî ve Özel Sektör.
(2) Ekim sonu.

Kaynak : Maliye Bakanlığı.



Yeni İnşaat 
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

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

1972 1973 1974 1975 1976
(*)

1972 1973 1974 1975 1976
(*)

Ev
Apartman 
Ticarî yapılar 
Sınai yapılar
Kültürel, sıhhi ve sosyal yapılar 
Diğer yapılar

1.687,7
5.480,0

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

2.139.8
7.525.8 

998,0
2.159,3

256,9
271,6

2.571,0
8.841,5
1.381,3
1.657,8

311,6
372,8

4.045,2
13.773,8
2.147,8
2.051,0

813,9
837,3

3.194
12.377
2.122
2.139

735
487

4.993,7
10.957,8
1.626,5

901,3
278,8
511,6

5.427,4
13.875,7
1.933.0
2.275.1 

395,4 
589,3

4.641.4 
11.231,1
1.803.4
1.840.4

317.6
513.6

5.170.5 
13.025,4
2.286,1
1.698.6 

565,9 
590,8

3.922
11.123
2.147
1.718

452
402

TOPLAM 8.689,6 13.351,4 15.136,0 23.669,0 21.054 19.269,7 24.495,9 20.347,5 23.337,3 19.764

Tamir ve tadilât 76,0 128,4 . 71,6 84,2 68 — — . — — .. —

(*) Ocak- Ağustos 
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.

Yeni ilâve Veya Kısmen Biten Yapılar

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

1972 1973 1974 1975 1976
(*) 1972 1973 1974 1975 1976

(*)

Ev
Apartman 
Ticarî yapılar 
Sınai yapılar
Kültürel, sıhhi ve sosyal yapılar 
Diğer yapılar

821,0
2.641,3

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

898.6 
3.607,2

578.6 
320.9
105.7 
87,0

1.118,3
4.788,1

740,4
489,1
121,6
60,7

1.640.4 
7.904,0
1.129.5 

595,1
199.0
180.1

1.119
5.527
1.007

507
86
86

2.477,4
5.653,3

943.6 
235,8 
255,4
110.6

2.297,3
6.650.0
1.110.1 

517,4 
154,1 
150,7

2.014.4
5.937.4

991.1
647.1
131.2 
88,1

2.120,6
7.267,0
1.240,4

618,8
155,2
149,4

1.378
4.806

964
500
68
61

TOPLAM 4.247,9 5.598,0 7.318,2 11.648,1 8.332 9.676,1 10.879,6 9.809,3 11.551,4 j 7.777 |

(*) Ocak - Ağustos 
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Ulaştırma Hizmetleri
Cetvel : 11

1972 1973 1974 1975 1976

I - KARA ULAŞIMI

KARA YOLLARI ULAŞIMI
Taşıma faaliyetleri :

Ta§ınan yolcu (milyon kişi) (1) 
Taşınan yük (milyon ton) (1)

172,1
54,2

190,6
64,6

200,7
69,0

246,6
74,3

260,8
81,6

Katedilen mesafe :
Yolcu (milyon yolcu/Km.) 
Yük (milyon ton/Km.) 
Ta§ıt (milyon ta§ıt/Km.)

47.365
17.714
7.694

54.758
20.808
8.555

57.656
22.212
9.199

67,000
23.700
11.500

75.500
25.600
12.800

Taşıt parkı : (1)
Binek otomobil 
Kamyon - kamyonet 
Otobüs - minibüs

185.216
142.183
44.286

234.577
159.356
51.463

304.000
175.000 
56.000

400.093
228.341
64.926

475.000
250.000 
71.800

Devlet ve il yollan :
Asfalt, beton, parke (Km.)
Stabil., Kırmatas, Top., tes. (Km.) 
Diğer (Km.)

21.263
32.891
5.294

22.350
33.094
4.835

23.916
31.302
4.281

25.506
28.921
4.642

26.934(a)
27.930(a)
4.751(a)

DEMİR YOLLARI ULAŞIMI
Tasıma faaliyetleri :

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

112,9
17

117,5
15,9

128,4
14,9

109,7
13,6

61,8(b)
7,5(b)

Katedilen mesafe :
Yolcu (milyon yolcu/Km.) 
Yük (milyon ton/Km.)

5.336,5
7.217,9

5.215,3
7.221,7

5.753
7.039

4.728
6.807

2.586(b)
3.710(b)

Taşıt parkı :
Lokomotif
Motorlu ve elektrikli vagonlar 
Yolcu vagonu 
Yük vagonu 
Diğer vagonlar

985
266

1.175
16.036
4.656

975
266

1.078
15.989
4.834

977
266

1.053
15.998
4.823

985
266

1.057
16.735
4.909

945
246

1.039
17.635
4.770

II - DENİZ ULAŞIMI
Taşıt parkı :

Yük gemisi (Gros ton) 
Yolcu gemisi (Gros ton) 
Tanker (Gros ton)

410.954
74.748

178.734
434.157
71.918

210.266

506.650
71.918

350.237

632.671
95.669

364.868

640.110
98.613

364.425
Tasıma faaliyetleri : (2)

Tasman yolcu (Milyon kisi) 
Taşman yük (Bin ton)

131,9
127,8

141,3
123,1

124,6
129,0

107,0
88,7

108,1
80,3

III - HAVA ULAŞIMI
Taşıtlar (uçak)
Taşman yolcu (Bin kişi)
Taşman yük (ton)
Tasman yolcu (milyon yolcu/Km) 
Tasman yük (Bin ton/Km.)

24
1.969

10.801
1.512
5.806

26
2.536

13.025
2.207
9.997

21
2.096

12.256
2.030

10.190

21
2.274

11.724
2.415
9.778

23
2.862

15.649
2.840

14.452

(2) Denizcilik Bankası faaliyeti.
(a) Geçici rakamlar.
(b) 7 aylık.

Kaynak : İlgili kuruluşlar.



Cetvel : 12
Haberleşme Hizmetleri

(Bin adet)

1972 1973 1974 1975 1976

Mektup postası : 522.873 550.406 610.400 596.702 677.005
Yurtiçi 412.007 431.407 480.576 471.633 552.380
Yurtdışı 110.866 118.999 129.824 125.069 124.625

Gelen 49.144 50.351 47.522 43.425 40.098
Giden 61.722 68.648 82.302 81.644 84.527

Telgraf trafiği : 10.696 11.723 12.503 13.161 14.791
Yurtiçi 9.388 10.199 10.976 11.760 13.491
Yurtdışı 1.308 1.524 1.527 1.401 1.300

Giren 759 892 931 812 700
Çıkan 549 632 596 589 600

Telefon trafiği : 600.097 675.088 739.423 821.814 1.142.645
Şehiriçi (kontörlü) 562.047 631.287 691.512 766.839 1.083.000
Şehirlerarası (tamamlanan) 38.050 43.801 47.911 54.975 65.684
M illetlerarası (çıkan - dakika) (2.091) (2.830) fS-nö) (3.477) (4.203)

Telefon abone sayısı (adet): 473.462 531.367 598.954 681.000 770.000
Otomatik santrallere bağlı 362.949 408.467 460.333 525.000 598.000
El santrallere bağlı 110.513 122.900 138.621 156.000 172.000

P.T.T. işyerleri (adet): 3.282 3.677 4.259 5.033 5.991

Merkezler 883 885 897 903 918
Şubeler 1.151 1.199 1.324 1.404 1.539
Acenteler 1.248 1.593 2.038 2.726 3.534

Radyo sayısı 3.959 4.033 4.091 4.154 4.228

Televizyon sayısı (adet) : 157.226 266.922 455.752 999.921 1.769.317

Kaynak : P.T.T. Genel Müdürlüğü.



Cetvel : 13
Dış Ticaret Hacmi

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

İthalât İhracat İthalât İhracat Fark |

1962 5,6 3,4 622 381 — 241 |
1963 6,2 3,3 688 368 — 320 i

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 6,2 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 22,3 11,9 1.563 885 — 678
1973 29,8 18,0 2.086 1.317 — 769 1
1974 53,1 21,2 3.778 1.532 —2.246 !
1975 67,6 20,1 4.739 1.401 —3.338 !
1976 82,9 30,8 5.129 1.960 —3.169 I

K a y n a k : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Dış Ticaretin Maddeler itibariyle Dağılışı
Cetvel : 14 _____________________________________________ (Milyon $ )

İ h r a c a t İ t h a l â t

Maddeler 1972 1973 1974 1975 1976 Maddeler 1972 1973 3974 1975 1976

CANLI HAYVANLAR 16 24 48 25 31 AKARYAKIT 155 221 763 812 1.126

MEYVELER 193 365 535 490 636 İLÂÇ VE BOYA 150 179 284 426 459

Üzüm
incir
Fındık
Diğer meyveler

31
11

117
34

58
16

122
169

54
17

173
291

46
19

154
271

53
21

203
359

HUBUBAT 20 25 0 1 38 DOKUMA - İPLİKLER 54 53 105 116 107
Çavdar 
Kuşyemi 
Diğer hububat

0
0

20
0

25
0 1 1

37
DEMlR VE ÇELİK 

MAKİNELER

148

517

247

650

531

845

680

1.276

547

1.369
TOHUMLAR * _ 18 _12_ _15 35 TAŞIMA ARAÇLARI 179 234 283 400 614
KÜSPELER 28 40 40 29 19 SUNİ PLÂSTİK MAD. VE TABİİ
TÜTÜN 131 133 204 183 251 SENTETİK KAUÇUK 56 71 136 153 183
MADENLER 28 49 91 94 101

Bakır (Ham) 
Krom (cevher) 
Diğer madenler

0
12
16

5
13
31

21
23
47

5
52
37

55
56

YÜN - KİL, ATKILI 7 13 6 12 27 HAYVANİ VE NEBATİ YAĞLAR 21 4 17 124 104
PAMUK 191 306 244 230 438 GÜBRELER 62 132 101 44 99
DtĞER MADDELER 257 344 352 322 384 DİĞER MADDELER 221 295 713 708 521

