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G Ü N D E M

1 —  B anka M eclisi ve  D enetlem e K uru lu ’nun  1975 Hesap
Y ılı’n a  a it  ra p o rla rın ın  okunm ası; B ilanço ve K âr ve 
Z a ra r  H esab ın ın  tasd ik i; K âr’ın tek lif gereğ ince dağı
tılm asın ın  k ab u lü  v e  B anka M eclisi ve  D enetlem e 
K u ru lu ’nun  ibrası.

2 —  B anka M eclisindeki gö rev  sü re le ri 30 N isan 1976
ta rih in d e  sona erecek  üyelik lerden  ikisine üç yıl süre 
için iki üye seçilm esi.

3 —  B anka M eclisinde v e fa t su re tiy le  açılan  b ir üyeliğe,
T ü rk  T ica re t K an u n u ’nun  315 inci m addesine göre 
ilk  G enel K urul T o p lan tıs ı’na  k ad a r görev  ifa etm ek 
ü ze re , B anka M eclisince 5.12.1975 tarih inde seçilmiş 
b u lu n an  üye’n in  seçim inin tasv ibe arzı ile görev sü
re sin in  v e fa t eden  üyenin  m üddetin i ikm alen 30 
N isan  1978 ta rih in e  k ad a r uzatılm ası.

4 —  B anka M eclisinde v e fa t su re tiy le  açılan b ir üyeliğe,
v e fa t  eden  üyenin  m üddetin i ikm alen, b ir yıl için üye 
seçilm esi.

5 —  D enetlem e K uru lu ’nda süre leri 30 N isan 1976 ta ri
h in d e  b itecek  olan iki üyelik için, 1211 sayılı Kanun 
h ü k ü m lerin e  gö re  (A) sınıfı h issedarm ca bir, (B - C) 
sın ıfı h issedarla rınca  bir üye seçilm esi.
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Kırkdördüncü Hesap Yılı 

BANKA MECLİSİNCE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU



Sayın Ortaklar,

B ankam ızın k ırkdördüncü  hesap  yılıyla ilgili işlem lerin sonuçlarm ı gös
te ren  1975 yılı B ilânçosu ile K âr v e  Z a ra r H esabını incelem e ve onayınıza 
sunar, yüksek  K urulunuzu  saygı ile selâm larız.

B ankam ızın işlem lerini incelem eye başlam adan  önce 1975 yılı içinde 
d ü n y ad a  ve yurdum uzda oluşan  ekonom ik o lay ları top luca gözden geçir
m ek te  y a ra r  görüyoruz.

R aporun  birinci bölüm ünde dış ekonom ik gelişm eleri önce genel ola
ra k  ve  son ra  u lu slararası ü re tim  ve istihdam , fiyatlar, ödem eler, tica
re t, p arasa l gelişm eler ve  p a ra  politikaları, u luslararası p a ra  reform u 
ça lışm aları ve u lu slararası k u ru lu şla r yönlerinden; ikinci bölüm de ise iç 
ekonom ik  gelişm eleri, 1975 Yılı Program ı, milli gelir, ekonom ik kesim ler, 
ça lışm a, para-kredi, serm aye piyasası, dış tica re t ve ödem eler, fiyatlar 
k am u  m âliyesi aç ılarından  ayrı ay rı inceleyeceğiz.
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B i r i n c i  B ö l ü m  

DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER

1 _  GENEL DURUM

Dünya ekonom isi 1973 sonbaharından  itibaren  II. D ünya Savaşından 
beri ilk kez büyük bir ekonom ik bunalım la karşılaşm ış; ü re tim  düşüklüğü, 
artan  işsizlik, şiddetli ve yaygın enflasyon ile u lu sla ra rası ödem elerde gö 
rülen dengesizlikler ana so ru n la r o larak  belirm iştir.

Ekonom ik bunalım  1975 in ilk yarısında da etk isin i sürdürm üş, s a 
nayi ülkelerinde büyük ölçüde ü re tim  ve talep  düşüşlerin in  yam sıra, iş 
sizlik oranları a rtm ıştır. Yıl o rtas ın d an  son ra  önce ABD ve Japonya’da 
ekonom ik faaliyetlerde düzelm e başlam ış ve  bu düzelm e yılın sonlarına 
doğru A vrupa’da yavaş da olsa kendini gösterm iştir. A ncak  ilk yarıda gö
rülen üretim  düşüşleri sonucunda sanayi ü lkelerin in  1975 reel GSMH 
larında bir yıl önceye göre %  2,25 o ran ında b ir gerilem e olm uştur. 1974 
yılında gerilem e oranı %  0,6 idi.

Ü retim deki olum suz gelişm eye karşılık  sanay i ü lkelerinde enflasyon 
hızı genellikle yavaşlam ıştır. N itekim , 1974 yılında tük e tic i fiyatları cin
sinden sanayi ülkeleri enflasyon hızı o rta lam a %  13,6 iken, 1975 yılında 
bu oran % 10 a düşm üştür. Buna karşılık , gelişen ü lkelerde fiyat a r tış 
ları 1975 te  daha hızlı b ir seyir izlem iştir. Bu ü lkelerde 1972 yılında o r ta 
lam a % 12,2 hızla a r tan  tüketici fiyatları, 1975 Eylül ay ında oniki ay ö n 
cesine göre %  27,6 oranında yükselm iştir.

öd em ele r dengesi bakım ından sanayi ü lkelerin in  durum u, 1975 y ı
lında 1974 yılına gö re  önem li o ran d a  düzelm e gösterm iştir. Düzelm eye 
büyük ölçüde sözkonusu  ü lkelerin  itha lâ tla rın ın  ü re tim  düşüşlerine bağlı 
o larak daralm ası yol açm ış; ay rıca  bu ü lkelerin  ih raca tı belirli b ir a rtış  
gösterm iş; dış tica re t hadleri de o lum lu yöndeki gelişm esini sü rdürm üştür. 
Buna karşılık  gelişen ülkelerin ödem e açık larında aynı fak tö rle rin  olum suz 
gelişm eleri nedeniyle büyük ö lçüde genişlem eler kaydedilm iştir.

2 —  ÜRETİM VE İSTİHDAM

1973 yılı son larında başlayan  ekonom ik bunalım  sonucu  sanayi ü lk e
lerinin 1972 yılında cari değerlerle %  5,6 olan o rta lam a büyüm e hızları,
1974 yılında %  0,6 oranında gerilem e gösterm iş ve  1975 yılı ilk yarısının 
en önemli sorunu  üretim  azalm ası yanında işsizlik o la rak  belirm iştir. İk ti-
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sad î İşb irliğ i ve K alkınm a T eşkilâtına (OECD) göre sanayi ülkelerinde reel 
GSM H 1975 in ilk yarısında 1974 ün ikinci yarısına  göre %  5,8 düşm üştür. 
İlk  y a n d a k i ü re tim  düşüklüğünde % 7,7 ile ABD başta  gelm ekte, sonra 
sıras ıy la  %  7,2 ile A lm anya, %  5,8 ile İtalya, %  5 ile F ransa  ve İngiltere 
ABD yi izlem ektedir.

Y ılın ilk yarıs ında sanayi ü lkelerin in  çoğunda görü len  reel GSMH 
d ü şü şle rin in  a ltındak i başlıca neden, düşük  k ap asite  kullanım ıdır. Bu ülke
le rd e  iç ta lep te , işsizlik ve fiy a t a rtış la rın d an  gelen azalm anın  yanısıra, 
reel ih rac a t ve  dolayısıy la ü retim , petro l ü re tm eyen  gelişen  ülkelerin  öde
m e le r dengesi darboğazları sonucu sanay i ü rün lerine  o lan  taleplerin i bir 
ö lçüde k ısm aları nedeniyle düşm üştür.

B unalım a ça re  o larak  başvuru lan  teşv ik  edici m aliye ve  para  politi
k a la r ı y ılın  ikinci yarısından  itibaren  etk ilerin i gösterm iştir. Sözkonusu 
p o litik a la r  yard ım ıy la can lanan  iç ta lep  ve  ay rıca  s to k lard ak i azalm alar, 
ABD ve Ja p o n y a ’da ekonom ik faaliyetlerin  can lanm asına yol açmıştır. 
Y ılın  so n la rın a  doğru  A vrupa sanay i ü lkeleri de aynı aşam aya girm işler
dir. O EC D ’ye göre, ikinci yarıda  birinci yarıya  gö re  sanay i ülkeleri reel 
G SM H  la rı o rta lam a %  4,5 a rtm ıştır. B irinci yarıdak i gerilem ede olduğu 
gib i ik inci y arıdak i a r tış ta  da %  8 ile ABD b aş ta  gelm ekte, d iğer ü lkeler
dek i a r tış la r  %  2 do lay larında kalm aktad ır. İng ilte re’de ise reel GSMH 
ik inci y a r ıd a  %  3,75 oran ında gerilem iştir. 1975 yılı b ü tü n  o larak  ele alın
d ığ ın d a  ekonom ik  düzelm enin yılın son larına  doğru  başlam ası nedeniyle 
san a y i ü lkeleri reel GSMH la n  bir yıl önceye göre gene de orta lam a %  2,25 
g erilem iş o lm aktad ır. 1975 yılında en büyük gerilem e %  4,5 ile İta lya’da 
gö rü lm ek te , daha  so n ra  % 3,75 ile A lm anya, %  3 ile ABD, %  2,25 ile İn
g ilte re , %  2 ile F ran sa  ve % 1 ile K anada gelm ektedir.

Ü re tim  gerilem esi d iğer bazı gösterge lerde  de kendin i belli etm ek
ted ir. Ö rneğ in  tem el sanayi m allarından  olan çeliğe bakıldığında, dünya 
çe lik  ü re tim in in  1975 yılında bir yıl önceye o ran la  %  8,2 azaldığı görül
m ek te  ve  bu azalm a batı ülkelerinde %  14,2 yi bu lm aktad ır.

E k  o la rak  sanay i ü lkelerinde beslediği yan  sanay ile r ve sağladığı 
is tih d am  o lan ak la rı açısından ekonom ik faaliyetin  başlıca göstergelerinden 
b iri say ılan  ta ş ıt a raç ları üretim i, zayıf iç talep  yüzünden İta ly a ’da % 17,7, 
F ra n s a ’da %  3 o ran ın d a  azalm ıştır. A yrıca, 1962 yılından beri ilk kez olm ak 
ü z e re  A BD ’de ta ş ıt  aracı sa tış la rı %  5 oran ında düşm üştür. Sadece Japon
y a ’d a  ta ş ıt  a raç la rı ü re tim i özellikle petro l üre tic isi ü lkelere yapılan sa
tış la r  say esin d e  %  5,9 o ran ında artm a gösterm iştir.

B aşlıca  ü lk e le r açısından 1975 gelişm eleri şöylece ö ze tle n eb ilir :

ABD ekonom isi yukarıda belirtildiği gibi 1975 o rta la rından  itibaren 
h ız lı o lm asa  da  düzelm e gösterm eye başlam ıştır. D üzelm eye yol açan ne
d en le rd en  birisi, düşürü len  vergi o ran ları sayesinde ekonom ik faaliyetlere
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döniik harcanab ilir gelirlerin artm asıd ır. D üzelm edeki yavaşlık ta  ise, s a 
nayicilerin ham m addelere aşırı talebi önlem ek için, s to k la rın a  ilave y ap 
m aktan kaçınm alarının payı o lm uştur.

İngiltere’de 1974 de başlayan  ekonom ik gerilem e, 1975 in ilk y a n 
sında giderek artış  gösterm iştir. Iç talebin ve ü lke  ih racatın ın  düşm esi 
nedeniyle üretim den çok stok  eritilm esi yo luna gidilm iş ve böylece sanayi 
üretim i düşm üştür. A ncak genel kanı, ekonom ik bunalım ın sonuna y ak 
laşıldığı yolundadır. Çünkü, enflasyon hızı henüz yüksek  olm akla b irlik te 
kontrol edilebilir durum a gelm iştir.

F ransa’da 1974 o rta la rından  beri düşen ü retim , 1975 in üçüncü çey
reğinden itibaren  artm aya başlam ıştır. U ygulanan  açık finansm an ve  
transfer harcam alarıy la  iç ta lep  canlanm ış, son ay la rd a  ev ve araba alım- 
larım n artm asıy la  da o tom otiv ve a ra  m alları sanay ile rinde üretim  yüksel
miştir. Kasım 1974 te %  22 olan sanayide atıl k ap as ite  oram , bu yılın eş 
ayında %  15 e inmiş ve sanayi ü retim i yıl içinde %  1,6 oran ında artm ıştır. 
Bu artış  oranı, bunalım dan önceki a r tış la r düzeyindedir.

A lm anya’da yılın o rta la rın a  k ad a r sü ren  ü re tim  düşüşlerin i giderm ek 
am acıyla, enflasyon hızının düşük  olm asından da y ara rlan ıla rak  iç talebi 
canlandırıcı politikalara başvuru lm uştu r. Yıl içinde reesk o n t ve kanuni 
karşılık  oran ları düşürü lerek  bankaların  lik id itesi artırılm ış, ayrıca faiz 
hadleri de düşm üştür.

Japonya’da ekonom ik düzelm e, özellikle in şaa t kesim indeki can lan
m adan ve kam u harcam alarındaki a rtış tan  gelm ektedir. Sanayi üre tim  
düzeyi ise 1974 e o ran la  %  11 daha azdır.

Dünya talebindeki düşüş İta ly a  ekonom isini 1975 in ilk yarısında 
1950 lerden beri görülen en büyük gerilem enin içine sokm uştur. OECD 
tahm inlerine göre yatırım lar yıl içinde %  20 düşm üştür. Ekonom ik düzel
me yolunda bir eğilim sağ lam ak için 1975 başından  beri genişletici p a ra  
politikaları uygulanm aktadır.

OPEC ülkeleri, sanayi ü lkelerindeki ü re tim  azalm ası yüzünden düşen 
petrol talebine karşı üretim lerini k ısarak  petrol fiyatların ı tek ra r y ü k 
seltm e yolunu seçm işlerdir. Petrol üretim i, geçen yıla göre %  13 oranında 
düşm üştür. Buna karşılık  petrol fiyatları 1 Ekim 1975 tarih inde %  10 o ra 
nında yükseltilm iştir.

İstihdam daki durum , üretim deki gerilem eleri y an s ıtır  n itelik tedir. 
Üretim  azalm alarına bağlı o larak, sanayi ü lkelerinde işsizlik yıl içinde 
önemli bir sorun olm uştur. İng iltere’de 1974 sonunda %  2,7 o lan işsizlik 
oranı 1975 sonunda % 5 e, A lm anya’da % 3,6 dan %  5,3 e, D anim arka’da 
c/c 5,2 den % 11,2 ye H ollanda’da % 3,2 den %  5,4 e çıkm ıştır. D üzelm e 
aşam asına yeni giren A vrupa sanay i ülkelerinde işsiz lik tek i a rtm a  devam
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etm ek ted ir. Birçok A vrupa ülkesi işsizliğe karşı tedb ir o larak  kısa çalışma 
saa tle ri yön tem ine b aşvurm ak ta  ve işsizlik sigortası ödem ektedir.

İşsizlik  oranı yabancı işçiler a ras ın d a  daha da yüksek tir. A lmanya 
Federal İşçi E nstitü sünün  yaptığ ı aç ık lam aya göre, yıl o rtasında çalışan 
yabancı işçi sayısı bir yıl önceye göre %  11,2 azdır. Buna karşılık  aynı 
dönem de A lm anya’da çalışan  yerli işçi say ısındaki düşm e %  2,4 oranın
dadır. A lm anya’da yabancı işçiler içinde ön sıray ı %  27 ile T ürk  işçileri 
a lm ak tad ır. D aha so n ra  % 17 ile Yugoslav, %  15 ile İtalyan, %  10 ile 
Y unan ve % 6 ile İspanyol işçileri gelm ektedir.

A vrupa sanayi ü lkelerinde yabancı işçilerin iş o lanak ların ın  azalması, 
özellik le y u rt d ışına işçi gönderen  ü lkeler yönünden  önem  kazanm aktadır. 
Ç ünkü  işçi gönderen  ülkelerin  çoğu itha lâ tla rın ı bir ölçüde y u rt dışında 
ça lışan  va tandaşların ın  gönderdikleri dövizlerle karşılam aktad ır. Sanayi 
ü lk e le rin d e  k o n jonk tü rün  daraldığı dönem lerde işten  ç ıkarm alar arttığ ın 
dan , gelişen  ü lkelerin  ödem eler dengeleri o lum suz yönde etkilenm ektedir.

Son ay larda  Japonya ve ABD’deki ekonom ik düzelm e istihdam da a r
tışa  yol açm ıştır. Jap o n y a’da yılın ikinci çeyreğinde %  1,9 o lan işsizlik 
o ran ı, üçüncü  çeyreğin sonunda % 1,6 ya, ABD’de ikinci çeyrek sonunda 
%  8,9 o lan  işsizlik oranı yıl sonunda % 8,3 e inm iştir.

3 —  FİYATLAR

S anay i ülkelerin in  hem en hepsi enflasyonla m ücadeleyi ön plana 
a la ra k  1974 y ılında k ısıtlay ıcı m aliye ve para  po litikala rı uygulam ışlardır. 
Z ay ıf ta lep le  b irleşen bu po litikala r 1975 yılı enflasyon hızım  yavaşla t
m ad a  başarılı o lm uştur.