TOPLAM 885 1.317 1.532 1.401 1.960 TOPLAM 1.563 2.086 3.778 4.739 5.129

Kaynak  : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 15
Yatırım, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı

G r u p l a r

D e ğ e r l e r  
(Milyon $)

P a y l a r
(%)

1972 1973 1974 1975 1976 1972 1973 1974 1975 1976

YATIRIM MADDELERİ 
İngaat malzemesi 
Makine ve teçhizat 

TÜKETİM MADDELERİ 
HAM MADDELER

783 1.003 1.289 1.961 2.239 50,1 48,1 34,1 41,4 43,7
86

697
73

116
887
90

197
1.092

157

291
1.670

203

242
1.997

157

5,5
44,6
4,7

5,6
42,5

4,3

5.2 
28,9
4.2

6,1
35,3
4,3

4,7
39,0
3,0

707 993 2.332 2.575 2.733 45,2 47,6 61,7 54,3 53,3

TOPLAM 1.563 2.086 3.778 4.739 5.129 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

K ayn ak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Kaynakların Çeşidine Göre İthalât 

Cetvel : 16_______________________________________ * (Milyon $)

1972 1973 1974 1975 1976

I. PROGRAM İTHALÂTI 1.221 1.705 3.444 4.243 4.554

Liberasyon 708 1.149 2.524 2.919 3.320
Tahsisli 413 478 697 1.163 1.143
Anlagmalı 100 78 223 161 91

II. DİĞER İTHALÂT 342 381 334 496 575

Nato Enfrastrüktür 10 21 24 39 16

Özel yabanci sermaye 28 15 16 142 24

Özel yatırım kredileri 249 295 235 216 398

Surplus 0 — — — —

Bedelsiz 55 50 58 98 136

Diğerleri 0 0 1 1 1

T O P L A M 1.563 2.086 3.778 4.739 5.129

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 17
İhracat ve ithalâtın Ülke Gruplan itibariyle Dağılışı

(Milyon $)
İ h r a c a t İ t h a l â t

1972 1973 1974 1975 1976 1973 1973 1974 1975 1976

Ortak Pazar ülkeleri 405 611 717 615 959 830 1.142 1.708 2.338 2.342
Dolar sahası ülkeleri 105 154 149 150 197 206 207 394 484 493
Diğer 0. E. C. D. ülkeleri 140 184 215 220 327 193 276 582 679 731
O.E.C.D. ÜLKELERİ TOPLAMI 650 949 1.081 985 1.483 1.229 1.625 2.684 3.501 3.566
ANLAŞMALI ÜLKELER 90 104 146 80 97 169 171 188 75 91
DİĞER ÜLKELER 145 264 305 336 380 165 290 906 1.163 1.472

T O P L A M 885 1.317 1.532 1.401 1.960 1.563 2.086 3.778 4.739 5.129

K aynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 18

Sektörlere Göre İstihdam 
(15-64 yaş)

(Bin kişi)

S e k t ö r l e r 1975 1976
Paylar %

1975 1976

Tarım 8.705 8.680 61,37 59,92 I
Sanayi , 1.759 1.844 12,40 12,73
İnşaat 550 591 3,88 4,08
Ticaret 736 774 5,19 5,34
Ulaştırma 600 663 4,23 4,58
Hizmetler 1.834 1.934 12,93 13,35

TOPLAM 14.184 14.486 100,00 100,00

Kaynak : 1977 Programı Tablo 220, 221.

....  ...............Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler
Cetvel : 19

Ü l k e l e r 1972 1973 1974 1975 1976 Değişildik
1975-1976

Batı Almanya 65.875 103.793 1.228 640 2.101 1.461
Avusturya 4.472 7.083 2.501 226 672 446
Avustralya 640 886 1.138 401 339 — 62
Birleşik Amerika 50 21 10 5 4 — 1
Hollanda 744 1.994 1.503 32 98 66
İsviçre 1.312 1.109 770 229 281 52
Fransa 10.610 17.544 10.577 25 6 — 19
İngiltere 82 116 113 98 27 — 71
Suudî Arabistan 28 4 — 251 1.832 1.581
Belçika 113 265 555 59 72 13
Danimarka 27 1.254 160 38 13 — 25
Libya 86 664 1.015 2.121 4.098 1.977
Diğerleri 1.190 1.087 641 294 1.015 721

TOPLAM 85.229 135.820 20.211 4.419 10.558 6.139

Kaynak: tş  ve İsçi Bülma Kurumu Genel Müdürlüğü.



Merkez Bankası — Başlıca İşlemler
Cetve» i 20_______  - ■__________________________________________;_____________ _______________________ - (Milyon TL.)

A K T İ F 1972 1973 1974 1975 1976 P A S İ F 1972 1973 1974 1975 1976

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 18.366 28.556 22.303 14.961 15.991 TEDAVÜLDEKİ
Altın mevcudu
Döviz borçluları - Konv.
Döviz alacaklıları - Konv. (—)

1.844 
16.665 

— 143

2.049 
26.685 

— 178

2.049 
20.405 

— 151

2.049 
13.672 

— 760

2.049
15.983

—2.041

BANKNOTLAR 20.055 25.332 32.860 40.938 52.061

KREDİLER 19.534 27.886 45.816 54.756 96.824
Hazine-kısa vadeli avans 
Katma bütç. idareler - Tekel 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri

a) Toprak Mahsulleri Ofisi
b) T. Seker Fab. lan A.§.
c) Devlet Yatırım Bankası
d) Diğer

Pamuk alımlan-Siimerbank

7.469
1.750
4.059
3.350

7.844
2.259
3.429
2.700

12.484
2.270
7.676
6.700

16.761
2.180

13.421
6.000

21.739
7.000 MEVDUAT 16.663 20.955 26.120 36.927 44.73833.053

12.200 Bankalar mevduatı 14.701 18.552 23.226 34.241 39.230
709

427

729

695

976

1.094

1.371
6.050

64

3.577
14.641
2.635

880

Mevduat karşılıktan 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

12.027
2.674

16.275
2.276

1

19.920
3.305

1

28.425
5.816

34.876
4.354

Tarım Satış Kooperatifleri 1.314 3.855 11.155 11.971 13.320 Resmî mevduat 1.335 1.424 1.210 1.680 2.274
Tarım kredileri 
Sanayi kredileri

1.966
535

2.501
1.204

2.949
1.534

790
3.094

2.531
6.682 Diğer mevduat 627 979 1.684 1.006 3.234

Küçük Sanat 
İhracat kredileri 
Orta vadeli krediler 
Diğer krediler

399
684
496
435

421
1.841
2.792
1.045

341
1.119
3.556
1.638

441
2.162
2.415
1.457

1.202
3.380
4.311
2.726

DİĞER AKTİF HESAPLAR 16.568 13.185 19.022 51.377 78.407
DİĞER PASİF HESAPLAR 17.750 23.340 28.161 43.229 94.423

Zirai finansman 
Özel finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

650

6.316
9.602

650

6.267
6.268

650
5.934
6.217
6.221

4.000
7.069

20.482
19.826

6.400
7.069

24.440
40.498

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesaplan 
Diğerleri

1.369
1.283

15098

1.227
2.447

19.666

978
3.751

23.432

1.923
4.653

36.653

11.499
5.910

77.014

TOPLAM 54.468 69.627 87.141 121.004 191.222 TOPLAM 54.468 69.627 87.141 121.094 191.222



(Milyon TL)
Merkez Bankası - Banknot Emisyonu ve Başlıca Etkenleri (x)

Cetvel : 21

A K  T 1 F
Değişiklik

P A S İ F

Değişiklik

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 7.897 10.190 —6.253 — 7.342 1.030 TEDAVÜLDEKİ
BANKNOTLAR 3 023 5.277 7.528 8.078 11.123

Altın mevcudu
D öviz borçluları - Konv.
D öviz alacaklıları - Konv. (— )

79 
7.893 

— 75

205 
10.020 

— 35
—6.280

27
— 6.733
— 609

2.311
—1.281

KREDİLER 3.261 8.352 17.930 8.940 42.068

Hazine - kısa vadeli avans 
Katma bütç. idareler - Tekel 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri

a) Toprak Mahsulleri Ofisi
b) T. Şeker Fab. lan A.§.
c) D evlet Yatırım Bankası
d) Diğer

1.381

350
350

375
509

— 630
— 650

20

4.640
11

4.247
4.000

247

4.277
— 90 

5.745
— 700

4.978
4.820

19.632
6.200

MEVDUAT 5.647 4.292 5.165 10.807 7.811

Bankalar mevduatı 6.013 3.851 4.674 11.015 4.989
395

6.050
2.206
8.591
2.635

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

5.071
942

4.248 
— 398 

1

3.645
1.029

8.505 
2.511 

— 1

6.451
—1.462

Pamuk alımlan-Sümerbank 179 268 399 — 1.030 816
Resmî mevduat 423 89 — 214 470 594

Tarım Satış Kooperatifleri
Tarım kredileri
Sanayi kredileri
Küçük sanat
İhracat kredileri
Orta vadeli krediler
Diğer krediler

1.087
— 24
— 124

40
108
348

— 84

2.541
535

7.300
448

816 
— 2.159

1.349
1.741 Diğer mevduat — 789 352 705 — 678 2.228

669
22

1.157
2.296

610

330 
— 80 
— 722 

764 
593

1.560
100

1.043
— 1.141
— 181

3.588
761

1.218
1.896
1.269

DİĞER AKTİF HESAPLAR 4.553 —3.383 5.837 32.355 27.030 DİĞER PASİF HESAPLAR 7.041 5.590 4.821 15.068 51.194
Ziraî finansman 
ö z e l finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

— 7 
4.560

— 49 
—3.334

5.934
— 50
— 47

3.350
1.135

14.265
13.605

2.400

3.958
20.672

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesaplan  
Diğerleri

— 218 
157 

7.102

— 142 
1.164 
4.568

— 249 
1.304 
3.766

945
902

13.221

9.576
1.257

40.361

TOPLAM 15.711 15.159 17.514 33.953 70.128 TOPLAM 15.711 15.159 17.514 33.953 70.128

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



Cetvel : 22
Merkez Bankası - Krediler ve Dağılımı

(Milyon TL.)