E nflasyon  gösterge lerinden  olan GSMH defla tö rlerine  bakıldığında, 
OECD ye göre, sanayi ü lkeleri için 1974 ün ikinci yarıs ında b ir önceki ya
rıy a  g ö re  %  13,7 artış  gösteren  defla tör, 1975 in birinci yarısında bir ön
cek i y a rıy a  göre %  10,2, ikinci yarısında %  7,5 a rtış  kaydetm iştir. Ancak 
yav aşlam ış  da o lsa cari enflasyon hızları, 1970 lerin  ilk yıllarında GSMH 
d efla tö rle rin d e  görülen o rta lam a % 6,5 artış ın  henüz üzerinde seyretm ek
ted ir.

GSM H defla tö rlerinde 1975 te  beliren düşm e tüketici fiyatlarında da 
g ö rü lm ek ted ir. ABD de 1974 yılında %  13,6 olan tüketici fiyatları artış 
h ızı 1975 te %  7 ye; K anada’da %  10,9 dan % 9,5 e; Jap o n y a’da % 21 ,5  
ten  %  8 e; F ran sa ’da %  15,2 den %  9,6 ya; A lm anya’da %  5,9 dan %  5,4 e; 
İ ta ly a ’da %  24,5 den %  11,2 ye; İsv içre’de % 7,5 den %  3,5 e; İsveç’te 
■% 11,1 den  %  10 a; Isp an y a’da %  17,9 dan %  14,4 e inm iştir. D iğer taraftan  
İn g ilte re ’de  1974 yılında %  19,2 olan tüketici fiyatları a rtış  oranı 1975 te 
%  24,9 a, Y u n an istan ’da %  13,5 ten %  15,5 e çıkm ıştır. OECD ülkeleri 
o rta la m a  tü k etic i fiyatları a rtış  hızı %  9,2 dir. G eçen yıl bu  hız %  10,6 idi.
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A yrıca E conom ist derg isince düzen lenen  en d ek se  g ö re  em tia fiyatları
1973 yılında %  53 o ran ında artm ışken , 1974 yılı a r tış  h ızı ancak  % 3  do la
yında kalm ıştır. Em tia fiyatları genel endeksi 1975 y ılın d a  %  9,8 o ran ında 
düşüş kaydetm iştir. 1975 te  em tia  fiy a tla rı genel en d ek sin in  yiyecek m ad 
deleri grubu % 16,4, sanay i m addeleri g rubu  da % 2 ,2  o ran la rın d a  azalm a 
gösterm iştir. Sanayi m addeleri içinde m etaller, san ay i ü lkelerin in  düşen 
taleplerine bağlı o larak  1974 te  %  28, 1975 te  %  12,6 o ran ın d a  düşerken, 
elyaf fiyatları yıl içinde % 7 a rtm ıştır .

4 —  ULUSLARARASI ÖDEMELER

1974 yılında sanayi ü lkeleri ve gelişen  ü lke ler ödem e aç ık ları önem li 
boyutlara ulaşm ıştır. 1975 y ılında ise san ay i ü lk e leri durum ların ı düze l
terek  fazla verm eye başlam ış, buna karşılık  gelişen  ü lk e lerin  açık ları daha 
da artm ıştır.

Cari fiy a tla rla  sanay i ü lkelerin in  ih raca tla rı belli o randa arta rken , 
işletm elerin düşük  k ap asite  ile ça lışm aları ve  y e te rli ham m adde stok larına  
sahip o lm aları dolayısıyle, ith a lâ tla rı belirg in  b ir büyüm e gösterm em iştir. 
Uygulanan enerji ta sa rru fu  p o litik a la rı ve uygun h av a  k o şu llan  yanında 
üretim  düşüklüğüne bağlı o larak  azalan  p e tro l ku llan ım ı, san ay i ülkelerinin 
ödem eler durum ların ı olum lu yönde etk ileyici b ir fa k tö r  o lm uştu r. Sanayi 
ülkeleri ticare t had leri de gelişen  ü lk e ler a leyh ine gelişm e kaydetm iştir.

Buna karşılık  ih racatları aza lan  v e  yap ısal n ed en le rle  itha lâ tla rında  
onemli k ısın tılara  gidem eyen gelişen  ülkeler, yıl iç inde b üyük  aç ık la r v e r
mişlerdir. Gelişen ülkelerin  cari işlem ler dengesi 1975 te  1974 e göre 7,5 
m ilyar dolar k ad ar daha aleyhte, sanay i ü lkelerin ink i ise 27 m ilyar do lar 
lehte gelişm iş ve bu durum  gelişen  ü lkelere yeni y ard ım  çabaların ı g e rek 
tirm iştir. Yardım çabaları a rasında D ünya B ankasınca “Ü çüncü K aynak” 
adlı bir fon kurulm ası, U luslararası P ara  F onunun elindeki altın ların  1 /6  
sini 4 yıl içinde sa ta rak  elde edilecek k ârı az gelişm iş ü lkelere verm e k a 
rarı, yıne Fonun kredi tranşları kullanım ını gen işle tm esi ve telafi edici 
finansm an kolaylıklarını a rtırm ası ile k o ta la rı yükseltm esi sayılabilir. Ge
lişen ülkeler alm an son kararla , I. k redi tran şın d an  3 m ilyar do lar çeke- 

ı etek lerd ir. A yrıca 1976 yılında top lanacak  olan B irleşm iş M illetler IV 
T icaret ve K alkınm a K onferansında (UNCTAD) özellik le gelişen ülkelerin

rnasm»Tl'i u Ş f ° rl T  fİnanSman so ru n larıyIa, uygun finansm an sağlan- 
m asm a ilişkin tedbirler görüşülecektir. Bu gö rü şm eler sonucunda gelişen 
ülkelerin finansm an sorunlarıy la ilgili bazı k ara rIa r aIınm ası beWenm ek-

Birleşmiş M illetler verilerine göre, OPEC ü lkelerin in  gelişen  ü lkelere
d !?  f l a n  y ard ‘m lar 0 ,duk^  büyüm üş; 1973 yılında yap ılan  1 1 mily ar 
dolarlık yardım  1975 te 3 m islinden fazla a r ta rak  3,4 m ilyar do lara vük
• e iniştir. Yardım, OPEC ülkeleri toplam  GSMH larm ın  %  1,9 unu teşkil

20



etm ekted ir. Sanayi ülkeleri ise toplam  GSMH larm ın ancak % 0,3 ü kadar 
yard ım  yapm ak tad ırla r.

ABD de yılın ilk yarısında stok  eritm eleri, üretim  azlığı ve zayıf talep 
yüzünden  ith a lâ t önem li ö lçüde düşm üş, buna karşılık  ih raca tta  azalm a 
o lm am ıştır. Resmî açık lam aya göre, ülkenin 1975 yılı ticare t fazlası 11,05 
m ilyar do lard ır ve bu m ik ta r 1964 yılında görülen 7,1 m ilyar dolarlık rekor 
düzeyin  de ü stünded ir. 1974 yılında küçük bir açık veren  cari işlem ler 
dengesi OECD ye göre, 1975 yılında 11,5 m ilyar do lar fazla verm iştir.

Jap o n y a’da geçen yıl 1,4 m ilyar olan ticare t fazlası bu yıl arta rak
5,5 m ilyar do lara çıkm ıştır. Geçen yıl 4,7 m ilyar dolar olan cari işlem ler 
dengesi açığı da azalarak  0,5 m ilyar do lara inm iştir.

Sanayileşm iş ülkelerin  çoğunun aksine, İngiltere 1975 yılında 7 m ilyar 
do lar tica re t açığı verm iştir. A ncak bu açık 1974 teki 12,2 m ilyar dolarlık 
aç ık tan  önem li ölçüde azdır. Aynı şekilde 1974 yılında 8,8 m ilyar dolar 
o lan  ca ri işlem ler açığına karşılık  bu yılın açığı 4 m ilyar dolardır.

F ransa , ü re tim  azlığı ve enerji ta sa rru fu  yüzünden azalan  ithalât 
dolayısiy la , 1974 teki 3,9 m ilyar dolar tica re t açığına karşılık , 1975 yılında 
2,25 m ilyar do lar tica re t fazlası kaydetm iştir. Geçen yıl 6 m ilyar dolar olan 
cari işlem ler açığı, bu yıl 0,25 m ilyar do lara  inm iştir.

A lm anya’nın ih raca ttak i rek ab e t gücü, ü lkedeki enflasyon hızının dü
şü k  o lm asına karşılık  m ark ’ın değer kazanm ası sonucu sarsılm ış ve ihracat 
dara lm ıştır. 1974 yılının 21,9 m ilyar dolarlık  tica re t fazlası, bu yıl önemli 
ö lçüde aza larak  12,2 m ilyar do lara  düşm üştür. T ica ret fazlasındaki azal
m ay a  bağlı olarak, 1974 yılındaki 9,6 m ilyarlık cari işlem ler fazlası, bu 
yıl 4,5 m ilyar do lara  inm iştir.

İ ta ly a ’d a  ith a lâ t geçen yıla göre % 5,7 azalm ış, ih raca t % 15,6 a r t
m ıştır. B öylelikle 1974 yılında 8,5 m ilyar do lar o lan tica re t açığı, 1975 te 
1 m ilyar do lara inm iştir. Aynı şekilde 1974 teki 7,8 m ilyar dolarlık cari 
işlem ler açığına karşılık , bu  yılın açığı 0,25 m ilyar do lara  inm iştir.

K anada’nm ih racatı 1975 yılında b iraz düşm üş, buna karşılık  ithalâ t 
% 6  o ran ında artm ıştır . Geçen yıl 1,7 m ilyar do lar olan tic a re t fazlası, bu 
yıl yerin i 0,8 m ilyar do lar açığa b ırakm ıştır. 1974 te  1,7 m ilyar dolar olan 
ca ri işlem ler açığı, bu yıl 4,75 m ilyar do lara yükselm iştir.

D iğer A vrupa ü lkelerinden  İsviçrenin geçen yıl 1,7 m ilyar do lar olan 
tic a re t açığı, 1975 te  büyük ölçüde azalarak  100 m ilyon do lara  inmiş, ge
çen yıl 171 m ilyon do lar gibi küçük bir fazlayla kapanan  cari işlem ler 
dengesi, bu  yıl 2 m ilyar do lar fazla verm iştir. Cari işlem lerde Belçika 1,25 
m ilyar, H ollanda 1,75 m ilyar d o la r fazla  gösterirken , D anim arka 0,2 m il
yar, İsveç 2,15 m ilyar, İspanya 2,7 m ilyar, Y unanistan  1,35 m ilyar dolarlık 
aç ık la r kaydetm işlerd ir.
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OPEC ülkelerinin 1974 yılında 68 m ilyar dolar o lan carı işlem ler faz
lası IMF in yaptığı hesaplara göre bu y.l 36 m ilyar do larda kalacaktır. 
Cari fazladaki daralm anın  üçte ikiden fazlası ith a lâ t a rtış ın d an  iler, gel- 
m ektedr. OPEC ülkelerinin ih racatı yıl içinde % 12 civarında azalm ıştır. 
Saptanabildiği kadarıyla. OPEC ülkelerin in  1975 cari işlem ler fazlasının 
darılım ı şöyle o lm u ş tu r: Fazlalığın %  20 si ABD de dev let tahvillerine 
ve çeşitli yatırım lara  p lase edilm iş; % 30 u A vrupa p iyasalarına  yatırılm ış, 
gelişen ü lkelere 3,4 m ilyar do lar tu ta rın d a  yardım  verilm iş; IMF Petrol 
Fonu dahil, bazı u luslararası k u ru lu şlara  9 m ilyar d o lar civarında yardım 
da bulunulm uştur.

ö ze l Çekm e H akları (ÖÇH), U luslararası Para Fonu rezerv  pozisyon
ları, altın ve çeşitli dövizlerden oluşan uluslararası rezerv hacmi 1975 yılı 
Kasım ayı itibariyle, geçen yılın eş ayına göre %  6,7 o ran ında arta rak  179 
m ilyar 197 m ilyon ÖÇH den 191 m ilyar 259 m ilyon ÖÇH na ulaşm ıştır.
1974 yılının aynı dönem indeki a rtış  o ran ı olan %  19,5 e göre, bu yılki artış 
hızı oldukça düşük tü r. Toplam  rezerv lerde izlenen a rtış , P ara  Fonu rezerv 
pozisyonlarında %  44,6 ve çeşitli dövizlerde %  3,4 o ran ındak i yükselişler
den ileri gelm iştir. 1974 yılında hem en hiç a rtış  gösterm eyen  ÖÇH ve altın,
1975 yılında sırasıy la  % 3,6 ve %  2,7 oran ında azalm ıştır. Toplam  rezerv
ler içinde ö ze l Çekm e H akları 1970 yılında 3,1; 1971 de 6,4; 1972 de 9,4,
1973 te 10,6; 1974 de 10,8 ve 1975 te 10,2 m ilyar d o lar o lm uştur.

Ülkelerin ve U luslararası Para Fonunun altın  s tok ları 1974 yılı Aralık 
ayında 50 m ilyar 272 milyon dolardan  1975 yılı eş ay ında 47 m ilyar 854 
milyon dolara inm iştir. Bu altın  stokunun  41 m ilyar 568 m ilyon doları 
çeşitli ülkelerde, 6 m ilyar 286 m ilyon doları U luslararası P ara  Fon’undadır. 
1970-73  yılları arasında 7 m ilyar do lar civarında sab it kalan  üye ülkele
rin Fondaki rezerv  pozisyonları, 1974 ten  itibaren a rtm ış  ve  1974 te  10,8 
m ilyar dolara ve 1975 te  14,8 m ilyar do lara  çıkm ıştır. Toplam  rezervlerin  
yarısından fazlasını o luşturan  başlıca ülkelerin  ellerinde bulunan çeşitli 
dövizler 1974 yılı A ralık ayında 156,3 m ilyar dolarken, 1975 yılı eş ayında 
geçen yıllara o ran la % 3,1  gibi küçük  b ir a rtış  g ö stere rek  161,1 m ilyar 
dolara çıkm ıştır. 1974 yılının eş dönem inde artış  o ran ı % 27,5 idi.

En büyük rezerv  artış ları OPEC ülkelerinde m eydana gelm iştir. Bu 
ülkelerin 1973 yılı sonunda ö z e l Çekm e H akkı birim i cinsinden toplam  
rezerv tu tarı 12,1 m ilyardan 1974 yılı sonunda 39,2 m ilyara ve 1975 yılı 
Aralık ayında geçen yıla oranla, %  26,5 oran ında a r ta ra k  49,6 m ilyara 
yükselm iştir. Petrol ülkeleri içinde en hızlı rezerv  artış ı Suudi A rab istan ’da 
görülm ektedir. Bu ülkenin 1974 yılı sonunda 11,7 m ilyar tu ta rın d a  olan 
rezervleri 1975 yılı Aralık ayında %  70 oranında a r ta ra k  19,9 m ilyara çık
m ıştır. Suudi A rabistan  rezerv  büyüklüğü o larak  geçen yıl A lm anya ve 
ABD den sonra üçüncü sırada gelirken, bu yılın ilk yarısında A lm anya’dan 
sonra ikinci s ıraya yükselm iştir. R ezervleri a rtan  diğer OPEC ülkelerinden
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İran ’da rezerv ler 1974 yılı sonunda 6,8 m ilyar iken 1975 yılı A ralık  ayında 
7,4 m ilyara; V enezüella’da 5,3 m ilyardan  7,5 m ilyara; N ijerya’da 4,6 m ilyar
dan 4,9 m ilyara K uveyt’te  1,1 m ilyardan  1,4 m ilyara çıkm ıştır. Buna k a r
şılık L ibyanm  1974 yılında 2,9 m ilyar ÖÇH olan rezervi, h ızla a r tan  ithalât 
dolayısıy la 1975 yılı A ralık  ay ında 1,8 m ilyar ÖÇH ye, Irak ın  2,7 m ilyar 
ÖÇH olan rezervi 2,3 m ilyar ÖÇH ye inm iştir.

Sanayileşm iş ü lkeler g rubunun  1974 yılı sonunda ÖÇH cinsinden 98,2 
m ilyar olan toplam  rezervleri, 1975 yılı sonunda 104,1 m ilyara yükselm iş
tir. T ürk iyenin  içinde bulunduğu Diğer A vrupa Ü lkelerinin 1974 yılı sonun
da 12,3 m ilyar ÖÇH olan rezerv leri, 1975 yılı A ralık  aym a kadar %  9,7 
aza la rak  11,1 m ilyar ÖÇH ye inm iştir. Aynı biçim de, 1974 sonunda 25,8 
m ilyar ÖÇH lik rezerve sahip  olan azgelişm iş ü lkelerin  rezervleri, 1975 
yılı A ralık  ay ında 25,5 m ilyar ÖÇH ye düşm üştü r.