1972 1973 1974 1975 1976
D e ğ i ş i k l i k

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

H azine-kısa vadeli avans 7.469 7.844 12.484 16.761 21.739 1.381 375 4.640 4.277 4.978
Katma bütçeli idareler - Tekel 1.750 2.259 2.270 2.180 7.000 _ 509 11 — 90 4.820

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 4.059 3.429 7.676 13.421 33.053 350 —630 4.247 5.745 19.632

Toprak Mahsulleri Ofisi 3.350 2.700 6.700 6.000 12.200 350 —650 4.000 —700 6.200

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 709 729 976 1.371 3.577 — 20 247 395 2.206
Sınai senetler 675 695 942 1.371 3.577 __. 20 247 429 2.206
Zirai senetler 34 34 34 — — — — — — 34 —

Devlet Yat. Bankası aracılıkla — — — 6.050 14.611 — — — 6.050 8.591
Haz. Kef. haiz bonolar ,__, .__. 4.158 10.224 ___ __ _ 4.158 6.066
Tahvil üzerine avans — — --- 1.892 4.417 — — — 1.892 2.525

Diğer — — --- — 2.635 — — _ _ 2.635

Çaykur . 1.298 — 1.298
Et - Balık Kurumu _ --- 1.100 — _ ,_ __ 1.100
Siit End. Kurumu — — — — 237 — — — — 237

Pamuk alımları - Sümerbank 427 695 1.094 64 880 179 268 399 -1.030 816

Tarım Satış Kooperatifleri 1.314 3.855 11.155 11.971 13.320 1.087 2.541 7.300 816 1.349
Tarım kredileri 1.966 2.501 2.949 790 2.531 — 24 535 448 -2.159 1.741

Tarım Kredi Kooperatifleri 1.918 2.441 2.885 724 2.299 — 28 523 444 -2.161 1.575
Diğer tarım  kredileri 48 60 64 66 232 4 12 4 2 166

| Sanayi kredileri 535 1.204 1.534 3.094 6.682 —124 669 330 1.560 3.588
Normal sanayi senetleri 315 992 1.268 1.545 4.472 23 677 276 277 2.927
Belgeli ihracat 39 136 266 467 2.210 — 96 97 130 201 1.743
Diğer sanayi 181 76 — 1.082 — — 51 - 1 0 5 — 76 1.082 — 1.082

Küçük sanat 399 421 341 441 1.202 40 22 — 80 100 761
i İhracat kredileri 684 1.841 1.119 2.162 3.380 108 1.157 —722 1.043 1.218

İhracat satış finansmanı 298 704 347 1.240 2.073 — 3 406 —357 893 833
İhracat hazırlık finansmanı 40 99 77 35 56 — 15 59 —  22 —  42 21
Vesikalı teminat ve iştira senetleri 7 34 27 29 55 1 27 —  7 2 26
Tütün finansmanı 339 1.004 668 858 1.196 125 665 —336 190 338

Orta vadeli krediler 496 2.792 3.556 2.415 4.311 348 2.296 764 -1.141 1.896

Sınai 496 2.753 3.324 2.278 4.124 348 2.257 571 -1.046 1.846
Tarımsal — 39 232 137 187 — 39 193 —  95 50

Diğer krediler 435 1.045 1.638 1.457 2.726 —  84 610 593 — 181 1.269

Normal ticarî krediler 125 365 1.060 1.154 805 —  58 240 695 94 —349
Tahvil üzerine avanslar 47 445 370 135 1.816 3 398 — 75 —235 1.681

i Bankalar Tasfiye Fonu 263 235 208 168 105 —  29 —  28 —  27 —  40 —  63

GENEL TOPLAM 19.534 27.888 45.816 54.756 96.824 3.261 8.352 17.930 8.940 42.068



Altın Mevcudu ve Dağılışı

1972 1973 1974 1975 1976

MİLLETLERARASI AYARLI 108 108 108 108 108

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI 3 3 3 3 3

TOPLAM III 111 111 111 111

....................... Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 24 (Milyon $)

1972 1973 1974 1975 1976

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +  132 +  147 +  147 +  147 + 147

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  1.190 +  1.906 +  1.473 +  911 + 968

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl) — 10 — 13 — 11 — 51 — 124

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 1.312 2.040 1.609 1.007 991



Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 25________________________- : . ■ .________________ (Milyon TL.)

197?L 1973 !974 1975 1976

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) 
DÖVlZ BORÇLULARI (Konvertibl) 
DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl)

+  1.844 
+  16.665 
— 143

+  2.049 
+26.685 
— 178

+  2.049 
+20.405 
— 151

+  2.049 
+  13.672 
— 760

+  2.049 
+  15.983 

— 2.041

ÂLTIN VE DÖVlZ DURUMU 18.366 28.556 22.303 14.961 15.991

Diğer Altın ve Döviz Hesaplar
Cetvel : 26

1
(MOlyon TL.)

. • : 1972 1973 1974 1975 1976

ALTIN (Meskûk ve diişiik ayarlı) 

BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 

Hariçteki muhabirler 
Diğer döviz hesaplan 

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 

Hariçteki muhabirler 
Diğer döviz hesaplan

53

2.109

249
1.860

13.704

104
13.600

60

1.981

278
1.703

17.303

199
17.104

61

1.550

152
1.398

20.059

320
19.739

61

1.704

209
1.495

33.063

437
32.626

61

5.140

345
4.795

68.925

218
68.707



Merkez Bankası - Mevduat ve Dağılımı
Cetvel : 27 __________  .

D e ğ i ş i k l i k

1972 1973 1974 1975 1976
1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

KAYDÎ PARA

BANKALAR

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

445 742 1.432 700 467 395 297 690 — 732 —233

14.701 18.552 23.226 34.241 39.230 6.013 3.851 4.674 11.015 4.989

12.027
2.674

16.275
2.276

1

19.920
3.305

1

28.425
5.816

34.876
4.354

5.071
942

4.248
—398

1

3.645
1.029

8.505 
2.511 

— 1

6.451
—1.462

RESMÎ MEVDUAT

Genel - katma bütçeli idareler 
Kamu ekonomik teşebbüsleri 
Diğerleri

1.335 1.424 1.210 1.680 2.274 423 89 — 214 470 594

969
65

301

809
71

544

786
89

335

1.061
179
440

1.677
62

535

200
45

178

—160
6

243

-  23 
18

— 209

275
90

105

616
—117

95

MUHTELİF (Kaydî para hariç)

MİLLETLERARASI KURUMLAR VE 
DIŞ YARDIM KARŞILIKLARI

150 207 224 279 380 17 57 17 55 101

32 30 28 27 2.387 —1.201 — 2 — 2 — 1 2.360

TOPLAM 16.663 20.955 26.120 36.927 44.738 5.647 4.292 5.165 10.807 7.811



Bankalar — Başlıca İşlemler (x)
Cetvel ; 28___________________  (Milyon TL.)

A K T İ F 1972 1973 1974 1975 1976 P A S İ F 1972 1973 1974 1975 1976 I

KASA
Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST 
TEVDİAT (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 
Tanm Satış Koop.leri 
Doğrudan doğ. üreticiye

İpotek karşılığı krediler 
Konut inşaatı 
Afetler için 
Turizm
Ticari nitelikte 

Genel krediler 
TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER

4.418 5.018 7.142 8.561 11.113 MEVDUAT

Tevdiat parası
Vadesiz ticarî mevduat 
Vadesiz tasarruf mevdu.

Diğer mevduat (1)
MERKEZ B. REESKONT - 
AVANS (2)

T.C. Ziraat Bankası

Tanm Kredi Koop.leri 
Tanm Satış Koop.leri 
Üreticiyi güçlendirme

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

Sanayi
Tanm - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

ZİRAÎ FİNANSMAN

KALAN (3)

62.994 80.392 99.068 132.374 163.388
4.405

13

2.674

5.004
14

2.277

7.116
26

3.306

8.542
19

5.816

11.093
20

4.354

36.830 49.086 62.462 84.865 108.397
11.901
24.929

26.164

16.030
33.056

31.306

22.631
39.831

36.606

32.095
52.770

47.509

44.902
63.495

54.99113.359 17.662 21.357 29.808 36.259
12.027
1.332

55.993

16.275
1.387

75.068

19.920
1.437

95.749

28.425
1.383

138.953

34.876
1.383

184.982
5.993 14.119 23.178 22.226 34.927

3.232 6.296 14.044 12.701 15.66917.324 23.653 35.574 46.953 56.377
2.788
¿"036

752
1.538

3.763 4.253 5.232
4.029
1.203
3.940

33.249"
3.236

21.799
8.214
4.532
2.225
1.185

382
740

92.000

6.352
5.047
1.305
6.293

1.918
1.314

399

2.441
3.855

421

2.885
11.155

4
341

724
11.971

6
441

2.299
13.320

50
1.202

2.881
882

1.972
14267"
2.739
5.957
5.571
3.651

3.243
1.010
2.533

9.778
2.426
3.420
3.932
3.220
1.727

813
174
506

38.669

24.798
2.955

14.868
6.975
3.990

38.305
4.152

23.174
10.979
5.427
¿529
1.394

563
941

128.605

2.362 7.402
1.899

60
1.841

810
2.792

650

8.793 9.084 18.056
962
48

684
172
496

650

2.628
60

1.119
1.430
3.556

650

3.158
60

2.162
1.289
2.415

4.000

7.562
182

3.380
2.621
4.311

6.400

1.884
988
203
576

51.415

2.011
1.069

311
599

60.175
7.016 6.899 7.509 9.822 16.412 13.823 İ 1.763 12.167 34.360 48.405

TOPLAM 83.460 106.924 135.063 192.960 253.120 TOPLAM 83.460 106.924 135.063 192.960 253.120

NOTLAR : (x) Bankalardan alınan ayrıntılı bilgiler geciktiğinden bu cetvel 1976 yılı için ancak geçici ve yaklaşık başlıca işlemleri kapsamaktadır.
(1) Diğer mevduat, vadesiz ve vadeli resmî mevduat ile vadeli ticaret ve tasarruf mevduatı rakamlarını kapsar.
(2) Merkez Bankasındaki bankalar serbest tevdiatı ve mevduat karşılıkları ile reeskont ve avans rakamları, Merkez Bankası yıl sonu bi- 

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

arasındaki farktır. Bankaların 1976 yılı bilûnçoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Bankalar —Başlıca İşlemler — Değişiklik (x)
(Milyon TL.)

v v t V C I  • m tU  9

A K T İ F 1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976 P A S İ F 1971

1972
1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

KASA 1.017 600 2.124 1.419 2.552 MEVDUAT 14.518 17.398 18.676 33.306 31.014
Banknot 1.013 599

1

— 397

2.112
12

1.029

1.426 
— 7

2.510

2.551
1

—1.462

Tevdiat parası 7.210 12.256 13.376 22.403 23.532
Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST 
TEVDİAT (2)

4

942
Vadesiz ticarî mevduat 
Vadesiz tasarruf mevdu.

3.197
4.013

4.129
8.127
5.142

6.601
6.775
5.300

9.464
12.939
10.903

12.807
10.725
7.482

5.085 4.303 3.695 8.451 6.451 Diğer mevduat (1) 7.308
MEVDUAT KARŞILIKLARI

Merkez Bankasında (2) 
Devlet Yatırım Bankasında

5.071
14

4.248
55

3.645
50

8.505
— 54

6.451 MERKEZ B. REESKONT - 
AVANS (2) 1.559 8.126 9.059 — 952 12.701

KREDİLER 13.159 19.075 20.681 43.204 46.029 T.C. Ziraat Bankası 1.059 3.064 7.748 —1.343 2.968

İhtisas kredileri 1.875 6.329 11.921 11.379 9.424 Tarım Kredi Koop.leri — 28 
1.087

523
2.541

444
7.300

4

—2.161
816

2

1.575
1.349

44Sanayi bankaları 399 975 490 979 1.120 Tarım Satış Koop.leri 
Üreticiyi güçlendirme

T. Halk B. - Küçük sanatT. Sınaî Kal. B.
Sınaî Yat. ve Kr. B.

KUçiik sanat - Halk B.

246
153
271

845
130
434

362
128
561

786
193

1.407

1.018
102

2.353

40 22 — 80 100 761
Diğerleri - bütün bankalar 460 5.040 1.391 291 8.972

Tarım kredileri - Ziraat B. 911 4.489 10.531 8.451 5.056 Sanayi
Tarım - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

55 937
12

1.157
638

2.296

729 530 4.404
122

1.218
1.332
1.896

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

410
150
351

313
2.537
1.639

216
8.911
1.404

281
6.931
1.239

916
1.375
2.765

108 
— 55 

348

— 722 
620 
764

1.043 
— 141 
—1.141

İpotek kargılığı krediler 294 431 339 542 895
Konut inşaatı 
Afetler için 
Turizm

59
125
13
97

157
175
29
70

127
81

108
23

214
116
71

141

304
209
181
201

ZİRAÎ FİNANSMAN 3.350 2.400
Ticarî nitelikte

Genel krediler 11.284 12.746 8.760 31.825 36.605
TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 1.232 — 117 610 2.313 6.590 KALAN (3) 5.358 —2.060 404 22.193 14.045

TOPLAM 21.435 23.464 28.139 57.897 60.160 TOPLAM 21.435 23.464 28.139 57.897 60.160

NOT : (x) Bu cetveldeki notlar için 29 sayılı cetvelin açıklamaları geçerlidir.



Cetvel : 30

Bankalar —  Krediler ve Dağılımı
(Milyon TL.)

1972 1973 1974
1 9 7 5

1976
EkimEkim Aralık

ÜRETİM SEKTÖRÜ 25.637 33.017 41.461 49.252 52.802 64.894

Sanayi 16.399 21.067 26.995 32.977 34.879 42.579

Sanayi bankaları 2.788 3.763 4.253 5.212 5.232 6.302
Diğer bankalar 13.611 17.304 22.742 27.765 29.647 36.277

Madencilik - diğer bankalar 572 716 981 570 664 998

Tarım 7.128 9.262 10.952 12.024 13.319 15.426

Tarım Kredi Kooperatifleri 2.426 2.739 2.955 2.721 3.236 3.332
Diğer üreticiler 4.702 6.523 7.997 9.303 10.083 12.094

Küçük san’at, esnaf 1.538 1.972 2.533 3.681 3.940 5.891

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 6.164 7.180 7.262 9.264 9.798 12.962

Konut inşaatı 1.727 1.884 2.017 2.004 2.225 2.278
Mahalli idareler 2.635 2.954 3.404 4.359 4.494 4.542
Afetler için 813 988 1.069 1.125 1.185 1.331
Diğer inşaat 989 1.354 772 1.776 1.894 4.811

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 5 61 36 24 1 6

DAĞITIM SEKTÖRÜ 15.635 20.539 31.946 42.791 48.236 49.923

İhracat 5.858 9.088 18.042 24.570 27.464 26.202
Tarım Satış Kooperatifleri 3.420 5.957 14.868 19.371 21.799 20.147
Diğer ihracat kredileri 2.438 3.131 3.174 5.199 5.665 6.055

Turizm 174 203 563 484 518 666_j
İthalât 3.748 4.230 4.009 5.402 6.236 7.529
İç ticaret 5.855 7.018 9.332 12.335 14.018 15.526

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 8.552 14.271 15.044 23.586 28.116 38.356

25 binden az krediler 1.653 1.914 2.088
1

2.246 2.437 2.439
İpotekli ticarî krediler 506 576 599 638 740 807
Diğerleri 6.393 11.781 12.357 20.702 24.939 35.110

KREDİLER GENEL TOPLAMI 55.993 75.068 95.749
' i 

124.917 138.953 166.141



Bankalar — Krediler ve Dağılımı — Mutlak Pay (%)
Cetvel : 31

1972 1973 1974 1 9  7 5 1976 i
Ekim Aralık Ekim -

ÜRETİM SEKTÖRÜ 45,8 44,0 43,3 39,4 38,0 39,1
Sanayi 29,3 28,1 28,2 26,4 25,1 25,6

Sanayi bankaları 
Diğer bankalar

5,0
24,3

5,0
23,1

4,4
23,8

4,2
22,2

3,8
21,3

3,8 ; 
21,8

Madencilik - diğer bankalar 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,6
Tarım 12,7 12,3 11,4 9,6 9,6 9,3 1

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Diğer üreticiler

4.3
8.4

3.6
8.7

3,1
8,3

2,2
7,4

2.3
7.3

2,0
7,3

Küçük san’at, esnaf 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8 3,6 ,

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ n ,o 9,5 7,6 7,4 7,0 7,8

Konut inşaatı 3,1 2,5 2,1 1,6 1,6 1,4
Mahallî idareler 4,7 3,9 3,6 3,5 3,2 2,7
Afetler için 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8
Diğer inşaat 1,8 1,8 0,8 1,4 1,4 2,9

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

DAĞITIM SEKTÖRÜ 27,9 27,4 33,4 34,3 34,8 30,0 |

İhracat 10,5 12,1 18,8 19,7 19,8 15.8 i

Tarım Satış Kooperatifleri 6,1 7,9 15,5 15,5 15,7 12,1
Diğer ihracat kredileri 4,4 4,2 3,3 4,2 4,1 3,7

Turizm 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0.4

İthalât 6,7 5,6 4,2 4,3 4,5 4,5

İç ticaret 10,4 9,4 9,8 9,9 10,1 9.3

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 15,3 19,0 15,7 18,9 _20,2_ 23,1

25 binden az krediler 3,0 2,5 2,2 1,8 1,8 1,5
İpotekli ticarî krediler 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0.5
Diğerleri 11,4 15,7 12,9 16,6 17,9 21,1

KREDİLER GENEL TOPLAMI
■» -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Bankaların Hesap Durumu özeti
Cetvel : ¡re — -------------

1 9  7 5 1976
Ekim1972 1973 1974 Ekim Aralık

AKTİF HESAPLAR 115.239 149.890 190.960 264.261 252.193 344.464

KASA

Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ BANKASI SERBEST TEV.
KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI

Mevduat karşılığı (Merkez Bankası) 
Mevduat kargılığı (D. Y. B.)
Diğer kanuni kargılıklar

TAHVİLLER CÜZDANI

Devlet tahvil, ve Hazine plas. bono. 
Devlet Yatırım Bankası 
Belediyeler 
Diğer tahviller

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 
KREDİLER

4.418 5.018 7.142 6.184 8.561 6.758

4.405
13

3.196

5.004
14

2.603

7.116
26

3.545

6.158
26

5.284

8.542
19

6.681

6.743
15

2.984

13.860 18.276 22.026 29.286 30.649 35.150

12.027
1.332

501
4.172

16.275
1.387

614
3.287

19.920
1.437

669
3.020

26.910
1.535

841
3.455

28.425
1.383

841
4.277

32.703
1.417
1.030
8.654

4.095
33
24
20

2.844

3.202
35
22
28

3.612

2.900
42
20
58

4.489

3.328
45
17
65

5.469

4.099
25
16

137
5.545

8.512
27
15

100
6.569

55.993 75.068 95.749 124.917 138.953 166.141

SABİT DEĞERLER 4.980 4.982 6.177 7.383 .7.788 9.465

ZARAR 163 666 740 — 2.236 —

MUHTELİF AKTİFLER 25.613 36.378 48.072 82.283 47.503 108.743

PASİF HESAPLAR 115.239 149.890 190.960 264.261 252.193 344.464

MEVDUAT 62.994 80.392 99.068 118.633 132.374 142.921

Ticarî mevduat - vadesiz 
Ticarî mevduat - vadeli 
Tasarruf mevduatı - vadesiz 
Tasarruf mevduatı - vadeli 
Resmi - vadesiz, vadeli