5 —  DÜNYA TİCARETİ

D ünya ticare ti de 1974 den beri u lu sla ra rası ekonom ik gerilem eye 
p ara le l b ir sey ir izlem iştir. Toplam  dünya tica re ti reel o larak  1974 ün ikinci 
y a rıs ın d a  gelişm esini d u rd u rd u k tan  so n ra  1975 yılında gerilem eye başla
m ıştır. T ica re tte  görü len  bu gerilem enin  tem el n e d e n le r i : Sanayi ülkele
rin in  ü re tim  azalm alarına bağlı o larak  ham m adde ithalâ tlarım  kısm aları, 
gelişen  ü lk e ler ih racatlarındak i gerilem e, sanay i m allan  fiyatlarıy la  petrol 
fiy a tla rın d ak i yükselm eler dolayısiyle gelişen ü lkelerin  a r ta n  ithalâtların ı 
a z a ltm a  çabalarıd ır. G elişen ü lkelerin  çoğu se lek tif k red i ve diğer k ıs ıt
lay ıcı tedb irle re  b aşv u rarak  belli m alların  ithalâ tın ı aza ltm a yoluna g it
m işlerd ir.

1975 dünya ticare tiy le  ilgili incelem elerim izi elde m evcu t yılın en çok 
ilk yarısın ı kap say an  is ta tis tik le re  d ay an arak  yapm aktay ız . U luslararası 
P ara  F onu ista tis tik lerin e  göre 1974 yılı ilk altı ayında 376 m ilyar dolar 
o lan  dünya ih raca tı (fob) 1975 yılı eş dönem inde 397 m ilyar dolara u laşa
rak , %  5,6 o ran ında artış  gösterm iştir. Aynı dönem ler itibariyle, ithalât 
(cif) hacm i 370,1 m ilyar do lardan  411,2 m ilyar dolara çıkm ıştır. A rtış 
o ran ı ■% 11,1 dir. C ari rakam larla  hesap lanan  ih raca t v e  itha lâ ttak i bu 
a r tış  o ran la rı gerçek te  gerilem e anlam ına gelm ektedir. Ç ünkü yılın ilk 
y arıs ın d a  dünya ih racat fiyat endeksi %  11, dünya ith a lâ t fiyat endeksi 
■% 9,8 a rtm ıştır . Cari dünya ticare ti, In te rn a tio n al Financial S ta tis tics’te 
y e r a lan  ith a lâ t ve  ih racat fiy a t endeksleri ile defla te  edildiğinde, şu so
n u ç la r o rtay a  ç ık m a k ta d ır : %  3,2 lik cari a rtışa  karşılık  1975 yılı ilk yarı
sında  reel dünya ih racatı 1974 yılının eş dönem ine gö re  %  8,8 oranında 
gerilem e gösterm iştir. Aynı şekilde 1975 yılı ilk altı ay ında cari değer
le rle  b ir yıl önceye göre % 11,1 oran ında a rtan  dünya itha lâ tı reel olarak 
%  5,3 o ran ın d a  azalm ıştır.

1975 yılı ilk altı ayı tica re t gelişm esi geçen yılın eş dönem ine göre 
b ö lgeler itibariy le  incelendiğinde, cari değerle sanayi ülkeleri ihracatı,
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diğer g ruplar karşısında %  13,8 o ran ında a rtm ıştır . A rtış  T ürk iyenin  içinde 
bulunduğu “ Diğer A vrupa” ü lkelerinde %  5,7 dir. Buna karşılık  ihracat, 
azgelişmiş ülkelerde %  2,3, OPEC ü lkelerinde %  18,7 o ran ında azalm ıştır.

İthalâ t artış  oran ları ise gene aynı dönem ler itib a riy le  sanayi ü lkele
rinde %  5, 4, “ Diğer A vrupa” ü lkelerinde %  17,6, gelişen  ü lkelerde %  16,5, 
OPEC ülkelerinde %  77,2 o larak gerçekleşm iştir.

İhracat rakam ları esas a lınarak  ü lke g rup ların ın  1975 yılının ilk y a 
rısında dünya ticareti içindeki payları incelendiğinde sadece sanayi ü lke
leri ağırlığının a rtm ak ta  olduğu görü lm ektedir. S anayileşm iş ülkelerin  1974 
yılında % 66,79 olan payları 1975 te % 68,43 e ç ık ark en  d iğer A vrupa ülke
lerinin payı % 5,82 den % 3,75 e, gelişen ü lkelerin  payı %  11,74 ten  
%  11,02 ye, OPEC ülkelerinin payı %  15,56 dan % 14,25 e düşm üştür. Gö
rüldüğü gibi dünya ticaretindeki payları en çok azalm a gösteren  ülkeler 
grubu T ürk iye’nin de içinde bulunduğu diğer A vrupa ülkeleri grubudur.

Sanayi ülkelerinde üretim  düşüşü  sanay iye ham m adde veren  gelişen 
ülkelerin ticare t hadlerini olum suz yönde etkilem iş, bunun  karşısında sa 
nayi ülkelerinin ticare t hadleri olum lu yönde gelişm iştir. Petro l fiyatları 
bu yılda belli bir oranda yükseltildiği için, Petro l ih raç  eden ülkelerin 
ticaret hadlerinde olum suz bir gelişm e izlenm em iştir.

6 —  PARASAL GELİŞMELER VE PARA POLİTİKALARI

Denge bozucu serm aye hareketleri yönünden 1974 ve özellikle 1975 
yılları oldukça sakin geçm iştir.

Bilindiği üzere daha önceki y ıllarda dünya para  p iyasa la rında  büyük 
boyutlara u laşan bunalım lar o rtay a  çıkm ıştır. 1970 y ılında K anada doları 
dalgalanm aya bırakılm ış, daha so n ra  kontrol edilem eyen fon akım ları karşı
sında paraların ın  değerini sab it tu tam az hale gelen A lm anya ve H ollanda 
m ark ve florini M ayıs 1971 tarih inde dalgalanm aya b ırakm ışlard ır. Böy
lelikle dalgalanan para sayısı üçe çıkm ıştır. 15 A ğustos 1971 de ABD nin 
doların altına karşı konvertib ilitesin i kald ırm a kararı, II. dünya savaşı so 
nunda, sabit p a rite  ve doların  altına konvertib ilitesi tem ellerine  dayalı 
olarak kurulm uş bulunan B retton W oods dünya para  sis tem ine  tüm  olarak 
ters düşm üştür. Buna rağm en ABD parasın ı u lu sla rarası kam biyo borsa- 
larında 18 A ralık 1971 tarih inde %  7,9 o ran ında resm en devalüe etm ek 
zorunda kalm ıştır. H aziran 1972 de sterlin  ve ona bağlı 16 ü lke  parası ve 
hemen akabinde İsviçre frangı dalgalanm aya b ırak ılm ıştır. 12 Ş ubat 1973 

doIanm n aIt,n ve ÖÇH karşısındaki değeri %  10 o ran ında tek ra r 
duşurulm uş fakat bu da piyasa istikrarsızlığ ın ı ön lem ede e tk isiz  kalm ış 
ve apon yeni ile İtalyan lireti de dalgalanm aya geçm işlerdir. D aha sonra 

elçıka, Danim arka, Fransa, A lm anya, Lüksem burg, H ollanda, N orveç ve 
İsveç paralarının, sadece kendi aralarında, %  2,25 lik b ir m arj içinde sab it
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k u r  devam  ettirm eleri ve do lar karşıs ında dalgalanm aları biçim inde yeni 
b ir  düzenlem eye gidilm iş ve buna A vrupa P ara Yılanı denilm iştir. Ancak 
sö zk o n u su  para ların  ve özellikle m arkın  do lar karşısında büyük ölçüde 
d eğ e r kazanm ası, bu yeni düzenlem enin  etkinliğini zayıflatm ış ve 29 H a
z ira n  1973 te  m ark  %  5,5 oran ında revalüe  edilm iştir. Tem m uz 1973 ten 
itib a ren  de u luslararası para  p iyasaları nispî bir is tik rara  kavuşm uş ve bu 
d u ru m  1974 ve 1975 yılları boyunca devam  etm iştir.

1971 ve sonrak i yıllarda geçirm iş bulunduğu  m uhtelif sarsın tılara  rağ
m en  başlıca p a ra la r arasında halâ  önem ini ve etkinliğini sü rdürm ekte  olan 
ABD doları açısından 1975 yılındaki gelişm eler şöylece öze tleneb ilir: 1975 
yılı ilk yarısında ABD dış tica re t dengesin in  açık verm eye devam  etmesi, 
ü lk en in  ekonom ik bunalım  içinde bulunm ası ve k ısa dönem  faiz hadlerinin 
dü şü rü lm esi sonucu dolardan A vrupa p a ra la rın a  doğru  b ir kaçış olmuş ve 
H a z iran  ayına k ad a r do lar sözkonusu  p a ra la r  karşısında değer kaybetm iş
tir . H azirandan  itibaren  dolar talebi te k ra r  a rtm ay a  başlam ıştır. Dolar ta 
leb indek i a rtışın  tem el nedenleri o larak  ekonom ik düzelm e eğilimi ve ABD 
d ış tic a re t dengesinin fazlalık  gösterm esi sayılabilir. A yrıca 1975 ilk ya
rıs ın ın  sonlarına doğru A lm anya’da faiz had leri düşerken  ABD faiz 
h ad le r i yükselm eğe yönelm iştir. F ransa , Belçika, Lüksem burg ve  İskan
d in av  ülkelerin in  de yatırım ları teşv ik  am acıy la  faiz hadlerin i düşürm eleri, 
d o la rın  lehine olm uş ve doların  değeri m arka  ve F ransız frangına karşı 
yü k se lm iştir. D oların güç kazanm asına OPEC ülkelerin in  ABD deki tahvil 
v e  h isse  senedi alım ları da ka tk ıda  bu lunm uştu r. N ew  Y ork Federal Reserve 
B ankasın ın  yaptığ ı tahm inlere göre OPEC ülkelerin in  1975 te  ABD de 
y ap tık la rı  p lasm anların  toplam ı 6 m ilyar doları bu lm aktadır. Ekim b aş
la rın d a  ABD faiz hadlerin in  düşürü lm esi doların  k ısa sü re  için değer kay 
b e tm esin e  yol açmış, fak a t Kasım  ay ından  itibaren  do lar tek ra r değer 
k azan m ay a  devam  etm iştir.

ABD doları gibi halâ rezerv  niteliğini ko ru m ak ta  olan altın ın  ons fi
y a t ı  1974 yılı A ralık  ay ında 200 do lara  k ad a r çıkmış, 1975 yılının hemen 
b aş ın d a  ise altın  fiyatları düşm eye başlam ış ve ufak  dalgalanm alar dışında 
d ü şü ş  yıl boyunca devam  etm iştir. A ltın  fiyatların ın  1975 başlarında düş
m esin d e  en  önem li etken, ABD de ilk kez se rb es t altın  sa tış larına  başlan
m ası, fak a t bu sa tış la ra  fazla ilgi gösterilm em esidir. A ltına karşı talep 
aza ld ık ça  fiy a tla r düşm üş ve A ğustos aym a k ad a r geçen sürede altının 
o n su  161 dolara k ad a r inm iştir. U luslararası P ara Fonunun Eylül ayı top 
lan tıs ın d a  Fon’un elindeki altın ların  1 /6  sın ın  satılm ası k a ra rı alınm ış ve 
E y lü l ayı içinde fiy a tla r bu defa 134 do lara  k ad a r inm iştir. Yıl sonuna 
k a d a r  altın ın  fiyatı 140 do lar civarında seyretm iştir.

S anay i ü lkeleri 1974 yılının ikinci yarısında etkisini a r ttıran  ekonom ik 
b u n a lım a  karşı m ali tedb ir o larak, yüksek  enflasyon hızına rağm en 
reeskont hadlerini indirm işlerdir. E nflasyon hızının azalm asına karşılık
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üretim  düşm eleri ciddi bir sorun teşkil ettiğinden, sanayi ülkelerinin çoğu 
1975 boyunca birkaç kez reeskon t hadlerini yeniden düşürm üşlerd ir.

ABD de yılın başında </c 6,25 olan reeskon t oranı, ü re tim  düşüklüğü
nü önlem ek ve artan  işsizliğe çare  bulm ak am acıyla yılın ilk yarısında 
i  6 ya indirilmiş, daha sonra ü lkede ekonom ik faaliyetle r tek ra r  canlan
m aya başladığından yeni bir indirim e gidilm em iştir.

Japonya’da da üretim  düşüşlerine karşı tedbir o larak  yılın başında 
%  9 olan reeskont haddi üç aşam ada %  6,5 e indirilm iş ay rıca  Kasım  ayında 
kanuni karşılık oranları da düşürü lm üştür.

A lm anya’da enflasyon hızının çok düşük o lm asından  yararlan ılarak  
%  5 olan reeskont haddi, yıl içinde önce %  4,5 e so n ra  %  3,5 e indirilmiş 
ayrıca kanuni karşılık  oran ları düşürü lerek  bankaların  likiditesi artırıl

mıştır.
İta lya’da ekonom ik düzelm e yolunda bir eğilime geçm ek için reeskont 

haddi %  8 den önce %  7 ye son ra  %  6 ya indirilm iş ve kredi tavanları
kaldırılm ıştır.

F ransa’da reeskont hadleri iki aşam ada %  11 den %  8 e indirilm iştir.

Diğer sanay i ülkelerinden Belçika’da reeskon t had leri yıl içinde % 7,5 
tan %  6 ya; D anim arka’da % 9 dan %  7,5 e; H ollanda’da %  6 dan %  4,5 e, 
İsveç’te %  7 den %  6 ya; İsv içre’de % 5 ten %  3 e d ü şü rü lm üştü r.

Buna karşılık, İng iltere’de enflasyon hızının çok yüksek  olm ası ne
deniyle, üretim  azalm alarına rağm en yılın başında % 10 olan reeskont 
haddi enflasyonu önlem e ön plana alınarak Ekim ayına k ad a r iki aşam ada 
% 12 ye çıkarılm ış, Kasım da %  11,5 e indirilm iştir.

K anada’da enflasyon hızı aynı düzeydeki ü lkelere gö re  çok yüksek 
olm am akla beraber Ekim ayında hüküm et an ti-en flasyon ist b ir politika 
uygulam aya başlam ış ve %  8,25 olan reeskon t haddi %  9 a çıkarılm ıştır.

Para arzı, uygulanan ekonom ik tedbirlere paralel o la rak  b irçok  sanayi 
ülkesinde arttırılm ıştır. Para arzı artış ları ABD’de yılın başından  Kasım 
ayına kadar %  6,3; Jap o n y a’da Ekim ayına k ad a r %  9,7 A lm anya’da K a
sım ayına kadar %  11,3, F ran sa’da Eylül ayına k ad a r %  10,1, K anada da 
Eylül ayına kadar % 8,9 dur.

7 _  ULUSLARARASI PARA REFORMU ÇALIŞMALARI

15 A ğustos 1971 de A.B.D. tarafından  doların  a ltın a  karşı konver- 
tibilitesinin kaldırılm ası üzerine U luslararası Para F onu’nun  1971 yıllık 
toplantısında G uvernörler Kurulu reform  çalışm aların ın  başlam ası k a ra 
rını almış ve reform un boyutların ı belirlem iştir. B una gö re  rezerv  p ara 
ların rolü, altın, özel çekm e h ak lan , konvertib ilite , P ara  Fonu S ta tüsünün
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kam biyo  k u rla rı ile ilgili hüküm leri ve is tik rar bozucu fon akım ı şeklinde 
u lu s la ra ras ı para  sistem inin  tüm  yönlerin in  ele alınm ası kabul edilmiştir.

U luslara rası P ara  Fonu 1972 yıllık top lan tısına  kadar olan sürede, 
üzerin d e  daha fazla  çalışm a ve ta rtışm a gereken başlıca sorunların  neler 
o lduğu  ve bu so ru n la rın  hangi politik düzeyde görüşüleceği saptanm ıştır. 
P a ra  Fonu îc ra  D irek törlerin in , G uvernörler K urulu isteğine uygun olarak 
haz ırlad ığ ı “ U lu slara rası P ara S istem inin R eform u” isimli raporu  da yıllık 
to p lan tıd an  hem en önce yayım lanm ıştır. R aporda, İcra D irektörleri para
sal so ru n la rı o rtay a  k o y d u k tan  sonra, gelişen ü lkelerin  durum larını ve 
ç ık arla rın ı gözönüne a la rak  yeni u lu slararası p a ra  sistem inin  am açlarını 
sap tam ağ a  çalışm ışlardır.

B unu izleyen b irbuçuk  yılda re form  çalışm aları bak an la r düzeyindeki 
Y irm iler K om itesi ve bunun yan ısıra  Y irm ilere bağlı D eputy’ler Komitesi 
çerçevesinde sü rd ü rü lm ü ştü r. D epu ty’ler İcra  D irek törleriy le b irlik te Yir
m iler K om itesi rapo rların ı haz ırlam ışlard ır. B aşlangıçta Y irm iler Komi
tesin in  hedefi, P ara  F onunun 1973 E ylülünde N airobi’de yapacağı yıllık 
to p lan tıd a  refo rm la  ilgili so m u t önerileri ele alıp, reform u iki yıl içinde 
tam am lam aktı.

A ncak, şiddetli dünya ekonom ik bunalım ı ve p arasa l dengesizlikler, 
b aşlan g ıç tak i hedeflerin  değişm esine neden olm uş ve reform  çabalarına 
değişik  b ir yak laşım  getirm iş ve Fon Sözleşm esinin  geniş biçim de değişti
rilm esiy le  elde edilecek ve tüm üyle  yenileştirilm iş b ir sistem  için, uzun 
b ir sü recin  gerekli o lduğu  o rtay a  çıkm ıştır.

D epu ty’ler uzun  dönem li re form la ilgili teknik  konularda  çalışm ala
rına  başlarken , sp ek ü la tif h arek e tle rle  a r tan  p iyasa istikrarsızlığ ı bunalım  
ö lçü lerine  u laşm aya başlam ıştır. ABD dolarından  diğer p ara lara  başlayan 
fon akım ı sonucu, 12 Ş ubat 1973 te  ABD doların ın  altın  ve ÖÇH karşısın
daki değeri %  10 düşü rü lm ü ştü r. A ncak bu durum , hatırlanacağı üzere 
p iy asa  istik rarsızlığ ın ı giderem em iştir.

D aha ileri derecede spekü latif bask ıla r teh likesi karşısında döviz bor- 
sa la rı kapanm ış ve  reform  görüşm elerinde para  o to rite leri reform  yerine, 
bo rsa la rın  te k ra r  açılm asını sağ layacak  o rtak  tedbirlerle  m eşgul olmak 
zo ru n d a  kalm ışlard ır. 1973 boyunca reform  çabaları, g ittikçe  hızlanan dün
y a  enflasyonu v e  özellikle büyük a r tış la r gösteren  em tia fiyatları dahil, 
is tik ra ra  kavuşm ayan  ekonom ik o lay lar o rtam ı içinde yapılm ıştır. Buna 
rağm en , Y irm iler K om itesi D epu ty ’lerinin çalışm alarıy la Birinci Reform 
T aslağ ı o rtay a  çıkm ış ve P ara  F onu’nun 1973 yıllık top lan tısına sunul
m uştu r.

A ncak, 1973 yılı başlad ığ ı gibi istik rarsız  b ir biçim de sona ermiş ve 
A ralık  ay ında pe tro l ihraç eden ü lkeler dünya petrol fiyatın ı üç misli a r
tırm ışlard ır. Bu yeni so run  karşısında Y irm iler Kom itesi, 21 Ocak 1974 te
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yapılan Roma top lan tısında dünya ekonom isindeki gelişm elerin  ışığı a l
tında “gelişm iş ve gelişen ülkelerin  ç ıkarların ı en çok etk ileyen  reform  
konularına üncelik verilm esi ve bu konuların  derhal uygu lam aya başlan 
m ası” ve “diğer reform  konularıy la  ilgili m addelerin  d ah a  so n ra  geliştirilip  
uygulam aya konulabileceği” üzerinde an laşm aya varm ıştır. B unun üzerine 
Yirm iler Komitesi D eputy’leri hem en a tılm ası gerekli ad ım ları d iğer reform  
konularından ayırabilm ek için Birinci R eform  T aslağ ında yap ılacak  deği
şiklikleri sap tam ışlar ve Y irm iler Kom itesi, o rtay a  ç ıkan  R eform  T asa
rısını 1 2 -1 3  H aziran  1974 te W ash in g to n ’da yap tığ ı son  top lan tıs ında y a 
yınlam ıştır. Y irm iler Kom itesi, T asarın ın  Birinci B ölüm ünde yeni para  s is
tem inin gelişm e yönünü açık lam ış ve ayarlam a; döviz k u ru  m ekanizm ası, 
denge bozucu serm aye akım ları; konvertib ilite , konso lidasyon  ve  döviz 
rezervlerinin idaresi; birincil rezerv  birim leri; ÖÇH k alk ınm a yardım ları 
ilişkisi ve gelişen ülkelerin y ararlanacağ ı kredi o lan ak la rı ile Fon’un k u 
rum sal yapısı üzerinde varılan  prensip  an laşm aların ı o rtay a  koym uştur.

Y irm iler Kom itesi, T asarın ın  İkinci B ölüm ünde öncelik le  atılacak  
adım larla ilgili o larak  U luslararası Para R eform u için b ir “ In terim  Komi
tes i” kurulm asını önerm iştir. In terim  K om ite’nin görevi, pa rasa l sistem in 
yönetim i ve uygulanm ası konularında danışm anlık  y ap m ak  ve sistem i 
tedhit edebilecek acil so run larla  uğraşm a yolların ı g ö sterm ek  şeklinde 
açıklanm ıştır. Bu kom itenin sonradan  yeni para  sis tem in d e  sürek li k a ra r 
alm a organı olacak “G uvernörler K onseyi” ne dönüşm esi de öngörü lm üştür. 
Interim  Komitesi kurulm ası dışında, petro l kolaylığı, ÖÇH nın  geçici olarak
16 paradan oluşan bir para lar dem etine bağlanm ası, P ara  Fonu kom isyon 
ve ücretleri ile dalgalı kurlarla  ilgili k u ra lla rı içeren b irçok  acil k a ra rla r 
da H aziran 1974 top lantısı sırasında İcra D irektörleri ta ra fın d an  alınm ıştır.

Interim  Kom itesi 1 5 -1 6  O cak 1975 te  W ash in g to n ’da yapılan  top- 
lanlantısında, genişletilm iş 1975 yılı petro l kolaylığı, Fon üyelerin in  k o ta 
larında büyük ölçüde artış  ve altın  konusu  dahil b irçok  önem li reform  
konularında gelişm eler kaydetm iştir.

1975 boyunca reform  görüşm eleri, II. Dünya S avaşından  beri görü l
memiş boyutlardaki bunalım  ve yılın büyük b ir k ısm ında etk isin i göste
ren u luslararası enflasyon gibi şiddetli ekonom ik so ru n la r içinde yapıl
m ıştır. Interim  Kom itesinin 10-11  H aziran  1975 te  P a ris ’te  yaptığ ı to p 
lantıda para reform u konuları daha belirgin hale gelm iş fak a t altın, döviz 
kurları ve özellikle sanayileşm iş ülkelerin  ko ta ları biçim indeki bazı so run 
larda anlaşm aya varılam am ıştır.

Kalan so run lara sonbahardan  itibaren çözüm  bu lunm aya başlanm ış
tır. 1 - 5 Eylül 1975 tarih lerinde W ash ing ton ’da yapılan ve 13 sanayi ü lkesin
den oluşan 10’lar G rubu top lan tılarında ve In terim  K om itesi top lan tıla 
rında, para sistem i içinde altın ın  ro lünün azaltılm ası ve sanayileşm iş ü l
kelerin kotaları üzerinde görüş birliğine varılabilm esi için çaba gösteril
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m iştir. Bu aşam ada, en büyük so runun  döviz k u rla rı olduğu ve bu sorunun 
Jam ay k a  top lan tısı s ırasında çözüm lenm esi gerektiğ i konusunda görüşbir- 
liğine varılm ıştır.

Eylül 1975 te  yapılan Fon’un yıllık top lan tıs ında tedbirli bir iyimserlik 
ve  uzlaşm a isteği gözlenm iştir. K alkınm a ve u lusla rarası işbirliğine ayrılan 
B irleşm iş M illetler Yedinci Özel T oplan tısı, 1 5 -1 7  K asım  da altı sanayi 
ü lkesin in  dev le t ve hüküm et başkan la rın ın  F ran sa ’nın Ram bouillet şeh
rinde ekonom ik konularla  ilgili b ir to p lan tı yapm aların ın  kararlaştırılm ası 
ve  A ralık  ayı o rtasında P aris’te  K uzey - G üney top lan tısı adı altında ya
p ılan  U luslara rası İşbirliği K onferansında kaydedilen  ilerlem eler de söz 
ko n u su  isteği doğru lar n ite lik te  o lm uştur.

15 - 17 K asım da yapılan  R am bouille t z irve top lan tısında A. B. D. ve 
F ran sa  arasın d a  yeni u lu sla rarası para  sistem indeki döviz ku rları konu
su n d a  uzlaşm a sağlanm ıştır. 19 A ra lık tak i top lan tıda  F ransa  ve A. B. D. 
ta ra fın d an  önerilen ve top lan tıya  k atılan  10,1ar G rubuna dahil diğer maliye 
b ak an la rı ta ra fından  destek lenen  bu uzlaşm a, Fon Sözleşm esinin değişti
rilm ek  istenen  IV. m addesinin taslağ ına  esas o lm uştur.

In terim  K om itesi’nin Jam ay k a’da 7 - 8  O cak tarih lerinde yaptığı be
şinci top lan tıda , u luslararası p a ra  sis tem in in  n ihaî refo rm u ile ilgili b ir
çok  k o n u d a  anlaşm aya varılm ıştır.

Jam ay k a  anlaşm asına, B retton  W o o d s’dan  beri görü len  en önemli 
p a rasa l değişiklikleri kapsayan  k a ra r la r  gözüyle bakılm aktad ır. Nitekim, 
bu  yeni an laşm alarla  altın ın  p a ra  sistem indek i ro lü  azaltılırken  ÖÇH te 
m el rezerv  birim i o lm akta ve F on’un elinde tu ttu ğ u  bütün  para lar Fon’un 
operasyon  v e  işlem lerinde ku llan ılab ilir hale  getirilm ektedir. Yeni döviz 
ay a rlam ala rı sistem iyle dalgalı k u r hukuken  kabul edilm iş, ekonom ik ve 
m ali is tik ra r  sonucu sağlanabilecek olan döviz k u ru  is tik rarı am aç olarak 
alınm ış ve kabul edilecek belli p rensip lere  u yarak  P ara  F onu’nun döviz 
k u ru  po litikaların ı denetim  a ltında tu tm ası k a ra ra  bağlanm ıştır. Reform 
k o n u su n d a  alınan ve In terim  K om itesi’nin tebliğ inde belirtilen bu kararlar, 
Fon Sözleşm esi m addelerin in  değiştirilm esiy le  resm en kabul edilecektir. 
Bu am aç la  P ara  Fonu ta ra fın d an  h az ırlanan  son değişiklik  taslağı Para 
F onu G uvernörlerine  gönderilecek ve G uvernörler K uru lu’nun onayından 
son ra , ta s lak  üye ü lkelere yo llanacak tır. T aslağ ın  üye ü lkelerce onaylan
m ası, b irçok  durum larda y asam a gücünün  de onayını gerektirecektir.

Jam ay k a  an laşm asın ın  hem en yü rü rlü ğ e  g iren  bölüm leri arasında 25 
m ilyon ons altın ın  gelişen ü lkeler y a ra rın a  açık artırm ay la  satışı bulun
m ak tad ır. D ört yıl sü recek  sa tış la rın  ilk k ısm ına yakında başlanacaktır. 
Bu sa tış la rd an  elde edilecek gelirler, gelişen  ü lkelere yardım  için kuru lan  
“ tru s t  fo n u ” na ak tarılacak  ve kişi başına u lusal geliri 1973 yılında 300 
ÖÇH den  yüksek  olm ayan üye ü lkeler bu fondan faydalanabilecektir. K ota
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artışları yü rürlüğe girinceye k ad a r geçerliliği sü recek  o lan  geçici bir m ad 
deyle bütün kredi tran ş lan  % 45 artırılm ış ve böy lelik le  üyelerin  k red i 
tranşından  çekim  hakları % 10ü den % 145 e çıkarılm ıştır . Ek o larak  k red i 
tranşlarından  yararlanm a koşu lların ın  aynen  geçerli say ılm ası da kabul 
edilm iştir.

Bütün bu gelişm elere rağm en Jam ay k a  an laşm asın ın  bugüne k ad a r 
para reform uyla ilgili o larak  yap ılan  gö rüşm elerde ele a lm an  b ü tü n  ko n u 
ları kapsam adığını da belirtm eliyiz.

8 —  ULUSLARARASI KURULUŞLAR

İktisadi İşbirliği ve K alkınm a T eşk ilâ tı’nın  (OECD) am acı, OECD bö l
gesinde ekonom ik ve sosyal refah ın  sağ lanm ası için üye ü lk e ler hük ü m et
lerine ekonom i politikalarında yol gösterm ek, bu p o litik a la r a rasında k o o r
dinasyonu sağ lam ak  ve OECD ülkelerin in  gelişen ü lke lere  yard ım  çabala
rını düzenlem ektir. T eşkilâtın  24 üyesi vardır. A yrıca  Y ugoslavya özel b ir 
s ta tüy le  faaliyetlere  ka tılm aktad ır. 15 Kasım 1974 ta rih in d e  içlerinde T ü r
kiye’nin de bulunduğu 16 OECD üyesi ü lkenin (A vustu rya , Belçika, K ana
da, D anim arka, A lm anya, İrlanda, İtalya , Japonya , L üksem burg , H ollanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İng iltere  ve ABD) g irişim leriy le  Uluslara
rası Enerji A jansı kuru lm uştur. A jansın kuru luş am acı, enerji k aynak la
rının geliştirilm esinde işbirliğini sağlam ak, gerek tiğ in d e  üy elerarası enerji 
paylaşm asını sağ layacak  bir an laşm ayı gerçek leştirm ek  ve 25 m ilyar do 
lar tu tarında  bir fon ku rarak  petro l so runu  yüzünden  ödem eler açığı v e 
ren üye ü lkelere yardım  yapm aktad ır. 1975 y ılında Yeni Z elanda ve N or
veç’in katılm asıyla A jansın üye say ısı 18 e çıkm ıştır.

OECD 1975 te  o lağan çalışm aların ın  yan ısıra  işsiz lik  yardım ları, öde
m eler dengesi sorunları, tüketici fiyatları ve para  p o litik a la rı konu larıy la  
da uğraşm ıştır. Para politikası ile ilgili çalışm alarda, bu politikanın  talep  
ve üretim ine kadar sü re sonra tam  etkilediği, en flasyonun  başlam asında 
ve devam ındaki rolü üzerinde durulm uş; yıllık p a ra  arzı konusunda b ir 
hedef sap tam anın  y a ra rlan  tartışılm ıştır.

OEC D de ayrıca enerji so runundan  doğan ödem e güçlük lerin in  o rtay a  
çıkardığı mali zorlukları hafifletm ek ve OECD ülkeleri çerçevesinde y a r 
dım laşm a sağlam ak am acıyla ülkem izin de katıld ığ ı b ir Mali Destek Fonu 
Anlaşm ası im zalanm ıştır. Ü lkem izde bu anlaşm a, 5 A ralık  1975 gün ve 
7/11066 sayılı B akanlar K urulu kararıy la  onaylanm ış ve 16 O cak 1976 
günlü Resmî G azete de yayım lanm ıştır. M ali D estek F onu’nun hacm i, bü tün  
OECD ülkeleri Fon’a katıldığı tak d ird e  20 m ilyar ÖÇH ye u laşacak tır.

Kalkınma P lanlarında öngörülen yatırım ların  gerçek leşm esi ve  döviz 
darboğazlarının giderilm esi için, se rb est döviz rezerv lerim ize k a tk ıd a  bu 
lunm ak am acıyla, OECD ülkeleri tarafından  1963 y ılında başlatılan
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Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde ülkem ize yıllık kontenjan
larla  çeşitli kam u ve özel kesim  projelerinde kullanılm ak üzere proje k re
dileri ve ithalâ tın  finansm anı için program  kredileri verilm ektedir Son 
y ılla rd a  k red iler çoğunlukla projelerle ilgilidir. 1975 yılında ülkemize, 
K onsorsiyum a dahil ülkeler toplam  200,3 m ilyon dolar kredi taahüdünde 
bu lunm uştu r. Bu m iktarın  195,4 milyon doları A lm anya, 2,6 milyon doları 
Belçika, 2,3 m ilyon doları H ollanda tarafından  taahhü t edilm iştir.

A vru p a  Ekonom ik Topluluğu (AET) üyeler arasında ekonomik, mali 
ve ticari konu larda  tam  bir politika uyum u sağ layarak  gelecekte siyasi 
b ir b irlik  yaratab ilm enin  m addi tem ellerini hazırlam ak am acı ile 1 Ocak 
1958 yılında kuru lm uştu r. Türkiye AET’ye, 12 Eylül 1963 te  im zalanan ve 
1 A ralık  1964 te yürürlüğe giren A nkara A nlaşm ası ile katılm ıştır. Ankara 
A nlaşm asına  göre Türkiye H azırlık  Dönemi, Geçiş Dönemi ve Son Dönem 
olm ak üzere  üç aşam adan  geçerek Topluluğa tam  üye olacaktır.

1 A ralık  1964 te  başlayan H azırlık  Dönemi fiilen 9 yıl sürm üş ve bu 
sü re  A E T ’nin T ürk iye’ye tek  taraflı ödünler tan ıyarak , ekonom isini AET 
yüküm lü lük lerine  hazırlam aya çalışacağı bir dönem  olarak  tanım lanm ıştır. 
T ü rk iye  bu  aşam ayı geçm iş bu lunm aktad ır. AET’nin bu sü re içinde ülke
m ize tan ıd ığ ı ödünler şöyle özetlenebilir. A vrupa Y atırım  Bankası’nm 
m aksim um  tu ta rı 175 m ilyon dolar olan pro je kredisi sağlam ası; AET üyesi 
d ev le tle rin  T ürk iye’nin tü tün , ku ru  üzüm , k u ru  incir ve fındık gibi dö rt bel
li başlı ü rününe ta rife  kon ten jan ları uygulam asıdır. A yrıca hazırlık  dönemi 
içinde, d ah a  sonrak i yıllarda, ta rife  kon ten jan ları, kaliteli şaraplar, bazı 
deniz ü rün leri ile sofralık  üzüm  gibi bazı tarım sal ürünlere ve sınai m am ul
le re  de uygulanm ıştır.