11.901
1.077

24.929
17.174
7.913

16.030
186

33.056
20.622
10.498

22.631
205

39.831
24.773
11.628

28.050
253

46.341
27.474
16.515

32.095 
279

52.770
30.096 
17.134

36.510
384

56.861
31.626
17.540

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 5.993 14.119 23.178 18.834 22.226 29.729
TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 360 375 386 733 767 800
TAAHHÜTLER 6.542 7.852 9.369 14.919 15.361 22.415

Devlet Yatırım Bankası 
Genel bütçeli idareler 
Sosyal sigorta kurumlan 
Mahalli idareler 
İktisadi Devlet teşebbüsleri 
Zirai finansman 
Yurtiçi ve dışı taahhütler

2.895
551
254
49
4

650
2.139

3.814
628
254

3
3

650
2.500

4.918
683
249

2
2

650
2.865

5.958
869
236

2
2

3.658
4.194

6.158
1.261

234
2
2

4.000
3.704

8.896
2.249

228
2
2

6.400
4.638

SERMAYE HESAPLARI 12.862 14.336 16.002 17.106 19.727 19.584
Ödenmig sermaye 
İhtiyat ve karşılıklar 
Kftr

8.614
3.328

920

9.953
3.233
1.150

10.741
3.983
1.278

12.555
4.551

12.992
4.938
1.797

13.866
5.718

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 26.488 32.816 42.957 94.036 61.738 129.015



Cetvel : 33
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı (x)

(Milyon TL.)

A K T İ F 1972 1973 1974 1975 1976 P A S î  F 1972 1973 1974 1975 1976

KASA 4.482 5.082 7.206 8.627 11.178 BANKNOT EMİSYONU 20.055 25.332 32.860 40.938 52.061
Banknot 
Ufaklık para

MEVDUAT KARŞILIĞI

4.405
77

13.359

5.004
78

17.662

7.116
90

21.357

8.542
85

29.808

11.093
85

36.259

Bilfiil tedavülde 
Banka kasalannda

UFAKLIK PARA EMİSYONU

15.650
4.405

405

20.328
5.004

450

25.744
7.116

497

32.396
8.542

594

40.968
11.093

770
Merkez Bankasında 
Devlet Yatının Bankasında

KREDİ HACMİ

12.027
1.332

69.534

16.275
1.387

88.835

19.920
1.437

118.387

28.425
1.383

171.483

34.876
1.383

246.879
Bilfiil tedavülde 
Banka kasalannda

328
77

372
78

407
90

509
85

685
85

Merkez B. - dolaysız kredi. 13.541 13.767 22.638 32.530 61.897 VADESİZ MEVDUAT 37.275 49.828 63.894 85.565 108.864
Banka kredileri 55.993 75.068 95.749 138.953 184.982 Vadesiz ticari mevduat 

Vadesiz tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası kaydî

DİĞER MEVDUAT (1,

11.901
24.929

445
27.681

16.030
33.056

742
32.967

22.631
39.831

1.432
38.068

32.095
52.770

700
49.495

44.902
63.495

467
54.991

Kendi kaynaklanndan 
Merkez B. kaynağından

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER

50.000
5.993
7.078

60.949
14.119
6.961

72.571
23.178
7.570

116.727
22.226

9.883

150.055
34.927
16.412

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 18.366 28.556 22.303 14.961 15.991
İTHALÂT TEMİNATI 1.369 1.227 978 1.923 11.499

Altın mevcudu 
Döviz rezervi

1.844
16.522

2.049
26.507

2.049
20.254

2.049
12.912

2.049
13.942 KALAN (2) 26.034 37.292 40.526 56.247 98.534

TOPLAM 112.819 147.096 176.823 234.762 326.719 TOPLAM 112.819 147.096 176.823 234.762 326.719

NOTLAR : (x) 1976 için geçici ve yaklaşık rakamlar. Bu cetvele bankaların birbirleri ile Merkez Bankası arasındaki hesaplar dahil değildir; Hâzine
ce çıkarılan ufaklık para dahildir. Para - banka sistemi: 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 
resmî mevduatı, vadeli ticarî ve tasarruf mevduatı rakamlarım kapsar.

(2) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları ara
sındaki farktır. Bankaların 1976 yılı bilûnçolan bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Cetvel : 34
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve kullanımı - Değişiklik (x)

(Milyon TL)

A K T İ F 1971 1972 1973 1974 1975 P A S İ F 1971 1972 1973 1974 1975
1972 1973 1974 1975 1976 1972 1973 1974 1975 1976

KASA 1.021
*

600 2.124 1.421 2.551 BANKNOT EMİSYONU 3.023 5.277 7.528 8.078 11.123
Banknot 1.013 599 2.112 1.426 2.551 Bilfiil tedavülde 2.010 4.678 5.416 6.652 8.572
Ufaklık para 8 1 12 — 5 — Banka kasalarında 1.013 599 2.112 1.426 2.551

MEVDUAT KARŞILIĞI 5.085 4.303 3.695 8.451 6.451 UFAKLIK PARA EMİSYONU 59 45 47 97 176
Merkez Bankasında 
Devlet Yatırım Bankasında

5.071
14

4.248
55

3.645
50

8.505 
— 54

6.451
Bilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

51
8

44
1

35
12

102 
— 5

176

KREDİ HACMİ 14.861 19.301 29.552 53.096 75.396
VADESİZ MEVDUAT 7.605 12.553 14.066 21.671 23.299Merkez B. - dolaysız kredi. 1.702 226 8.871 9.892 29.367

Banka kredileri 13.159 19.075 20.681 43.204 46.029 Vadesiz ticari mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası kaydî

3.197
4.013

395

4.129
8.127

297

6.601
6.775

690

9.464 12.807
10.725
—233Kendi kaynaklarından 

Merkez B. kaynağından
11.600
1.559

10.949
8.126

11.622
9.059

44.156 
— 952

33.328
12.701

12.939
—732

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 1.232 — 117 609 2.313 6.529 DİĞER MEVDUAT (1) 6.547 5.286 5.101 11.427 5.496
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 7.897 10.190 —6.253 —7.342 1.030 İTHALÂT TEMİNATI — 218 — 142 — 249 945 9.576

Altın mevcudu 79 205 _ — ___

3.234Döviz rezervi 7.818 9.985 —6.253 —7.342 1.030 KALAN (2) ................... 13.080 11.258 15.721 42.287

TOPLAM 30.096 34.277 29.727 57.939 91.957 TOPLAM 30.096 34.277 29.727 57.939 91.957

(x) Bu cetveldeki notlar için 34 sayılı cetvelin açıklamaları geçerlidir.



Para - Banka Sistemi — Kredi Hacmi ve Dağılımı (x)

1972 1973 1974 1975
D e ğ i ş i k l i k

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

BANKA KREDİLERİ 55.993 75.068 95.749 138.953 184.982 13.159 19.075 20.681 43.204 46.029
İhtisas kredileri 17.324 23.653 35.574 46.953 56.377 1.875 6.329 11.921 11.379 9.424

Sanayi bankaları 2.788 3.763 4.253 5.232 6.352 399 975 490 979 1.120
T. Sınaî Kal. Bankası 
Sınaî Yat. ve Kr. B.

2.036
752

2.881
882

3.243
1.010

4.029
1.203

5.047
1.305

246
153

845
130

362
128

786
193

1.018
102

Küçük san’at — Halk B. 1.538 1.972 2.533 3.940 6.293 271 434 561 1.407 2.353
Kendi kaynaklarından 
Merkez Bankası kay.

1.139
399

1.551
421

2.192
341

3.499
441

5.091
1.202

231
40

412
22

641 
— 80

1.307
100

1.592
761

Tarım — Ziraat Bankası 9.778 14.267 24.798 33.249 38.305 911 4.489 10.531 8.451 5.056
Kendi kaynaklarından 
Merkez B. kaynaklar.

6.546
3.232

7.971
6.296

10.754
14.044

20.548
12.701

22.636
15.669

—148
1.059

1.425
3.064

2.783
7.748

9.794
-1.343

2.088
2.968

İpotek kargılığı krediler 3.220 3.651 3.990 4.532 5.427 294 431 339 542 895İ
Konut inşaatı 
Afetler için 
Turizm
Ticari nitelikte

1.727
813
174
506

1.884
988
203
576

2.011
1.069

311
599

2.225
1.185

382
740

2.529
1.394

563
941

59
125
13
97

157
175
29
70

127
81

108
23

214
116
71

141

304
209
181
201

Genel krediler 38.669 51.415 60.175 92.000 128.605 11.284 12.746 8.760 31.825 36.605
Kendi kaynaklarından 36.307 44.013 51.382 82.916 110.549 10.824 7.706 7.369 31.534 27.633

Merkez Bankası kaynağı. 2.362 7.402 8.793 9.084 18.056 460 5.040 1.391 291 8.972

Kısa vadeli krediler 1.866 4.610 5.237 6.669 13.745 112 2.744 627 1.432 7.076
Sanayi kredileri 
Tarım — bölge bank. 
İhracat kredileri 
İç ticaret kredileri

962
48

684
172

1.899
60

1.841
810

2.628
60

1.119
1.430

3.158
60

2.162
1.289

7.562
182

3.380
2.621

55 
4 

108 
— 55

937
12

1.157
638

729

—722
620

530

1.043 
-  141

4.404
122

1.218
1.332

Orta vadeli krediler 496 2.792 3.556 2.415 4.311 348 2.296 764 -1.141 1.896

MERKEZ BANKASI — 
DOLAYSIZ 13.541 13.767 22.638 32.530 61.897 1.702 226 8.871 9.892 29.367

H azine-Kısa vadeli avans 7.469 7.844 12.484 16.761 21.739 1.381 375 4.640 4.277 4.978

Katma Bütçeli İdareler-Tekel 1.750 2.259 2.270 2.180 7.000 509 11 90 4.820

Kamu iktisadi teş. leri 4.059 3.429 7.676 13.421 33.053 350 — 630 4.247 5.745 19.632

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Seker Şirketi 
Devlet Yatırım Bankası 
Diğer

Bankalar Tasfiye Fonu

3.350
709

263

2.700
729

235

6.700
976

208

6.000
1.371
6.050

168

12.200
3.577

14.641
2.635

105

350 

— 29

— 650
20

— 28

4.000
247

-  27

700
395

6.050

40

6.200
2.206
8.591
2.635

— 63

KREDİ HACMİ TOPLAMI 69.534 88.835 118.387 171.483 246.879 14.861 19.301 29.552 53.096 75.396

(x) Bankalar açısından 1976 sonu rakamları geçici ve yaklaşıktır.