T ürk iye  ile AET arasındaki o rtak lık  ilişkisinin geçiş dönem i koşulları
nı belirleyen  K atm a Protokol 23 Kasım  1970 tarih inde im zalanm ış ve 1 
O cak 1973 tarih inde yürürlüğe konulm uştur. Söz konusu ilişkinin önce 
a ltı iken son radan  dokuzlar şeklinde genişletilm iş olan Topluluğa uyum u
nu  sağ lay an  T am am layıcı Protokol ise 30 H aziran  1973 tarih inde im za
lanm ıştır. Tam am layıcı P ro toko l’ün ticari hüküm leri, bir Geçici Anlaşma 
ile 1 O cak  1974 tarih inden  itibaren  yü rürlüğe g irm iştir. Buna göre AET’ye 
tan ıd ığ ım ız liberasyon listem iz %  40 o ran ında genişlem ekte ve bu liste
deki m a lla r sayısı üç m isline çıkm aktad ır. Buna karşılık  AET’nin herhangi 
b ir o rtak lık  bağlantısı içinde olm adığı üçüncü ü lkelerle geliştirdiği tercihli 
tic a re t an laşm aları sonucu T ürk iye’nin T oplu luktan  daha önce sağladığı 
öd ü n ler önem lerin i y itirm iş durum dadır. Bu durum u düzeltm ek am acı ile 
AET ile g ö rüşm eler sürdürü lm ektedir.

Avrupa Yatırım Bankası AET içindeki az gelişm iş bölgelerin kalkınm a
sına k a tk ıd a  bulunm ak, faaliyetleri azalan  sanayi kollarını m odernize e t
m ek ve üye ülkelerin  o rtak  ç ıkarlarına  uygun projeleri finanse etm ek üzere
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kurulm uştur. Banka aynı zam anda AET’ye aday  üye o lan  ülkelerin  geliş
m esine yardım cı olacak ya tırım lara  da kredi verm ek ted ir. A vrupa Yatırım  
Bankası 1975 yılında T ürk iye’ye toplam  27,87 m ilyon D olar tu ta rın d a  kredi 
tahsis etm iştir. Bu kredilerden 15,13 m ilyonu Afşin E lb istan  Term ik S an t
ral Projesi, 8,76 m ilyonu Berdan II Sulam a Projesi ve 3,98 m ilyonu Türkiye 
Sınai Kalkınm a Bankası içindir.

Dünya Bankası G rubunu o lu ştu ran  U luslararası İm ar v e  Kalkınm a 
Bankası (IBRD), U luslararası K alkınm a Birliği (IDA) ve U luslararası Fi
nansm an K urum u (IFC) 30 H aziran  1974-30 H aziran  1975 dönem inde 72 
ülkeye toplam  olarak  6 m ilyar 108 m ilyon d o lar k red i verm işlerd ir.

IBRD 52 ülkeye 122 proje için 4 m ilyar 319 m ilyon dolar, IDA 34 ü l
keye 68 proje için 1 m ilyar 576 m ilyon d o lar kredi verm iştir. IBRD ve 
IDA kredilerinin % 3 1 ,5  i tarım , %  16,8 i ulaşım , %  13,4 ü sanayi, %  8,5 i 
elektrik, %  8,5 i K alkınm a F inansm anı k u ru m lan  ve geri k a lan  %  21,3 ü 
d iğer kesim lerle ilgilidir. IFC 20 ülkedeki 32 k u ru lu şa  211,7 m ilyon dolar 
tu tarında kredi açm ış ve yatırım da bulunm uştur. D ünya B ankası 1974 yılı 
kredi ve yatırım ların ın  finansm anı için 3 m ilyar 509 m ilyon dolar dış 
kaynak sağlam ıştır. Toplam  finansm anın  %  60 ı p e tro l ü re ten  ü lkeler t a 
rafından karşılanm ıştır.

Dünya B ankası ve P ara  Fonu o rtak  K alkınm a K om itesin in  Jam ayka 
toplantısında dünya ekonom ik durum u, içinde bu lunduğum uz yılla ilgili 
gelişm eler ve özellikle gelişen ü lkeler ekonom ilerin in  seyri ele alınm ıştır.
Bu arada, petro l ihracatçısı d ışındaki gelişen ü lkeler ca ri dengelerin in  b ir
birini izleyerek 1976 yılında da üçüncü kez o lağ an ü stü  hacim de açık ve
receği ve bu grup  ü lkelere büyük ölçüde ek dış yard ım  gerekeceği belir
tilm iştir. Kalkınm a K om itesi bu çerçeve içinde, gelişen  ü lkelere doğru 
kaynak akım ının genişletilm esi yönünde çeşitli ted b irle r üzerinde d u r
m uştur.

Dünya Bankası B aşkanının top lan tıda  yaptığ ı aç ık lam aya göre yeni 
kurulan “Üçüncü K aynak” ta  şim diki halde 600 m ilyon do lar birikm iş bu 
lunm aktadır. "Ü çüncü K aynak” gelişen ülkelere o rta  vadeli k redi sağ la
yacaktır.

Iop lan tıda yapılan öneriler arasında, gelişen ü lkelerin  dış p iy a s a l a r d a ,  
kredi alırken d iğer ülkelerin bun lar için çok taraflı g a ran tile r  verm eleri 
ve ayrıca u luslararası bir yatırım  fonu kuru lm asıy la  ilgili ça lışm aların  kısa 
sürede bitirilm esi de yer alm aktad ır. K alkınm a K om itesinin Jam ayka top 
lantısında son olarak, u luslararası ve bölgesel kredi k u ru lu şları kay n ak la
rının çoğaltılm ası; Dünya Bankası ve U luslararası F inansm an K urum u se r
m ayelerinin artırılm ası da önerilm iştir.

Dünya Bankası G rubu 1975 yılında ülkem ize 203,9 m ilyon do lar kredi 
verm iştir. Bu kred iler şu şekilde dağılm ıştır: IBRD 2 p ro je  için top lam  158
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milyon dolarlık kredi açm ıştır. IBRD kred ile rin in  75 m ilyon do ları ta rım  
projesine, 65 m ilyon doları özel kesim e k red i v eren  T ü rk iy e  Sınai K al
kınm a Bankasına, 18 m ilyon doları gübre sanay iine  verilm iştir. IFC, T ürkiye 
Sınai Kalkınm a B ankasına 25 m ilyon dolar, ç im ento  sanay iine 10,6 m ilyon 
dolar, döküm  sanayiine 7,5 m ilyon dolar, a lum inyum  sanay iine  1,5 m ilyon 
dolar ve m ensucat sanayiine 1,3 m ilyon d o la r k red i verilm iştir.

Uluslararası Para F onunun 1974 - 1975 dönem indeki fa a liy e tle ri geçen 
dönem lere oranla yoğun o lm uştur. Bu dönem deki faa liy e tle rin  başlıcala- 
rmı, yeni para  reform u çalışm aları ve dünya k o n jo n k tü rü n d en  büyük  öl
çüde etkilenen üye ülkelerin  ödem eler dengesi so ru n la rın a  çözüm  yolları 
aram a çabaları teşkil e tm iştir. Bu am açla k u ru lan  “P e tro l K olaylığı Fo- 
nu”ndan 38 ülkeye toplam  2 m ilyar 499 ÖÇH tu ta r ın d a  k red i verilm iştir.

Para Fonu İcra D irek törleri üye  k o ta la r ı top lam ın ın  %  32,5 a rtırıla rak  
39 m ilyar ÖÇH na çıkarılm ası yo lunda öneride  bu lunm uşla r ve  bu  öneri 
In terim  Kom itesince kabul edilm iştir. Ü ye ü lk e ler k o ta la rın d ak i a r tış la r 
yeni Para Fonu Sözleşm esinin kabul ed ilm esinden  so n ra  y ü rü rlü ğ e  ko n u 
lacaktır. Para Fonu üye ü lkelerin  ve özellik le gelişen  ü lke lerin  ödem eler 
dengesi ihtiyaçlarını karşılam ak için ek  k ay n ak la r y ara tılm ası üzerinde de 
önem le durm aktadır. Ö nüm üzdeki yıl gelişen  ü lkelere  tah sis  edilebilecek 
kaynak larda üç m ilyar dolarlık  b ir a rtış  bek lenm ekted ir.

1975 yılı sonunda U luslararası P ara  Fonu ko tam ız  151 m ilyon ÖÇH 
dır. Bu kotanın  37 m ilyon 752 bin  ÖÇH lık kısm ı altın , geri kalan  113 m il
yon 247 bin ÖÇH lık kısm ı T ürk  L irası o la rak  F ona ödenm iştir. K otam ızla 
ilgili işlem ler, diğer üyeler için olduğu gibi P ara  Fonu G enel H esabı çe rçe
vesinde yürü tü lm ektedir.
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İ k i n c i  B ö l ü m  

İÇ EKONOMİK GELİŞMELER

i. 1975 YILI KALKINMA PROGRAMI

1 —  HEDEFLER

1975 yılının hedef, politika ve tedbirleri ülkem izde ve dünyada 1974 de 
m eydana gelen ekonom ik ve sosyal gelişm elerle yeni s tra te ji ve Ü çüncü 
Beş Yıllık K alkınm a P lanı’nm  belirlediği am aç ve hedefler gözönünde b u 
lunduru larak  hazırlanm ıştır.

Program ın hazırlanm asında, top lam  iç ta sa rru fla rın  p landa öngörülen 
düzeye ulaşam am ış olması; T ürk iye’nin dış tica re t yap ısın ın  özelliği ile b ir
lik te u luslararası a landa o rtaya çıkan gelişm eler nedeniyle dış tic a re t açığı
nın devam  etm esi; istihdam  sorununun  önem ini sü rdü rm esi ve fiyat a r
tışları başlıca k o n u lan  teşk il etm iştir.

P rogram a göre 1975 de uygulanacak  ekonom i po litikaların ın  tem el 
ilkesi P landa öngörülen üretim  kapasite lerin i sağ layacak  yatırım ların  ger
çekleştirilm esidir. P rogram da kon jonk türel so ru n la r yan ında yapısal h e 
deflere ve po litikalara da  önem verilm iştir.

1975 Yılı P rogram ında :

—  Kısa dönem de üretim  a rtış ın a  etkili o lacak p ro je le re  öncelik veri
lirken toplam  sab it serm aye yatırım ların ın  %  30,3, kam u sab it serm aye 
yatırım ların ın  %  37,4 oran larında artırılm ası;

—  Program lanan yurtiçi ta sa rru fla rın  sağlanabilm esi için kam u ve 
özel tüketim  harcam aların ın  hedefleri aşm am ası;

—  Tarım  sek tö ründe su kaynak ların ın  ve kooperatiflerle  d iğer p a 
zarlam a ve değerlendirm e kuru luşların ın  geliştirilm esi;

İm alât sanayiinde, başta  dem ir-çelik, m otor, gem i inşa, elektronik, 
elektrik  m akinaları, gübre ve petro le  dayalı sanayiler o lm ak üzere  a ra  ve 
yatırım  m alları sanayilerine ağırlık verilm esi;

M adencilik sek tö rü  aram a ve değerlendirm e ça lışm alarında demir, 
fosfat, petrol ve köm üre ağırlık verilm esi;

—  Sosyal am açlı yatırım larda kapasite lerin  daha iyi kullanılm ası ve 
devam  eden pro jelere öncelik tanınm ası;
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—  Enerji sek tö ründe y u rt içindeki te rm ik  ve h id ro lik  enerji k ay n ak 
larının değerlendirilm esi;

—  ö dem ele r dengesi a lan ında 1975 yılı ith a la t ih tiyacın ın  k arş ılan 
ması ve döviz rezerv lerin in  ekonom inin önceliği a lan  ih tiy aç la rın a  uygun 
bir şekilde kullanılm ası;

öngörülm üştür.

Yıllık program ın 1975 yılı kalk ınm a hızı g ö ste rg e le ri için  öngördüğü 
gelişm eler şö y le d ir : Gayri Safi M illî H asıla  %  8,0, G ayri Safi Y urtiçi H a
sıla %  7,5, sınai üre tim  %  13,1, sanayi y a tırım ları %  33,8 o ran la rın d a  a r ta 
cak, sanayi gelirlerinin G ayri Safi Y urtiçi H asılaya o ran ı %  22,8 den %  23,7 
ye, yatırım  m alları ih racatın ın  top lam  ih ra c a ta  o ram  % 3,1 den %  3,3 e 
yükselecek, sanayi yatırım ların ın  top lam  y a tırım la ra  o ran ı ise %  45,8 den 
%  44,7 ye inecektir (1 sayılı cetvel).

2 —  KAYNAKLAR - HARCAMALAR,
YATIRIMLAR - TASARRUFLAR

1975 de toplam  kaynak ların  457,2 m ilyar lirası G ayri Safi M illî H asıla 
ve 4,6 m ilyar lirası dış kaynak  o lm ak üzere , %  8,7 o ran ında a r ta rak , 1974 
fiyatlarıy la, 461,8 m ilyar liraya yükseleceği tah m in  ed ilm iştir (2 sayılı 
cetvel).

461.8 m ilyar liralık  toplam  kaynağın  360,8 m ilyar lirası (%  78,1) tü k e
tim e, 101 m ilyar lirası (% 21,9) y a tırım la ra  ay rılm ıştır. B öylece 1975 de 
tüketim  harcam aların ın  %  5, yatırım  h arcam ala rın ın  %  24,4 oranlarında 
artacağ ı tahm in edilm iştir. 1973 ve 1974 yılla rında özellikle kam u y a tırım 
larının tesp it edilen hedeflerin  gerisinde kalm ış olm ası nedeniyle , 1975 de 
yatırım ların  artış  o ranı Ü çüncü P landa öngörü len  yıllık  o rta lam a  artış  o ra
nından  daha yüksek  tesp it edilm iştir. Y atırım  ve tü k e tim  harcam aların ın  
p rogram lanan  büyüklük lerde gerçekleşm esi so nucunda  tü k etim  harcam ala
rın ın  Gayri Safi Millî H asılaya oranının  %  81,1 den %  78,9 a ineceği tahm in 
edilm iştir.

360.8 m ilyar liralık  toplam  tüketim  harcam ala rın ın  %  15,9 u kam u, 
%  84,1 i özel tüketim  harcam ala rın a  ayrılm ıştır. B öylece 1975 de kam u tü 
ketim inin  %  18,6, özel tüketim in  %  2,8 o ran ında artm ası öngörü lm üş ol
m aktad ır.

101 m ilyar liralık  top lam  yatırım ların  100 m ilyar lirası sab it serm aye 
y atırım larına, 1 m ilyar lirası ise s tok  değişm elerine ayrılm ıştır. P rogram  
tahm in lerine göre, sab it serm aye yatırım ları ile s to k  yatırım ları özel sek tö r 
ve kam u sek tö rü  arasında eşit o larak  pay laşılacak tır.

1975 yılı için program lanan  yatırım ların  gerçekleşebilm esi için toplam  
y u rtiç i tasarru fla rın  %  20,7 oran ında a rta rak , 1974 fiyatlarıy la  96,4 m ilyar
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liraya çıkacağı tahm in edilm iştir. Toplam  yurtiçi ta sa rru fla rd ak i a r tış ta  k a 
m u  kesim inin katkısının büyük olm ası öngörü lm üştür. K am u harcanabilir 
gelirinde ve kam u cari harcam alarında öngörülen hedefler gerçekleştiği ta k 
dirde kam u tasarru fları % 32,3 o ran ında artacak tır. Özel tasarru fla rın  a r 
tış oranı ise %  13,2 dir. 1975 yılı için öngörülm üş olan dış ta sa rru f 4,6 m il
yar liradır. Dış tasarru fla rın  toplam  ta sa rru fla r içindeki payı <7c 4,6 dır. Bu 
su re tle  1975 de toplam  yatırım ların  %  95,4 oran ında iç ta sa rru fla rla  karşı
lanm ası öngörülm üş bulunm aktadır.

1975 yılı kam u kesimi dengesi, Üçüncü Beş Yıllık P lan hedefleri çe r
çevesinde tesp it edilm iştir. P rogram a göre, toplam  kam u gelirleri (servet 
vergileri dahil) 1975 de %  32,8 oran ında a r ta rak  116,6 m ilyar liraya yükse
lecektir. Toplam  vergi gelirlerin in  %  33,8, vergi dışı norm al gelirlerin 
%  12, 1, fak tö r gelirlerinin % 72,1 oranlarında artacağ ı, sosyal fonların ise 
c/( 57,2 oranında azalacağı tahm in edilerek 1974 de %  77,6 olduğu tahm in 
edilen vergi gelirlerinin toplam  kam u gelirleri içindeki payının 1975 de 
%  7 8 ,1 e yükselm esi öngörülm üştür. Toplam  kam u gelirleri içinde fak tö r 
gelirlerinin payının %  10,5 ten %  13,6 ya çıkacağı, buna karşılık  vergi dışı 
norm al gelirlerin payının % 8,4 ten % 7,1 e ve sosyal fon ların  payının 
%  3,5 ten % 1,2 ye ineceği tahm in edilm iştir (3 sayılı cetvel).