Cetvel : 36 Para - Banka Sistemi — Para Hacmi ve Başlıca Etkenleri (x) (Milyon TL)

D e ğ i ş i k l i k
1972 1973 1974 1975 1976 1971

1972
1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

PARA HACMİ 53.253 70.528 90.045 118.470 150.517 9.666 17.275 19.517 28.425 32.047
Banknot ve ufaklık para 15.978 20.700 26.151 32.905 41.653 2.061 4.722 5.451 6.754 8.748

Banknot 
Ufaklık para

15.650
328

20.328
372

25.744
407

32.396
509

40.968
685

2.010
51

4.678
44

5.416
35

6.652
102

8.572
176

Tevdiat parası • vadesiz 37.275 49.828 63.894 85.565 108.864 7.605 12.553 14.066 21.671 23.299
Ticari mevduat 
Tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası - kayd!

11.901
24.929

445

16.030
33.056

742
22.631
39331

1.432
32.0%
52.770

700

44.902
63.495

467

3.197
4.013

395

4.129
8.127

297
6.601
6.775

690
9.464

12539
— 732

12507 
10.725 

— 233
PARA BENZERİ LİKİDİTELER 27.681 32.967 38.068 49.495 60.032 6.547 5-286 5.101 11.427 10.537

Bankalarda 
Merkez Bankasında

28.164
1-517

31306
1.661

36.606
1.462

47.509
1.986

54591
5.041

7308 
— 761

5.142
144

5.300 
—199

10503
524

7.482 
3 055 1

BAûLl DEÛERLER 5.851 6.309 8.184 10.550 22.677 803 458 1.875 2566 12.127
i Kantarda banknot + ufaklık para 

İthalât teminatı
4.482
1.369

5.082
1227

7206
978

8.627
1523

11.178
11.496

1.021 
— 218

600 
— 142

2.124
—249

1 421
945

2351
9576

I FARK (1) 26.034 37332 40526 56.247 93.493 13.080 11-258 3-234 15.721 37.246

T O P L A M 11X919 147JN 17632S 2*4.762 m .719 MJM *4*77 39.727 S7JM 91.»«7 j

KREDİ HACMİ 69.534 88.835 118387 171.483 246.879 14561 19501 29.552 »096 75396
, Merket Bankası • dolaysız krediler 13.541 13.767 22638 32.530 61.887 1.702 226 8.871 o ogjn 9-99m 29367

Banka kredileri 55593 75.068 95.748 138553 184582 13.159 19075 20681 43 JM Ifi tijro
Kendi kaynaklarından 
Merkez Bankası kaynaklarından

; 50.000 
5593

60549
14.119

72-571
23.178

116.727
27 7T&

150.066
34527

11.600
1.558

10549
8.126

11.622
9.066

44 156
— m

3332*
12.701

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 7X178 6561 7.570 9883 16.412 1-232 — 117 609 2 313 (.529
ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 18366 28.556 j 22-303 14561 15591 7897 10.190 -6 JS 3 —7342 1030

Allın mevcudu 
Döviz rezervi

1.844
16.522

2JM9
26507

2049
20054

2.049
12512

2.049
13542

79
7.818

206
9565 —&2S3 —7342 1.030

BACU d e ğ e r le r 17341 22.744 28.563 38.435 47.437 6.106 4503 5819 9372 9002
Kıtalarda banknot* ufaklık para 4.482 5.082 7.206 8.627 11.178 1.021 600 2.124 1.421 2.551
Mevduat karşılıkları 13359 17.662 21357 29.808 36.259 5.065 4303 3.685 8.451 6.451

Merkez Bankasında 
Devlet Yatırım Bankasında

12.027
1.332

16275
1-387

19.920
1.437

28.425
1.383

34.878
1.383

5.071
14

4148
55

3.645
50

8505
-  54

6451

NOTLAR : (x) Bankalar açısından 1976 yılı sonu rakamları geçici ve yafelaşıfetır. 

(!) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve p a s if  h e s a p la ' 
toplamları aram daki farktır. Bankaların 1976 yılı b ila n ço la r ı hu cetvelin düzenlendiği tarihte eld e  ed ilem e m iştir ,



Cetvel : 37
Para - Banka Sistemi - Para Hacmi - Para - Banka Kurumlan ve Dağılımı (x)

(Milyon TL.)
D e ğ i ş i k l i k

1972 1973 1974 1975 1976 1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1975
1976

HAZİNE 405 450 497 594 770 59 45 47 97 176

MERKEZ BANKASI 20.436 26.010 34.228 41.572 52.463 3.414 5.574 8.218 7.344 10.89}

Banknot emisyonu 
Kaydî para
Ufaklık para (—), kasada

20.055 
445 

— 64

25.332 
742 

— 64

32.860 
1.432 

— 64

40.938 
700 

— 66

52.061 
467 

— 65

3.023 
395 

— 4

5.277
297

7.528
690

8.078
— 732
— 2

11.123 
— 233 

1

BANKALAR 32.412 44.068 55.320 76.304 97.284 6.193 11.656 11.252 20.984 20.980

Kaydî Para 36.830 49.086 62.462 84.865 108.397 7.210 12.256 13.376 22.403 23.532

Vadesiz ticarî mevduat 11.901 16.030 22.631 32.095 44.902 3.197 4.129 6.601 9.464 12.807

Vadesiz tasarruf mevduatı 24.929 33.056 39.831 52.770 63.495 4.013 8.127 6.775 12.939 10.725

Banknot (—), kasalarda —4.405 —5.004 —7.116 — 8.542 —11.093 —1.013 — 599 —2.112 — 1.426 — 2.551

Ufaklık para (—), kasalarda — 13 — 14 — 26 — 19 — 20 — 4 — 1 — 12 7 — 1

PARA HACMİ TOPLAMI 53.253 70.528 90.045 118.470 150.517 9.666 17.275 19.517 28.425 32.047

(x) Merkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleri ile ilgili 1976 yılı rakamları geçici ve yaklaşıktır.



K o n s o l i d e  B ü t ç e
Cetvel : 38 (Milyon TL.)

Mali Yıl (10 aylık) Takvim Yılı

1972 1973 1974 1975 1976 1972 1973 1974 1975 1976

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 55.890 65.673 89.043 133.945 190.450
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye teşkili ve transferler

26.390
9.454

20.046

....
.... ....

B. HARCAMALAR TOPLAMI 39.213 42.000 51.692 78.678 116.881 51.404 53.002 72.784 103.156 149.999
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve transferler

18.212
5.644

15.357

23.190
7.368

20.846

....
....

C. ÖDEMELER TOPLAMI 38.936 43.529 55.523 81.487 118.847 51.029 54.401 71.710 100.921 148.654
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye teşkili ve transferler 
Biitçe emanetinden

18.078
5.484

12.835
2.539

|  40.277 

3.252

j 49.466 

6.057

|  75.011 

6.476

111.455

7.392

22.371
6.991

18.979
2.688

51.053

3.348

65.597

6.113

94.146

6.775

140.903

7.751

D. GELİR TAHSİLATI 39.001 47.355 58.513 85.804 123.431 48.731 59.886 66.813 102.288 151.324
Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

31.775
5.473
1.753

42.478
3.891

986

52.010
3.727
2.776

75.167
6.274
4.363

101.421
10.554
11.456

38.489
6.695
3.547

49.714
4.728
5.444

61.297
4.456
1.060

87.875
7.356
7.057

119.763
15.318
16.243

GELİR GİDER FARKI (C-D) +  65 +3.826 +2.990 +4.317 +4.584 —2.298 +5.485 —4.897 +  1.367 +2.670

K ayn ak : Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



G e n e l  B ü t ç e
Cetvel : 39 _______________________________________________ '_________________________________ (Milyon TL)

Mali Yıl (10 aylık) Takvim Yılı

1972 1973 1974 1975 1976 1972 1973 1974 1975 1976

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 54.155 64.041 87.050 131.700 186.602 -

Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

24.130
4.357

25.668
(6.773) (8.83İ) (13.930) (19.205) (26.438)

B. HARCAMALAR TOPLAMI 39.307 42.381 52.382 80.006 118.004 50.552 52.492 72.144 102.853 149.053

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

16.542
2.653

20.112
(5.416) (6.691) (9.723) (13.961) (19.839)

21.097
3.141

26.314
(6.603)

52.492

(7.967)

72.144

(11.112)

102.853

(16.424)

149.053

(23.163)

C. ÖDEMELER TOPLAMI 38.144 43.274 55.489 81.814 118.784 49.845 53.854 71.048 100.657 147.795
Cari ödemeler . 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

16.420
2.521

17.606
1.597

|  40.741 

2.533

|  50.276 

5.213

 ̂ 76.439 

5.375

1112.768 

6.016

20.401
3.061

24.738
1.645

51.290

2.564

65.807

5.241

94.995

5.662

141.469

6.326

D. GELİR TAHSİLATI 37.826 46.149 57.260 83.959 120.694 47.292 58.455 65.278 100.080 148.379
Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

31.745
4.661
1.420

42.443
3.041

665

51.977
3.028
2.255

75.148
5.239
3.572

101.408
8.623

10.663

38.456
5.712
3.124

49.674
3.690
5.091

61.256
3.491

531

87.848
5.994
6.238

119.741
13.129
15.509

GELİR GİDER FARKI (C-D) — 318 +2.875 +  1.771 +2.145 +  1.910 —2.553 +4.601 —5.770 — 577 + 584

K ayn ak : Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesaplan Bülteni.