Program  tahm inine göre, 1975 de kam u cari harcam ala rı %  18,6 o ra 
nında artacak tır. Kam u yatırım  harcam aların ın  ise %  37,7 oran ında a r ta 
rak  54,2 m ilyar liraya yükselm esi öngörülm üştür.

3 _  1975 YILI GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

1975 yılında, G ayri Safi Millî H asılanın %  8 o ran ında artm ası p rogram 
lanm ıştır. D evlet İs ta tis tik  E n stitü sü ’nün kasım  1975 tahm inlerine göre 
Gayri Safi Millî H asıla %  7,9 oran ında a rta rak  Program  hedefine çok yakın  
bir gerçekleşm e gösterm iştir. G ayri Safi Yurtiçi H asıla ise %  8,9 o ran ında 
arta rak  %  7,5 olan Program  hedefini aşm ıştır. 1975 Program ı, sanayi gelir
lerinin Gayri Safi Y urtiçi H asılaya oranının %  0,9 o ran ında a r ta ra k  %  23,7 
ye çıkm asını öngörm üştü. Devlet İs ta tis tik  E n stitü sü ’nün  son  tahm inlerine 
göre bu oran %  20,4 olmuş ve geçen yıla göre %  0,8 o ran ında gerilem iştir.

1976 yılı Program ının gerçekleşm e tahm inine göre, sanayi üretim i 
%  13,1 oranında artm ış ve Program  hedefine u laşılm ıştır. Sanayi ya tırım la
rının r/r 33,8 oranında artm ası öngörüldüğü halde gerçek leşm enin  %  10,7 
olacağı tahm in edilm iştir. Bu gelişm eye göre sanayi yatırım ların ın  toplam  
yatırım lara oranının Program  hedefi olan %  44,7 ye u laşam ay arak  %  40,4 
ten %  38,1 e indiği an laşılm aktadır.

Kalkınm a hızının d iğer bir göstergesi olan yatırım  m allan  ihracatın ın  
toplam  ihracat içindeki payının, 1975 de % 0 ,1  o ran ında yükselm esi prog
ram lanm ış, ancak  gerçekleşm e tahm inlerine göre bu o ran  %  1,5 ten  %  1,4 e 
inerek % 0,1 azalm ıştır.
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1975 yılı Program ı toplam  kaynakların  %  8,7 oranında artm asını ön
g örm üştü . T ahm inlere göre bu Program  hedefi aşılacak ve toplam  kaynak
lard a  %  9,8 a rtış  sağ lanacak tır. G ayri Safi Milli H asıla P rogram  hedefine 
uygun b ir a rtış  gösterirken  yurtd ışı k ay n ak la r öngörülenden çok fazla bir 
a r tış  gösterm iştir.

1975 de toplam  yatırım ların  %  16,5, sab it serm aye yatırım ların ın  %  17,4 
o ran la rın d a  artacağ ı ve 1975 yılı P rogram  hedefine ulaşılam ayacağı, buna 
karşılık  tüketim  harcam aların ın  %  8,2 o ran ında a rta rak  Program  hedefi 
o lan  % 5 lik oranı aşacağı tahm in  edilm ektedir. Kamu tüketim i 1974 de 
olduğu gibi öngörülenden az b ir artış  g ö ste rirk en  özel tüketim  harcam aları 
P rogram  hedefini aşm ıştır.

II. MİLLİ GELİR, KESİMLER VE GELİŞMELERİ

1 —  MİLLÎ GELİR

Sabit ve cari fiyatlarla  millî gelir tahm in leri D evlet İs ta tis tik  E nstitüsü  
ta ra fın d an  kasım  1975 itibariy le hesap lanm ıştır. Bu tahm in lere göre Gayri 
Safi M illî H asıla cari fiyatlarla  %  24,7, sab it fiyatlarla  %  7,9 oranlarında 
a rtm ış tır . Tahm inlerde, G ayri Safi Millî H asıla 1975 de %  7,9 luk ortalam a 
Plan hedefine eşit ve %  8 olan P rogram  hedefine çok yakın bir a rtış  gö ster
m iş o lm aktad ır. F ak tö r fiyatlarıy la  G ayri Safi Y urtiçi H asıla ise 1975 de 
%  8,9 o ran ında a r ta ra k  % 7,5 o lan  o rta lam a Plan hedefi ve 1975 Program  
hedefin i aşm ıştır. 1975 de Gayri Safi Y urtiçi H asıla artışın ın  P rogram  he
defini aşm asına rağm en G ayri Safi M illî H asıla a r tış  hızının Program  he
defin in  a ltın d a  kalm ış olm asının nedeni dış alem  gelirlerin in  gerilem e gös
te rm iş  o lm asıd ır (4 ve 5 sayılı cetveller).

Y ukarıda da belirtildiği gibi G ayri Safi Millî H asılanın Ü çüncü Planda 
hedef o la rak  te sp it edilen o rta lam a büyüm e hızı %  7,9 dur. Ü çüncü Planın 
ilk üç uygulam a yılı sonunda bu hız y ılda o rta lam a %  6,9 o larak  gerçekleş
m iştir. B üyüm e hızının d ü şük  olm asının başlıca nedeni, 1973 yılında tarım  
sek tö rü n d ek i o lum suz gelişm e, 1974 ve 1975 yıllarında ise dış alem  gelir
lerin in  gerilem iş olm asıdır.

Ü çüncü Beş Yıllık K alkınm a P lan ında G ayri Safi Milli Hasıladaki a r
tışın , ekonom inin  yapısında belli b ir değişm e sağ lay arak  gerçekleştirilm esi 
hedef alınm ıştır. Ü çüncü P landa yapısal değişm e, sanayi sek tö rünün  en hızlı 
büyüyen  sek tö r olm ası, böylece bu  sek tö rü n  G ayri Safi Milli H asıla içindeki 
payının  g iderek  artm ası b içim inde tan ım lanm ıştır. Bunun sağlanabilm esi 
için P lan dönem inde sanayi sek tö rünün  G ayri Safi Y urtiçi H asılaya k a t
k ısın ın  %  36,3 ü  bulm ası öngörülm üş, ta rım  sek tö rü  katk ısın ın  ise % 12,8 
olm ası p lan lanm ıştır. D evlet İs ta tis tik  E n stitü sü ’nün son tahm inine göre 
1975 y ılındaki gelişm eler ekonom inin yapısında önem li b ir değişiklik m ey
dan a  getirm em iştir; sanayi sek tö rünün  G ayrisafi Y urtiçi H asıladaki payı
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rf( 23,7 de kalm ış, tarım  sek tö rünün  payı %  24,7 den %  24,6 ya  inerken, 
h izm etler sek törlerin in  payı %  51,6 dan %  51,7 ye çıkm ıştır. 1975 yılı için 
Plan hedefi, tarım  sek tö ründe %  25,5, sanayi sek tö ründe  % 23,9 ve h izm et
ler sek tö ründe %  50,6 dır. G örüldüğü gibi 1975 de sanay i sek tö rünün  payı 
Plan hedefine çok yakındır; ta rım  sek töründe hedefin gerisinde kalınm ış, 
h izm etler sek tö ründe ise Plan hedefi aşılm ıştır.

Fert başına yaratılan  G ayri Safi Milli H asıla cari fiya tla rla  10.773 
liradan 13.053 liraya, 1968 sabit fiyatlarıy la 4.323 liradan  4.534 liraya ç ık 
mıştır.

2 —  KESİMLER VE GELİŞMELERİ

Bu bölüm de ekonom ik kesim ler tarım , sanayi, in şaa t ve konu t, u la ş
tırm a ve haberleşm e olm ak üzere d ö rt g rup ta  incelenm iştir. Dış ticare t ayrı 
bir bölüm de ayrın tılı o larak  incelendiği için kesim lere a it ih raca t ve ith a la t 
gelişm elerine ancak  gerekli görü len  durum larda ve ayrın tısız  o larak  d e
ğinilm iştir.

A. Tarım

1975 yılında tarım  sek tö rü  hasılası, 1968 sab it fiyatlarıy la  36.275,5 
milyon liradan 39.496,5 m ilyon liraya çıkarak  %  8,9 oran ında artm ıştır. 
Üçüncü Beş Yıllık K alkınm a Planında tarım  sek tö rü  büyüm e hızı %  3,7 
o larak saptanm ıştı. Tarım  gelirinin Gayri Safi Milli H asıla içindeki payı
1974 de %  21,5 iken 1975 de % 2 1 ,7  olmuş, Gayri Safi Y urtiçi H asıladaki 
payı ise %  24,7 den 24,6 ya inm iştir.

Üçüncü Plan dönem inin ilk iki yılında tarım  gelirleri azalm ıştı. 1975 de 
Plan hedefini de aşan  hızlı b ir gelişm e kaydedilm işse de önceki y ıllara a it 
gerilem eler nedeniyle ilk üç yıl sonunda Planda öngörülen büyüklüğe u la 
şılam am ıştır. Bu nedenle tarım  sek tö ründe ilk üç yılda beş yıl için p lan lanan  
gelişm enin ancak  %  39,7 si gerçekleşm iştir.

1 anm  gelirinin 1975 de Plan hedefini aşan bir a rtış  gösterm esin in  
başlıca nedeni hava koşullarının çok uygun geçm esi ve özellikle hububat 
üretim inin beklenilenin üzerinde gerçekleşm esidir. Tarım  yılına çok an o r
mal şartlarla  başlanm ış, ancak sonraları yağ ışlar çok iyi b ir düzene g irerek  
devam  etm iştir.

Program da, tarım  kesimi için su kaynakların ın  geliştirilm esi, tra k tö r  
ve gübre kullanım ını a r ttıra n  politikaların  uygulanm ası öngörü lm üştür, 

a nıinlere göre; su lanabilir alanın %  15 ini o luştu rab ilecek  ve 1,3 m ilyon 
ıektarı kapsayan Devlet sulam a şebekesi sulam aya açılacak; yerli ü re tim  

ve ithalle sağlanacak trak tö r arzı 1975 Program ında sap tan an  talebi karşı- 
layam ıyacakt'r. Vasıflı tohum luğun ise 1975 de ih tiyaca yetecek  düzeyde 
elde edildiği gözlenm ektedir. A yrıca üretim i %  50 dolayında a rtacağ ı ta h 
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m in edilen gübreden, azo tlu  gübrenin  yak laşık  o larak  %  56 sı ithalatla 
sağ lanacak tır.

D evlet İs ta tis tik  E nstitüsü  tahm inlerine göre hava koşullarının olum lu 
bir gelişm e gösterm esi nedeniyle 1975 de bitkisel üre tim  %  10,3, hay
vancılık  c/c 3,6, tarım  sana tla rı %  2 o ran larında gelişm e gösterm iştir. O r
m an ürünleri 1975 yılının ikinci yarısında a rtış  gösterm eye başlam ıştır. Su 
ürün leri üre tim inin  ise 1975 de %  5,6 o ran ında gelişm e gösterd iğ i tahm in 
edilm ektedir.

Son tahm in lere göre, 1974 te  16.967 bin ton olan hububat üretim i 
1975 de %  29,7 o ran ında bir artış  gö stere rek  22.016 bin tona ulaşm ıştır. Bu 
gelişm ede, yağ ışların  iyi b ir düzene girm esi, anorm al hava koşullarının dü
zelm esi önem li ro l oynam ıştır. H ububat üre tim in in  en büyük kısm ını teşkil 
eden buğday ü retim i geçen yılki ü re tim e göre % 34 ,1  oran ında a r ta rak  11 
m ilyon tondan  14 m ilyon 750 bin tona yükselm iştir. Ayçiçeği ekiliş a lan
larından  buğdaya kaym alar sonucu buğday ekim  alan ların ın  genişlem esi ve 
g übre  kullanım ı, hava koşulların ın  yan ında buğday üretim  artışın ı etkileyen 
diğer fak tö rle r o lm uştur. Pirinç ü retim inde de geçen  yıla o ran la  %  10 civa
rında a r tış  olduğu tahm in  edilm iştir. G eçen yıl 150 bin ton  olan pirinç ü re
tim inin  bu  yıl 165 bin ton  olacağı hesap lanm ıştır. Ç avdar üretim i 1974 te  
5S0 bin to n  iken bu  yıl %  33,9 a r tış  g ö ste re rek  750 bin to n a  ulaşm ıştır. Yu
laf ü re tim inde ise n ispeten  daha az bir a r tış  görü lm üştü r. Geçen yıl 380 bin 
ton  ü re tilen  yu laf bu yıl %  2,6 a rtış  g ö ste re rek  390 bin ton  üretilm iştir. 
A rpa ve d iğer ta rım  ürünleri ü re tim inde de yükselm eler kaydedilm iştir. 
A rpa, 3 m ilyon 330 bin tondan  4 m ilyon 500 bin tona u laşm ıştır. M ısırda 
ise  geçen yıla o ran la  100 bin ton  k ad ar b ir ü re tim  düşüklüğü görülm üştür. 
Toplam  bak lag iller üre tim inde %  6,6 o ran ında b ir düşm e olm uş ve üretim  
1975 de 664.673 tondan  620.500 tona inm iştir (6 sayılı cetvel).

1975 yılına a it m eyva üretim i ile ilgili o la rak  elde edebildiğim iz veri
lere  göre yaş üzüm  ve fınd ık ta geçen yıla o ran la  a rtm a gözlenm iştir. Ü züm  
ü re tim inde görü len  a r tış  çok k ü çü k tü r ve geçen yıl 3 m ilyon 347 bin ton 
o lan yaş üzüm  üre tim i 1975 de 3 m ilyon 405 bin tona çıkm ıştır. Fındık 
ü re tim i ise 244 bin  tondan  320 bin tona çıkm ıştır. Elm a üretim i bir önceki 
y ıla göre %  15,8 aza la rak  800 bin ton olm uş, an tep  fıstığı ise %  17,4 a r ta 
ra k  23 bin tondan  27 bin tona ulaşm ıştır. Bu yıl şeker pancarı üretim inde 
%  22,7 a r tış  görü lm üştü r. Geçen yıl 5,7 m ilyon ton olan şeker pancarı ü re 
tim in in  bu yıl 7 m ilyon ton olacağı tahm in  edilm iştir. Soğan ve patates 
üre tim i 1975 de %  5 dolayında artış  gösterm iştir.

Yağlı tohum lardan  ayçiçeğinde, soya ve zey tin  üretim inde düşm e göz
len irken , susam da a rtış  görü lm üştü r. Ç eşitli ekonom ik nedenlerle ayçiçeği 
ekim  alan ların ın  daralm ası sonucunda, 1974 te  420 bin ton olan ayçi
çeği ü re tim i 1975 de %  16,7 oran ında düşm e göstererek  350 bin ton olm uş
tu r. Susam  %  6,9 a r tış  g ö stere rek  31 bin tona ulaşm ıştır. Soya üretim in
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deki düşüş %  14,1 oranında olm uş, 1974 te 8.500 ton  olan üretim  1975 
de 7.300 tona düşm üştür. Yer fıstığı üretim i bu yıl 37 bin tondur. Zeytin 
üretim indeki düşüş %  30 oranındadır. Geçen yıl 840 bin ton  olan zeytin 
üretim i 1975 de 588 bin ton olm uştur.

Keyif verici m addelerden, tü tü n  üretim inde %  17,3 a rtış  olm uş ve 
üretim  1975 de 179 bin tondan 210 bin tona çıkm ıştır. A yçiçeğinde görül
düğü gibi pam uk üretim inde de, pam uk ekim  alanların ın  daralm ası sonucu, 
</f 23,6 oran ında bir azalm a kaydedilm iştir. 1974 te 598 bin ton olan lif 
pam uk üretim i 1975 de 457 bin tona inm iştir.

B. Sanayi

1974 yılında % 9,1 oranında artm ış olan sanayi sek tö rü  hasılası 1975 
de %  9,2 artış  göstererek  geçen yıldan b iraz daha hızlı yükselm iş, an 
cak c/< 11,2 olan orta lam a Plan ve 1975 Program  hedefine ulaşam am ıştır. 
Devlet İs ta tis tik  E n stitü sü ’nün son tahm inlerine göre sanayi sek tö rü  hası
lası 34,9 m ilyar liradan 37,9 m ilyar liraya çıkm ıştır. M adencilik  ve im alat 
alt kesim lerinde büyüm e hızları o rta lam a Plan hedeflerin in  a ltında kalırken 
enerji kesim inde Plan hedefinin üzerinde b ir gerçekleşm e görü lm üştür.

1975 yılında m eydana gelen gelişm elerden son ra  sanay i sek tö rünün  
Gayri Safi Milli H asıla içindeki payı %  20,6 dan % 20,8 e çıkm ış, G ayri Safi 
Y urtiçi H asıladaki payı ise bir değişikliğe uğram adan %  23,7 de kalm ıştır.

M adencilik kesimi hasılası, Devlet İs ta tis tik  E nstitü sü  tahm inlerine 
göre % 4,1 oran ında artm ıştır. M adencilik kesim i o rta lam a büyüm e hızı 
Ü çüncü Plana göre %  13,4 tür. 1975 yılında m adencilik a lt kesim inin Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı %  1,9 dan %  1,8 e inerken, G ayri Safi 
Millî Hasıla içindeki payı değişiklik gösterm eden %  1,6 da kalm ıştır.

1975 yılında m adencilik kesim inde, ekim  ayı sonu verile rine  göre m a
den köm ürü, dem ir cevheri, bak ır ve ham  petro l ü retim inde, geçen yılın 
aynı dönem ine göre azalm a olmuş; linyit ve krom  üretim i ise geçen yıl- 
ki düzeyini aşm ıştır (7 sayılı cetvel).

Devlet İs ta tis tik  E nstitü sün ’den elde edilen geçici verile re  göre m aden 
köm ürü üretim i 1974 yılına göre %  2,9 oran ında düşm e göstere rek , 1975 in 
ilk on ayında 7.051 bin ton olm uştur.

1975 yılı ocak  - ekim  dönem i itibariy le  linyit üretim i 9.128 bin ton 
o larak  gerçekleşm iştir. 1974 yılının aynı dönem inde 8.737 bin ton  linyit 
çıkarılm ıştı. 1974 ve 1975 yıllarının ocak - ekim dönem leri k arşılaştırıld ığ ın 
da ham  petrol üretim inde %  10,7 oran ında bir düşm e gözlenm iştir. C etvel
d in  de izleneceği gibi ham  petrol üretim i, 1974 yılının ilk on ay ında 2.902 
bin ton iken 1975 yılının aynı dönem inde 2.590 bin to n a  inm iştir. İlk on 
aylık dönem ler itibariy le dem ir cevheri üretim i, 1.948 bin tondan  1.778
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bin tona düşerek  %  8,7 oranında b ir azalm a kaydetm iştir. Krom  üretim i ise 
<7c 31 o ran ında b ir a rtış  gö stere rek  1975 yılının ilk on ayında 740 bin ton  ol
m uştu r.

İmalat sanayi kesim i hasılası 1975 yılında %  9,2 oranında artmış, 
an cak  %  10,8 olan o rtalam a Plan hedefinin altında kalm ıştır. 1975 yılı 
gelişm eleri sonucunda im alat sanayiinin G ayri Safi Millî H asıla ve Gayri 
Safi Y urtiçi H asıla içindeki payında önemli bir değişiklik olm am ıştır. 
İm ala t sanayii a lt sek törleri için farklı gelişm e hızları öngörülm üş
tü r. Ü çüncü Plan, tüketim  m alı ü re ten  sanay ile r için %  7,4, a ra  m alı ü reten  
san ay ile r için % 14,3 ve yatırım  malı ü re ten  sanayilerde %  16,8 artış  hızı 
ö ngö rm ü ştü r. 1976 Yılı Program ı tahm inlerine göre bu üç a lt sek törün  1975 
yılı gelişm e hızları, sırasıy la  %  13,6, %  11,1 ve % 23,4 tü r. Bu tahm inlere 
gö re  tü k e tim  malı ü re ten  sanay ile r ile yatırım  malı ü re ten  sanayilerde Plan 
hedefi aşılırken ara  malı ü re ten  sanayilerin  gelişm esi P lan  hedefinin ge
ris in d e  kalm ıştır.

1976 Yılı Program ı tahm inlerine göre, tüketim  malı ü re ten  sanayilerde 
en  b ü y ü k  a r tış la r gıda, içki ve tü tü n  m am ulleri sanayilerinde görülm üştür. 
1975 gerçekleşm e tahm inlerinde görülen gelişm eler, bu  sek tö rde genellikle 
P lan  ve P rogram  hedeflerini aşm aktad ır. G ıda sanayiinde Ü çüncü Plan 
H edefi %  6,3 iken, 1975 üretim  a r tış  hızı %  14,5 oranında tahm in  edilm iştir. 
İçki sanay iinde %  10,6 lık P lan hedefine karşılık  %  15,9 oranında, tü tün  
m am ulleri sanay iinde % 8 .5  lik Plan hedefine karşılık  %  19,3 oranında 
a r tış  görü lm üştü r. D okum a ve giyim eşyası sanayiinde de %  8,3 lük b ir 
o ran la  P lan  hedefine yakın  bir gelişm e gözlenm iştir. Diğer ta ra ftan  1976 
P rogram ı tahm inlerinde yer alan gelişm elere göre, basım , lastik , p lastik  iş
lem e, kim ya, gübre, ç im ento  sanayilerinde P rogram  ve P lan hedeflerinin 
üzerin d e  büyüm e hızları gözlenirken, orm an ürünleri, kâğıt, petrokim ya 
ve dem ir dışı m eta ller sanayilerinde P lan ve P rogram  hedeflerin in  altında 
gelişm eler, deri ve deri m am ulleri sanayii ile cam  sanayiinde, sap tanan  h e
defle re  yak ın  büyüm e hızları tahm in  edilm ektedir. D em ir-çelik sanayiinde 
ise 1975 yılı P rogram  hedefinin altında kalan büyüm e hızı gerçekleşm esi 
ifade edilm iştir. Petrok im ya sanayiinde P lan ve P rogram  hedeflerinin al
tında, %  34,5 oran ında b ir gelişm e gözlenm esine rağm en petrokim ya sa 
nayii ü rün lerin in  iç talebi ve üretim i hızla gelişm eye devam  etm ektedir. 
G übre ü re tim in in  1975 yılında %  50 dolayında artacağ ı tahm in  edilm ektedir.

1976 Program ı tahm in lerine göre, yatırım  m alları sanayi üretim i 1975 
y ılında %  23,4 o ran ında artm ıştır. Bu a rtış  hızı % 16,8 lik P lan hedefinin 
üzerin d e  bir gelişm eyi ifade etm ekted ir. M adeni eşya, m akina im alat, 
e lek tro n ik  ve  karayo lları ta ş ıtla rı im alat sanayilerinde belirlenen Plan ve 
P rogram  hedeflerin in  üzerinde büyüm e hızları tahm in edilm işken, tarım  alet 
ve m ak inaları, e lek trik  m akina ve gereçleri sanayilerinde hedeflerin  a ltın 
da gelişm eler gözlenm iştir. D em iryolları taşıtla rı üretim i, %  15,8 olan
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Üçüncü Plan hedefinin üzerinde bir gelişm e gö sterm iştir . Gemi inşa sanayii 
üretim i ise Plan ve Program  hedeflerin i çok  az  b ir fa rk la  aşm ıştır.

Y ukarıda ifade edilen 1976 Program ındaki gelişm elere  para le l olarak, 
cetvel 7 de tüketim  m allan  sanayii içinde, gıda, içki ve tü tü n d e  önemli g e 
lişm elerin kaydedildiği gözlenm ektedir. A yrıca dokum a sanayiinde Süm er- 
bank üretim lerin in  yükseldiği görü lm ektedir. D evlet İs ta tis tik  E n stitü sü ’nün 
ilk on aylık verilerine göre 1975 yılında geçen yıla k ıy asla  sigara  ve tü tü n  
üretim inde %  10,4, rak ı ü re tim inde %  15,6 o ran ında a r tış  olm uştur. B ira 
üretim inde ise yine aynı dönem lerde %  7,1 o ran ında a r tış  kaydedilm iş ve 
39.362 bin litreden  42.138 bin litreye  u laşılm ıştır. D iğer içkilerde ise ilk 
sekiz ayda %  5,4 o ran ında bir yükselm e olm uştur. S üm erbank  verilerine 
göre dokum a sanayiinde pam uk ipliği dışında, yün ipliği, pam uklu  dokum a, 
yünlü dokum a üretim lerinde a r tış la r  o lm uştur. P am uk ipliği ü retim i 1975 
yılında %  14,8 oran ında aza larak  1974 yılındaki 49 bin ton  düzeyinden 42 
bin tona düşm üştü r. Yün ipliği üre tim inde %  28,6 a r tış  kaydedilirken, 
pam uklu dokum a ve yünlü dokum a üretim inde, s ırasıy la  %  2,1 ve <%> 19 
o ranında artış  olm uştur.

Ara m alları sanayiin in  dem ir-çelik kesim ine a it verile r incelendiğinde 
1975 yılının ocak-eylül dönem inde ham  dem ir ü re tim in in  b ir önceki yılın 
aynı dönem ine göre azaldığı ve çelik  blok üretim inin ise hem en hem en aynı 
kaldığı görülür. 7 sayılı cetvelde de gösterildiği gibi bahsedilen  dönem ler 
itibariyle ham  dem ir üretim i %  1,9 oranında azalm ış, çelik  blok üretim i ise 
%  0,1 oranında düşm üştü r. Daha önceki yıllarda talebi karşılam ada  yetersiz  
kalan çim ento üretim i 1975 yılında % 2 1 ,5  o ran ında b ir yükselm e kayde
derek, 8.931 bin tondan 10.850 bin tona ulaşm ıştır. Y ukarıda, P rogram da be
lirtilen gelişm elerde de ifade edildiği gibi çim ento ü re tim indek i bu artış  
Plan ve P rogram  hedefini aşm ıştır. Şişe üretim inde %  52,8, cam  eşya ü re 
tim inde ise %  15,4 oran larında yükselm eler görü lm üştü r. K âğıt üre tim inde 
bir önceki yıla k ıyasla önemli bir değişiklik olm am ış ve 1975 yılında %  1,7 
oranında bir yükselm e ile 243,4 bin tona ulaşılm ıştır.

Enerji yatırım larında Planda öngörüldüğü gibi dış kay n ak la ra  bağım 
lılığın azaltılm ası hedef alınm ıştır. Bu am açla p rog ram lanan  hidrolik  ve 
yurtiçi kaynaklara dayalı üretim  ve iletim  tesisleri için gerek li kaynakların  
sağlanm ası yoluna gidilmiş, projelerin  zam anında tam am lanabilm esi için 
gerekli olan kurum sal tedbirlerin  alınm ası öngörü lm üştür. O ysa özellikle 
mıalat ve enerji kesim lerinin P landa öngörülen o ransal durum ların ı elde 
edebilecek düzeyde artırılm ası m üm kün olm am ış ve bu bakım dan gerekli 
o an yapısal değişm e henüz gerçekleştirilem em iştir. T ü rk iy e’de 1975 yılın
da petrol ürünleri üretim i, Devlet İs ta tis tik  E n stitü sü ’nün  tahm inlerine gö-
o m 09C7 k d ° nem leri itibariyle % 4 ,7  o ranında b ir düşm e kaydederek  
9.912 7 bın ion olm uştur. Petrol ürünlerinden gaz yağı ve fuel oil üretim - 
lerınde gerilem e gözlenirken, m otorin b ir önceki yıla gö re  fazla b ir deği-
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şiklik  gösterm em iştir. G az yağı %  22,6, fuel oil %  7,8 oranında düşm üştür. 
Benzin üretim i ise 1974 yılında ocak-ekim  dönem inde 1.608 bin ton iken, 
1975 yılında aynı dönem de % 6 oranında a r ta rak  1.704 bin tona ulaşm ıştır. 
E lek trik  üretim i de 1974 yılındaki 13.477 m ilyon K w /s  lık düzeyinden 
%  15,5 o ran ında b ir artış la  15.569 milyon K w /s a yükselm iştir.

C. İn şaa t ve K onut

1975 yılında inşaat sek tö rü  gelirleri % 9,6, konu t gelirleri %  6,6 o ran
la rın d a  artm ıştır. 1975 yılı gerçekleşm esinden son ra  inşaat sektörünün 
G ayri Safi Y urtiçi H asıladaki payı %  6 ,8 , konu t sek tö rünün  Gayri Safi 
Y urtiç i H asıladaki payı %  4,8 olm uştur.

B elediyelerce verilen inşaat ruhsa tların ın  toplam  değeri, 1975 yılı 
o cak  - kasım  dönem inde, geçen yılın aynı dönem ine göre %  58,7 oranında 
a r ta ra k  13.670,8 m ilyon liradan 21.697,8 m ilyon liraya ulaşm ıştır. Diğer yan
dan  1974 yılı ocak - kasım  ayları arasında 18.906,2 bin m* lik inşaat ruhsatı 
verilm iş ve bu rakam  1975 yılının aynı dönem inde % 14,5 oranında a r
ta ra k  21.654,1 bin m- ye çıkm ıştır (9 sayılı cetvel).

G örülüyork i belediyelerce verilen inşaat ruhsa tlarında 1974 yılm a 
o ran la  önem li a r tış la r olm uş ve in şaatlar değer olarak, fiyat artış ları nede
n iy le  yüz  ölçüm ü rakam larından  daha fazla artm ıştır. Yüz ölçüm ü yö
n ü n d en  b ir önceki yıla oranla ocak - kasım  dönem inde en fazla artışı %  73,3 
ile sosyal ve kü ltü re l yap ılar gösterm iştir. D aha sonra %  27,2 ile ticari 
y ap ıla r  ve %  16,3 ile ap artm an lar gelm ektedir. Sınai yapılarda ise 1974 e 
g ö re  %  9,5 o ran ında azalm a gözlenm iştir.

B elediyelerce verilen yapı ku llanm a izin kâğ ıtlarına göre ilave edilen 
ve k ısm en  b iten  yap ılar ocak - kasım  dönem i itibariyle değer o larak  %  63,9 
o ran ın d a  büyük bir a rtış  gösterm iş ve 6.442,4 m ilyon liradan, 10.557,2 m il
yon  liraya  u laşılm ıştır. Yüz ölçüm ü o larak  da %  17,8 lik b ir a rtış  gözlen
m iştir. B öylece 1975 yılının ilk onbir ayında 10.557,2 m ilyon lira değerinde, 
10.482,1 bin m- lik yeni yapı ilave edilm iş veya kısm en bitirilm iş o lm akta
d ır (10 say ılı cetvel).

1975 yılı için P rogram  tahm inlerinde özel kesim  yatırım ların ın  %  51 
ini, kam u  kesim i yatırım ların ın  ise %  55 ini inşaat faaliyetleri m eydana 
g e tirm ek ted ir. Bu bakım dan inşaat sek töründeki geri kalm alar program  
h edefle rin in  gerçekleşm esini büyük ölçüde engelliyebilir ve kalkınm a sü 
rec in d e  ciddi dar b oğazlar yaratabilir.

1975 yılında k o n u t sorununun  çözüm lenm esi yönünde bazı düzenlem e 
ça lışm aları yapılm ışsa da so runa bir bü tün  o larak çözüm  getirecek  toplu 
b ir k o n u t po litikası m evzuatı henüz hazırlanam am ıştır. P rogram  tahm in
le rin e  göre 1975 yılında 56.800 birim  konu t açığı vardır.
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D. U laştırm a ve H aberleşm e

Nüfus artış ı ve sanayileşm edeki ilerlem elere bağlı o larak  yolcu ve 
yük taşım adaki hızlı gelişm e 1975 yılında da devam  etm iştir. 1968 sabit 
fiyatlarıy la katm a değer artışı %  13,4 o lm uştu r. D iğer sek tö rle rle  karşı
laştırıldığında 1975 yılında en yüksek  a rtış  o ranının  u laştırm a  sek töründe 
gerçekleştiği görü lür. A ncak sosyal ve  ekonom ik gelişm e sonucu ulaşım  
talebi hızla a rtm ak ta , buna karşılık  h izm et arzın ın  sağ lanm asında bazı 
darboğazlar o rtay a  çıkm aktadır.

U laştırm a sek tö ründe  yapım , işletm e ve kullanım  hizm etleri ile de
m iryolu, karayolu , denizyolu  ve havayolu  sistem leri a ras ın d ak i koord inas
yonun daha iyi bir düzenlem esinin gerekliliği 1975 y ılında da hissedil
miştir.

Dem iryolu taşım acılığındaki ye tersiz lik ten  başka u lusal trafik tek i 
artış  ve son y ıllarda u luslararası tran s it trafiğ indek i gelişm e karayolları 
kullanım ında so ru n la r yara tacak  durum a gelm iştir. A rtan  yük  taşım acılığı 
yolları y ıp ra tm ak ta , karayolların ın  s tan d artla rın ı d ü şü rm ek te  ve bakım  
ve onarım  m asrafların ı hızla yükseltm ekted ir.

Devlet P lanlam a Teşkilatınca haz ırlanan  1976 Yılı P rogram ı tahm in
lerine göre 1975 yılı sonunda asfalt, beton  ve p ark e  yo lların  uzunluğu 
26.245 km, stabilize, k ırm ataş ve top rak  tesfiye yolların  uzunluğu  29.368 
km, geçit verm eyen ve ham  yolları kapsayan  diğer yo lların  uzunluğu ise 
3.886 km. dir. Böylece asfalt, beton  ve p arke  yolların  uzun luğu  artm ış, 
stabilize, k ırm ataş ve toprak  tesfiye y o lla r ile geçit verm eyen  ve ham  
yolların uzunlukları ise azalm ış o lm aktad ır.

Son yıllarda önem li gelişm eler gösterm iş olan karay o lla rı ta ş ıt parkı 
1975 yılında da bu gelişm esini sü rdürm üş, binek o tom obili say ısı 1974 
yılında 304 binden 1975 yılı sonunda 360 bine, kam yon ve k am yonet sayısı 
175 binden 190 bine, otobüs m inibüs sayısı ise 56 binden 60 bine yü k 
selm iştir. K arayolları taşıt park ında 1974 yılına k ıyasla en büyük a rtış  binek 
otom obilleri m ik tarında görü lm üştür. 56 binlik bu artış ı 15 bin ve 4 bin
lik artışlarla  kam yon - kam yonet ve o tobüs - m inibüs say ıları tak ip  e t
m ektedir.