K a t m a  B ü t ç e
Cetvel : 40 (Milyon TL.)

Mali Yıl (10 aylık) Takvim Yılı

1972 1973 1974 1975 1976 1972 1973 1974 1975 1976

A. ÖDENEKLER TOPLAMI
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

B. HARCAMALAR TOPLAMI

8.509
2.260
5.098
1.151
5.321

10.463

6.310

15.924

9.033

21.450

12.633

30.286

18.716 7.454 8.478 11.752 16.727 24.109
Cari harcamalar 1.669 2.092 8.478 11.752 16.727 24.109
Yatırım harcamaları 2.990 • ••• 4.227 — _ _ _
Sermaye Teşkili ve Transferler 662 1.135 — T“ — —

C. ÖDEMELER TOPLAMI 6.208 6.947 9.757 13.635 19.901 7.788 8.515 11.774 16.689 24.019
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri

1.659
2.963 \ 6.227 \ 8.913 \ 12.534 18.526

1.971
3.930

7.730 10.903 15.576 22.595

Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

644
942

(
720

i . 
844

(
1.101 1.375

844
1.043 785 871 1.113 1.424

D. GELİR TAHSİLATI 6.591 7.898 10.976 15.806 22.576 8.043 9.398 12.647 18.632 26.108
Vergi gelirleri 29 35 33 19 13 32 41 41 27 22
Vergi dışı gelirler 812 850 699 1.035 1.930 984 1.038 966 1.362 2.188
Özel gelir ve fonlar 5.750 7.013 10.244 14.752 20.633 7.027 8.319 11.640 17.243 23.898

GELİR GİDER FARKI (C-D ) +  383 +  951 +  1.219 +2.171 +  2.675 +  255 + 883 +  873 +  1.943 j+  2.089

K ayn ak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



Hazine Nakit Durumu 
(Aralık Sonlan)

teıveı ; **ı

1972 1973 1974 1975 1976

1 — MEVCUT VE ALACAKLAR 7.785 9.261 14.059 21.772 26;i50

Kasa ve bankalar 3.217 3.349 2.389 4.985 588

Avanslar 4.568 5.912 11.670 16.787 25.562

2 — BORÇLAR (kısa vadeli) —12.878 —13.705 —19.687 —28.832 —34.619

Merkez Bankası avansı — 7.340 — 7.846 —12.869 —16.761 —21.739

Hazine bonoları — 2.286 — 641 — 687 — 1.169 — 2.007

Emanet paralar (a) — 3.252 — 5.218 — 6.131 —10.902 —10.873

3 — ALACAK—BORÇ DENGESİ (1—2) — 5.093 — 4.444 — 5.628 — 7.060 — 8.469

4 — BÜTÇE EMANETLERİ (b) — 3.440 — 2.042 — 3.116 — 5.350 — 6.696

5 — NET HAZİNE NAKİT DURUMU (3—4) — 8.533 — 6.486 — 8.744 —12.410 —15.165

(a) Çeşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar.
(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 : 42
Kamu Borçlan — İç Borçlar

(Milyon TL.)

1972
Aralık

1973
Aralık

1974
Aralık

197S
Aralık

1978 | 
Aralık

A — DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 
OLAN İÇ BORÇLAR TOPLAMI (I) 2S4S7 26.733 2SJ97 48j91Ş 7*639

a) Genel BOtçe Toplamı 23.852 26 730 28107 48.019 70.639

Tahvil Onact (2) 6-287 9414 11.565 18.041 32.585
İç konsolidasyon borç. (3) 7.380 7.180 7.507 21.647 30.478
Tahkim edilen belediyeler bor«. (4) 2488 1241 1.905 1.74» 1507
Tasarruf Bonosu ıssa . 7.287 6.911 6.479 5.975
Di&er borçlar (5) (6) 106 102 9» 97 94

b) Katma BOtçe Toplamı S 3 — — —

Devlet Su taleri Tahvilleri S 3 — — —

B — BÜTÇE DIŞI KAMU SEKTÖRÜ
TAHVİLLERİ TOPLAMI * jc n 11.7» 14JM8 1M99

a) Devlet Yatıran Bankan (7) 8-590 11.174 14.474 17415 25.821
b) İktisadi Devlet Tevekkülleri (8) 467 429 393 958 520
c) Belediye (İstanbul ve Ankan Belediyesi) 180 180 21 17 11

TOPLAM (A +  B) u m 38-516 8SJM 6SJM 96J9I

(1) Genel ve Katma Bütçe borçlan.
(2) Hazine tç istikraz Tahvilleri
(3) ¡54 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan borçlar
( 4 )  691 »ayılı Kanun gereğince tahkim edilen Belediyeler borçlan.
(5) 65 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasına ödenen kambiyo rararları.
(6) 1935 Türk borcu tahvilleri Türk parası ile ödenen dıf borçlara dahil edildiği için bu borçlar bölümünden 

çıkarılmıştır.
(7) Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri dahil.
(8) Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası. 

Kaynak: Aylık Ekonomik Göstergeler — Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve M.U.T. Genel Sekreterliği.



Türkiye’nin Dış Borçlan — Dövizle ödenecek Dış Borçlar (x)

1972
Aralık

1973
Aralık

1974
Aralık

1975
Aralık

1976 1 
Aralık

A — BORÇLULARA GÖRE DAĞILIM
a) Devlet Bütçe, ödenecek olanlar (1)
b) Diğer kamu sektörü borçları (2)
c) Özel sektör borçlan
d) Konsolide ticari borçlar

2.062
100
133

5

2.307
153
189

5

2.456
203
237

5

2.542
186
279

5

2.847
580
390

5

DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR TOPLAMI 2.300 2.654 2.901 3.012 3.822

B — ALACAKLILARA GÖRE DAĞILIM
a) M illetlerarası kurumlar
b) Yabancı hükümet ve hükü. organ.
c) Yabancı özel firmalar
d) Konsolide ticari borçlar
e) Avrupa serbest para piyasası

373
1.823

99
5

476
2.067

106
5

587
2.192

117
5

734
2.175

98
5

1.107 
2.216 

166 
5 1 

328 !

(1) Genel ve Katma Bütçe borçları.
(2) M erkez Bankası, Devlet Yatırım Bankası, İktisadi Kamu Teşebbüsleri, 

Mahalli İdareler.
(x) Dövizle ödenecek dıs borçlar bölümüne refinansman kredileri dahil edilmiştir. 

K a yn a k: A ylık  Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.

Türkiye’nin Dış Borçlan — Türk Parasiyle ödenecek Dış Borçlar 
Cetvel : 44 (Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden ödenecek olanlar
b) Diğer kamu sektörü
c) Özel sektör borçları

1.814
425

1.501

1.763
384

1.491

1.700
372

1.355

1.710
360

1.342

1.734
347

1.336

T O P L A M 3.740 3.638 3.427 3.412 3.417

Kaynak : A ylık  Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği



Cetvel : 48
ödemeler Défigeai

(Milyon $)

1972 1973 1974 1 9  7  8 1 9  7  6

Gerçek*
lefme

Gerçek-
tefine

Gerçek
letil» Program Gerçek

lenme Program
Gerçek
leşm e

(G eçici)

1. CARİ İŞLEMLER —  8 —  _ ? !!* » —  _ Ş Ş M — 1 .8 8 0 ,0 — 1 .4 0 0 ,0 — & 2 8 5 £ '

A. D il ticaret —  678 —  781,9 — 2.245 ,3 — 2 .0 0 0 ,0 — 3 .3 3 7 ,5 — 2 .9 0 0 ,0 — 3 .1 6 8 ,4
İthalât
İhracat

— 1.563
885

— 2.099,0 
1.317,1

— 3 .7 7 7 ,5  
1.532,2

— 4 .0 0 0 ,0
2 .0 0 0 ,0

— 4 .7 3 8 ,6  
1 .401 ,1

— 5 .0 0 0 ,0
2 .1 0 0 ,0

— 5 .1 2 8 ,6
1 .9 6 0 ,2

B. Görünmeyen Iglemler (net) 640 1.236.4 1.499 ,3 1 .6 5 0 ,0 1 .4 3 4 ,8 1 .4 7 5 ,0 8 6 8 ,3
Bore faiz Ödemeleri (1)
Turizm ve di( seyahat (net)
İ$Vİ gelirleri 
Kâr transferleri
Proje kredileri hizmet ödemeleri 
D ite r  görünmeyenler (net)

—  62 
44  

740
—  35
—  35
—  12

—  59,0
78 .5  

1.183,2
—  34 ,8
—  24 ,0

9 2 .5

— 102,4
4 1 ,8

1 .4 2 6 3
—  71,1
—  17,0 

221 ,7

—  120 ,0  
120 ,0  

1 .6 0 0 ,0
—  5 0 ,0
—  3 0 ,0  

130 ,0

—  1 24 ,0
4 5 ,9

1 3 1 2 ^
—  3 6 ,3
—  15 ,0  

2 5 1 ,9

—  1 2 5 ,0
9 0 ,0

1 3 0 0 ,0
—  7 0 ,0
—  2 0 ,0  

3 0 0 ,0

—  2 1 7 .3
—  2 7 ,4

9 8 2 .7
—  8 2 ,5

2 1 2 .8
C. Nato ■ EnfrastrUktttr 3 0 18,5 2 7 ,0 2 0 ,0 2 2 ,7 2 5 ,0 1 4 ,6

2. SERMAYE HAREKETLERİ 160 432 ,3 2 9 0 ,8 4 7 0 ,0 5 1 9 ,8 4 5 0 ,0 5 4 6 ,6
A. Dıg bore ödemeleri (1) —  235 —  7 2 ,4 — 126,1 —  140 ,0 —  117 ,5 —  1 3 5 ,0 —  1 1 9 ,1
B. TL. Gıda İthalatı 18 — — — __ _
C. özel yabancı sermaye 43 78,6 88,1 125 ,0 1 5 3 ,2 1 5 0 ,0 2 7 ,4 1
D. Bedelsiz İthalât 39 50,1 _  57>9 7 5 ,0 9 8 ,1 1 0 0 ,0 1 3 5 ,5 :
E. Proje kredileri 222 3 27 ,0 2 6 8 ,5 4 0 0 ,0 3 8 0 ,8 3 2 5 ,0 4 9 7 ,1
F . Konsorsiyum kredileri (1) 73 48,1 2 ,4 1 0 ,0 5 ,2 1 0 ,0 5 ,7 ,

GENEL DENGE 152 9 08 ,3 — 4 2 8 ,2 140 ,0 — 1 .3 6 0 ,2 — 9 5 0 ,0 — 1 .7 3 8 ,9
3. KISA VE ORTA VADELİ

SERMAYE HAREKETLERİ 4 1 3 —  2 24 ,0 60 ,0 — 6 6 6 ,0 6 5 0 ,0 1 .5 2 0 ,0
4. ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ (2) ( -)  864 <-) 727 ,8 4 3 0 ,9 (■) 140 ,0 4 1 7 ,0 1 1 9 ,4
S. ÖZEL ÇEKME HAKLARINDAN 

KULLANMA —  19 3 0 1 ,2 3 0 0 ,0 1 4 9 ,0
6. NET YANU9 VE EKSİK 18 46 ,6 - ^ _ 5 5 .P — —  2 4 ,0 mmmm —  4 9 ,5

" ' I
(i)  Teciller dahil değildir.
(2) (•) işareti rezerv artışını gösterir.

Kaynak ; 1975 ve 1976 yılları Programları - Maliye Bakanlığı ödemeler Dengesi Şubesi



Cetvel : 46
Aylık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyattan

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963=100) 
Genel Endeks »» »
Gıda Maddeleri ve Yemler ” »» »» »
San. Ham. Mad. ve Yan Mamulleri »> »* »* »f »

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963=100) 
Genel Endeks ” »
Gıda»
Aydınlatma ve Isıtma » »» »»
Giyim»i
Diğer

M

ANKARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100)
Genel Endeks » »f

ALTIN FİYATLARI (TL.)
Reşat

Cumhuriyet 

Külçe

1975
1976
1975
1976
1975
1976

1975
1976
1975
1976
1975
1976
1975
1976
1975
1976

1975
1976

1975
1976
1975
1976
1975
1976

Ocak

339.1
369.1 
353,9
389.3
314.4 
335,3

305.8
357.5
285.7 
342,3
331.7
331.7 
322,1
399.9
370.7
392.6

228.7
268.8

773,86
990,52
591,73
561,90
83,63
78,27

Şubat

346,7
377.1 
367,3 
397,6
312.2 
342,9

314.3 
372,1
292.7
363.3
331.7
331.7
347.0
400.4
372.1
397.7

237,5
269,0

851,50
1.027,25

651,35
550,40
92,10
76,83

Mart

350.2
381.3
373.4 
395,3 
311,7 
358,1

318.7 
373,4 
299,0
365.3
331.7
331.7
352.6
400.4
367.4
397.7

247,2
280,6

846,19
1.064,39

663,90
554,26
91,07
78,13

Nisan

350.7
393.8
368.7
410.8 
320,5 
365,4

326,2
380.1
307.5
371.1
331.7
331.7 
359,0
405.7
374.6
413.6

252.3
287.4

844,05
1.058,33

636,90
539,67
87,02
75,46

Mayıs

346,1
404.0 
362,7
424.1
318.5
370.6

332.9
384.5
317.7
375.9
331.7
331.7
359.0
414.1
374.6
413.6

253,6
286,1

831,05
1.020,26

586,42
513,32
81,82
73,37

Haz. Temi

339,5
407.7
351.4
427.5
319.6
374.8

332.0 
384,9 
315,2
375.6
331.7
331.7
359.0
416.8 
380,7 
415,4

250.5
282.5

801,43
1.018,86

557,29
513,36
79,10
7 2 ,9 2

336.8 
393,4
347.9 
400,6
318.2
381.3

330.6
385.7
312.6 
373,9
331.7
331.7 
359,0
421.7
383 .2
424 .2

248,8
285,1

818,70
1.018,32

580,04
498,91

82,71
68,60

Ağus.

338.7 
400,4
351.1
406.7
318.1
389.8

332.7 
391,1
315.8
378.0 
331,7
355.1
359.0
428.1
383.2
427.2

250,5
290,3

865,84
1.119,76

594,19
491,76
85,16
65,92

Eylül

340.3 
407,0
353.6
417.6 
318,2
389.4

337.4
395.5
320.6 
382,0
331.7 
378,5 
369,9
429.3 
383,2
428.4

258,3
302,0

865,23
1.198,81

573,73
485,95
80,54
68,47

Ekim Kasım

345.1 
415,4 
359,3
430.2 
321,6 
390,8

342.3
399.5
323.3 
388,0 
331,7
378.5
383.5
429.3
391.5
428.4

262,8
306,9

887,22
1.175,75

584,83
461,75
81,61
70,51

347,6
424.0 
360,4
440.1
326.3
397.3

349,9
402.7
331.7
392.5
331.7
378.5
396.3
431.3
392.6
428.4

263.5
307.5

940,25
1.161,36

578,75
516,55
81,35
78,46

AraL

360.7
429.7
378.7
447.7
330.7
399.8

354.0
404.0 
337,9
392.5 
331,7
378.5 
396,3
437.0
392.6
432.0

262,2
309,9

960,' 
1.158,81 

569, 
530, 
79,7i 
80,67

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yaym Müdürlüğü —  Devlet istatistik Enstitüsü - Borsa Gazetesi



Cetvel : 47
Yıllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

Y ıllık  Ortalam alar A ralık Sonlan

1972 1973 1974 1975 1976 1972 1975 1974 1978 1976

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963 =  100) 
Genel Endeks '
Gıda Maddeleri ve Yemler 
Sanayi Ham. Mad. ve Yan Mamulleri

199.3
185.4
222.4

240,1
225,3
264,7

311,8
305.4
322.5

343,2
357,9
318,6

396.6
411.6
371.6

212,4
198,7
235,3

274,4
262,8
293,7

326.7
333.7 
315,2

360.7
378.7
330.7

429.7
447.7
399.8

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100) 
Genel Endeks 
Gıda
Aydınlatma ve Isıtma
Giyim
Diğer

208.3
197.3 
243,9
232.4 
216,0

241.2
228.2
279.7
260.8 
260,9

278.4
260.4
315.4 
304,7
316.5

331.4 
313,3 
331,7 
363,6
380.5

385,9
375,0
349,3
417,8
416,6

223.3 
210,9
269.7
239.7
240.3

260.3 
244,7
288.4 
292,2
284.4

300.6 
280,2
331.7
319.8
360.9

354,0
337,9
331,7
396,3
392,6

404.0
392.5
378.5
437.0
432.0

İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100) 
Genel Endeks 
Gıda
Aydınlatma ve Isıtma
Giyim
Diğer

213,7
212,1
242,5
199,1
229,3

243.6 
243,2
267.7 
238,5
244.8

301.8
297.4
338.9
308.9
307.5

365.8
378.0
374.2
323.3
352.0

429,6
458,5
461,2
340.8
370.8

224.2
225.2 
242,6 
207,4 
231,8

268.9
262.9 
336.4 
279,1
265.9

334.6 
3348
350.6 
322,2 
346,9

389.0 
405.7 
434.6 
325.9
359.0

464,2
484,5
556,9
397.1
401.1

İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME 
ENDEKSİ (1963 = 100)

Genel Endeks 
Gıda Maddeleri 
Isıtma ve Aydınlatma 
Giyim ve Ev Eşyası 
Kira ve Ev Bakınu 
Müteferrik

190.0 
194,3 
225,6
165.1 
196,5 
175,9

217.3 
227,8
248.3 
201,1
211.5
180.5

268,4
281,7
345.6
258.6 
239,2 
216,1

326,6
357,1
375.8
277.8
281.8 
280,3

381,7
423,2
431.1
293.6
358.6
306.1

198.6 
207,9
225.6
170.2
200.6
175.3

233.5
245.0 
304,9
210.5
222.0 
187.1

283J9
319.6
355.6 
269.9 
244,1
237.6

347.7
383.7
399.3 
279.5
307.4
293.7

421.1 
451.6
489.2 
319,0
459.5
324.5

ANKARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968 =  100) 
Genel Endeks 151,2 176,3 209,2 251,3 289,7 161,1 187,5 262.2 309,9

İSTANBUL TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100) 
Genel Endeks 149,1 172,0 199,3 237,6 278,8 155,1 181.1 211.3 252,8 295,7

ALTIN FİYATLARI (TL.) 
Re§at
Cumhuriyet 

| Külçe

373,62
183,08
27,65

470.28
298,76

44,32

694,54
509,28

73,67

852,93
597,13

83,82

1.085.03
518.23

73,93

388.33
207.83

30,93

501,43
330.86

50.01

760,00
605.39

87,49

960.48
S6S.3H

79.70
4

1158.81
.VlO.Ot)
80.«7

..i

K aynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü — İstanbul Ticaret Odası — Devirt Istatbtik E m tittm  Hor»,,



Ş U B E L E R İ M İ Z

Adana İskenderun

Ankara İstanbul

Antalya İstanbul (Kambiyo)

Bursa İzmir

Denizli Kayseri

Diyarbakır Konya

Edime Mersin

Erzurum Samsun

Eskişehir Trabzon

Gaziantep Banknot Matbaası