D em iryollarında bakım, yenilem e, sinyalizasyon  ve telekom inikasyon 
işlem lerinin hızlandırılm ası, vagon ve lokom otif say ıla rın ın  artırılm ası
gerekm ektedir.

1975 yılı faaliyetleriy le ilgili o larak  T. C.D.D. Y olları Genel M üdürlü
ğünden alınan geçici bilgilere dayan ıla rak  1974 ve 1975 yılların ın  o n ar ay 
lık dönem leri karşılaştırılınca taşın an  yolcu sayısının 106,4 m ilyondan 92,6 
m ilyona düştüğü, taşınan  yük m iktarın ın  ise 9,1 m ilyon tondan  10,9 m il
yon tona yükseldiği görülm ektedir. Yolcu olarak  kated ilen  m esafe 1974 
yılının on aylık dönem inde 3.736 m ilyon y o lcu /k m  den 1975 yılının on
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aylık  dönem inde 3.982 milyon y o lcu /k m  ye çıkmış, yük o larak  katedilen 
m esafe ise aynı dönem ler itibariyle, 5.644 m ilyon to n /k m  den 5.489 mil
yon to n /k m  ye düşm üştü r. 1975 yılında 1974 yılına göre buharlı lokom otif 
sayısı azalm ış, dizel lokom otif sayısı ise artm ıştır. Toplam  lokom otif sa 
yısı 1977 adetlik  düzeyini korum uştur. 1975 yılında yolcu vagonu, yük 
vagonu ve diğer vagonların  sayıları artm ış, m otorlu ve elektrikli vagon 
sayısı ise 264 den 263 e inm iştir.

Deniz u laştırm asında deniz ticare t filosunun geliştirilm esi, kapasite
sin in  artırılm ası, gem i inşa sanayiinin geliştirilm esi, liman inşaası ve liman 
işletm elerin in  düzenlenm esi ça lışm alarına 1975 yılında da devam  edil
m iştir.

1975 yılında yük gem isi kapasitesi 506.650 gros ton ’dan 528.790 gros 
to n ’a ulaşm ış, yolcu gem isi kapasitesi 71.918 gros ton ’dan 64.245 gros 
to n ’a, ta n k e r  kapasitesi ise 350.237 gros ton ’dan 336.134 gros ton’a düş
m üştü r. Böylece 1975 yılında, 1974 yılına k ıyasla yalnız yük gem ileri kapa
sites in d e  22.140 gros tonluk bir artış  görülm üş, yolcu gem ileri ve tanker 
k ap asite le ri ise s ırasıy la  7.673 gros ton ve 14.103 gros ton azalm ıştır. Tan
k e r kap asitesin d e  1971 yılından bu yana ilk defa bir azalış görülm ektedir.

H ava u laştırm asında yeni hava alan ların ın  yapım, bakım , geliştirm e 
ve e lek tro n ik  donatım  işleri gibi a ltyap ı çalışm aları sü rdürü lürken  hava 
yo lları filosunun geliştirilm esi ve daha rasyonel işletilm esi konuları da 
önem le ele alınm ıştır.

1975 yılında, b ir önceki yıla göre, hava yolu ile yolcu taşım ada artm a, 
yük taş ım ad a  ise azalm a görü lm ekted ir. T aşınan yolcu sayısı 1974 yılına 
g ö re  %  8,5 a r ta ra k  2 m ilyon 274 bin k işiye ulaşm ış, taşm an  yük ise 1974 
y ılına g ö re  % 4 ,3  aza larak  11.724 tona inm iştir. Y olcuların katettik leri 
m esafe ise 1975 y ılında %  19 a r ta rak  2.415 m ilyon yolcu /  km  ye ulaşmış, 
yük taş ım ad a  ka ted ilen  m esafe ise % 10,2 azalarak  9.148 bin ton /  km  ye 
d üşm üştü r. U çak say ısında 1975 yılında değişiklik olm am ıştır.

H aberleşm ede posta , te lg raf ve te leks h izm etleri açısından 1975 yı
lında önem li d arboğazlarla  karşılaşılm am ış, P rogram da öngörülen hedef
lere u laşılm ıştır. T elefon haberleşm esinde ise, önceki yıllarda olduğu gibi, 
y ıldan yıla a r ta n  ta lep  1975 yılında da karşılanam am ıştır. Bununla birlikte 
1975 y ılında 85.000 hatlık  yeni o tom atik  san tra l ve 9.000 hatlık  naklen 
tesis h izm ete  g irm iş 16.000 hatlık  eski san tra l h izm et dışı bırakılm ış böy
lece 78.000 h a tlık  n e t k ap asite  artış ı sağ lanm ıştır. Telefon abone sayısı 
%  13,5 o ran ın d a  a r ta ra k  680.050 ye ulaşm ıştır. Bunların 525.000 i otom atik 
san tra lla ra , 155.050 si norm al san tra lla ra  bağlıdır. Şehiriçi, şehirlerarası 
ve u lu s la ra ras ı te lefon  trafiğ inde de a rtış  kaydedilm iş ve 750 m ilyon şe 
hiriçi, 55 m ilyon şeh irla rarası konuşm a gerçekleşm iştir. U luslararası telefon 
konuşm aları ise 3,5 m ilyon dak ikaya yükselm iştir (12 sayılı cetvel).
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M ektup postası trafiğ i 1975 y ılında %  3 o ran ın d a  a rtm ış  v e  yu rtiç i 
m ektup postası 498.910 b in ’e çıkarken , y u rtd ış ı m ek tu p  p o stası 129.824 b in 
den 129.518 b in’e inm iştir. T e lg ra f tra fiğ in d e  de aynı eğilim  iz lenm ek te
dir; toplam  te lg ra f trafiğ i %  3,3 a rtm ış, y u rtiç i te lg ra f  tra fiğ i 11.500 b in ’e 
yükselirken yurtd ışı te lg ra f trafiğ i 1.527 binden  1.410 b in ’e inm iştir.

PTT işyerleri sayısı 4.259 dan  5.033 e y ü k se le rek  %  18,2 artm ıştır. 
R uhsatlı radyo sayısı 4.091 binden 4.154 b in ’e, ru h sa tlı te lev izyon  sayısı 
455.752 den 999.921 e çıkm ıştır.

3 —  ÇALIŞMA 

A. Genel Gelişmeler

1975 nüfus sayım ı geçici sonuçlarına  göre T ürk iye  nüfusu  1975 y ılın 
da 40.197 bin dolayındadır. Son nüfus sayım ı so n u ç lan  yıllık  o rta lam a 
nüfus artış  hızının %  2,52 den %  2,43 e düştüğünü  o rtay a  koym aktad ır. 
1970-1975 dönem inde nüfus a rtış ın ın  yavaşlam asın ın  b aşlıca  nedenleri, 
hızlı kentleşm e ile b irlik te  doğurganlık  oran ın ın  düşm esi ve  y u rt dışında 
bulunan nüfusun artm ış olm asıdır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınm a P lan ında T ürk iye’nin  önem li so ru n la rın 
dan biri o larak  belirtilm iş olan istihdam  sorunu  1975 y ılında da önem ini 
sü rdürm üştü r. K atm a değer hesap la rın a  d ay an ıla rak  yap ılan  tahm in le re  
göre 1975 yılında toplam  işgücü fazlası 2.031 bin k işid ir ve işgücü fazlası

î  12,3 ten %  13,0 e Ç'knııŞtır. 1975 yılında top lam  işgücü fazlasın ın  
1.281 bin kişilik kısm ı tarım  dışı işgücü fazlası, 750 bin k işilik  kısm ı ise 
tarım da en faal m evsim de ölçülen işgücü fazlasıdır.

1975 yılında tarım  sek tö rü  h ariç  bü tün  sek tö rle rd e  istihdam  artış ı
o m uştur. U laştırm a sek tö rü  %  12,4 a rtış la  istihdam  artış ın ın  en yüksek  
olduğu sek tö rdür. Tarım  sek tö rü n d e  ise %  0,3 o ran ın d a  istihdam  azalışı

.S° n tahm inlere göre toplam  yurtiç i istihdam ın  % 6 1 ,4  ü ta-
<y i?  ö ' • Sana^ '’ ^  3,9 U in§a a i> %  5,2 si ticaret, %  4,2 si u laştırm a 

ve %  12,0 sı h izm etler sek tö rü n e  aittir.

s a v ı s M ^ 'f  v'ı P rog^arm tahrnin ,erine gö re  T ürk iye’deki toplam  ücretliler
tah  k c 0 « i  r r  5İye u laşm ,§tır- B unla™  1,8 m ilyonu sigo r
talı işçi, 0,8 m ilyonu Devlet m em uru, 0,5 m ilyonu ta rım  işçisi ve 1 9 mil-

f e t l i l e ^  7  i T k a d '  T " " *  Ç? ” İ5Çİ,erdİr’ GörüldU« ü « M  to p lim  üçlerin /c 53 kadarı kurum sal sosyal güvenlik  ve çalışm a koşu llarına
• ahıp m em ur ve sigortalı işçilerden oluşm aktad ır.

B. Yurtdışında çalışanlar

durgunluk  nedeniyle Batı A vrupa ülkelerin in  y abancı isçi 
talepler,n ,n  durm as, nedeniyle 1974 y .l.nda yavaşlan ,,?  olan y a b a n «  ülke
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lere işçi gidişleri 1975 yılında hem en tam am en durm uştur. 1973 yılında 
yabancı ülkelere 135.820 işçi gönderilm işti. Bu sayı 1974 yılında 20.211 e, 
1975 yılında ise 4.419 a inm iştir.

III. PARA VE KREDİ

1 —  MERKEZ BANKASI

A. Banknot Emisyonu

1974 yılında %  29,7 olan M erkez Bankası bankno t em isyonu artışı 
1975 yılında b iraz yavaşlam ış ve 32.860 m ilyon liradan 40.938 milyon 
liraya  ç ıkarak  %  24,6 (8.078 m ilyon lira) o ran ında artm ıştır (21 sayılı 
cetvel).

B anknot em isyonu artışı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, tam am en 
M erkez Bankası kred ilerindeki gelişm elerin  sonucudur. Döviz rezervleri 
y ine  em isyon azaltıc ı e tk i yapm ış, m evduatın  azaltıc ı e tk isi artm ıştır. Di
ğ e r hesap ların  em isyon artırıc ı etk isi ise 1975 y ılında önem li bir artm a 
gösterm iştir. Bunun nedeni, ileride ayrın tılı o larak  belirtileceği gibi, bazı 
kam u sek tö rü  kred ilerin in  konsolide edilerek  k red ile r hesabından “Diğer 
A k tif H esap lara” ak tarılm ış olm ası ve K am u İk tisad î T eşebbüslerinin fi
nansm anı için m evduat karşılık larından  verilen  avansla rın  “Diğer Aktif 
H esap la r” içinde görülm esidir.

Yılın ilk altı aylık dönem inde b ankno t em isyonu bazı dalgalanm alar 
gösterm ekle  b irlikte, altı ay  sonunda önem li b ir gelişm e kaydetm em iş, 
h az iran  ayı sonunda 33.671 m ilyon liraya ç ıkarak , 1974 sonuna göre %  2,5 
(811 m ilyon lira) a rtm ıştır . Yılın ilk yarısın d a  k red ilerdek i artışlar, döviz 
rezerv lerindek i sü rek li azalm a ve k ısm en de M erkez B ankası m evduatın
daki a rtış la rla  karşılanm ıştır.

1975 yılının ikinci yarıs ında ise M erkez B ankası k red ileri hızla a r ta r
ken  döviz rezerv lerindeki azalm a durm uştu r. Böylece yılın ikinci yarısın
da kredi artış ların ın  em isyon a rtırıc ı etk isi sadece m evduat a rtış ı ile fren
lenebilm iş ve b ankno t em isyonu bu dönem de 7.267 m ilyon lira artm ıştır. 
Yılın ikinci yarısındaki em isyon artış la rı tem m uz, eylül ve ekim  aylarında 
olm uş; em isyon ağustos ve  aralık  ay larında kayda değer b ir gelişm e gös
term em iş, kasım  ayında ise b ir m ik ta r azalm ıştır. B anknot em isyonu tem 
m uz ayında büyük bir sıçram a gö stere rek  bir ayda  5.006 m ilyon lira 
(%  14,9) artm ıştır. Tem m uz ayı em isyon a rtış ı b üyük  ö lçüde kredi a rtış
ları ile ilgilidir; döviz rezerv lerinde yaz ay larında görü len  artış  da bunu 
destek lem iştir. M evduat karşılık la rı a rtış ı k red ile rden  ve döviz rezerv le
rinden  ileri gelen em isyon artırıc ı etk iy i kısm en karşılayab ilm iştir. Tem 
m uz ayında T oprak M ahsulleri Ofisi k redileri yıl içindeki en  yüksek aylık 
a rtış ı gösterm iş, 1868 sayılı 1975 Mali Yılı B ütçe K anununun  78 inci m ad
desi gereğince K am u İk tisad i T eşebbüslerin in  D evlet Y atırım  Bankası

47



aracılığı ile finansm anına yine tem m uz ayında başlanm ıştır. Eylül ayında 
altın ve döviz rezervleri b ir m ik ta r azalırken m evduat a rtış ı h ızlanm ıştır. 
Ancak banknot em isyonu, kam u kesim i kred ilerindeki a rtışa , tarım  ve 
ihracat kredilerindeki artışın  da eklenm esiyle yükselm iştir. Ekim  ayında 
banknot em isyonunda önemli bir artm a olm uş, ancak  1902 sayılı K anun 
gereğince bazı Kam u ik tisadi Teşebbüsleri ile Tekel Genel M üdürlüğü’nün 
M erkez B ankasına olan borçlarının 14.315 m ilyon liralık  kısm ı tahkim e 
tabi tu tu larak  “Diğer A ktif H esap lar”a nakledildiği için em isyon artırıc ı 
etki krediler hesabından değil “Diğer A ktif H esap lar” dan  gelm iştir. 
Kasım ayında em isyon, döviz rezervlerindeki gerilem e ve m evduattak i 
artış nedeniyle azalm ıştır. A ralık ayında ise M erkez B ankası kredilerin in  
artm asına karşılık  döviz rezerv leri azalm aya devam  ettiğ i ve m evduat 
yükseldiği için banknot em isyonu belirli bir h a rek e t gösterm em iştir.

Banknot em isyonuna etkileri açısından M erkez B ankasının  başlıca 
işlem lerinde 1975 yılında m eydana gelen değişik lik ler şöy le ö ze tlen eb ilir: 
M erkez Bankası kredileri, bankalar aracılığı ile açılan  k red ilerdek i 952 
milyon liralık azalm aya karşılık  kam u sek tö rüne açılan  dolaysız k red i
lerdeki hızlı gelişm e nedeniyle 8.940 m ilyon lira a rtm ıştır . A ncak, 1902 
sayılı Kanun gereğince yapılan konsolidasyon sebebiyle M erkez B ankası 
kredilerinin bir bölüm ü eylül ay ında “İtfaya Tabi M atlu b a t” hesab ına ak 
tarıldığı için bu hesap ta 1975 yılında 14.265 m ilyon lira  a r tış  olm uştur. 
Ayrıca tarım  sek törünün ve K am u İktisadi T eşebbüslerin in  finansm anı 
için m evduat karşılık larından verilen avansla r da 4.485 m ilyon lira a r t
m ıştır. Bu üç işlem toplam  o larak  27.690 m ilyon liralık  em isyon artırıc ı 
etkide bulunm uştur.

Buna karşılık  döviz rezervleri 7.342 m ilyon lira azalm ıştır. M erkez 
Bankası nezdindeki m evduat 10.807 m ilyon lira a rtm ıştır . D iğer işlem lerin 
em isyon azaltıc ı etkisi ise 1.463 m ilyon liradır. Böylece döviz rezervleri, 
m evduat ve diğer kalem ler toplam  o larak  19.612 m ilyon liralık  em isyon 
azaltıcı etki yapm ışlardır.

Belirtilen bu artırıc ı ve eksiltici e tk iler sonucunda b an k n o t em isyonu 
1975 yılında 8.078 milyon lira a rtm ıştır. Sonuç olarak , 1975 yılında banknot 
em isyonunun yalnız kam u kesim i kredilerindeki gelişm elerin  etk isi ile 
yükseldiği görülm ektedir. Döviz rezervleri, m evduat k a rş ılık la rı ve  M er
kez Bankası nezdindeki diğer m evduat ile bun lar d ışında k a lan  diğer M er
kez Bankası işlemleri kam u kredilerin in  em isyon artırıc ı etk isin i frenlem iş- 
lerdir.

B. M erkez Bankası K redileri

M erkez Bankası kredileri, 1975 yılında 45.816 m ilyon liradan  54.756 
milyon liraya yükselerek %  19,5 oran ında (8.940 m ilyon lira) artm ıştır. 
Bu artış oranı son yılların en düşük  oranıdır. M erkez B ankası kredileri 
1972 yılında %  20, 1973 yılında %  42,8 ve 1974 yılında %  64,3 o ran la rında
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a rtm ıştı. A ncak 8.940 milyon liralık a rtış  M erkez Bankası kredilerinde 
1975 yılında m eydana gelen gerçek artış  değildir. 31.5.1975 tarih  ve 15251 
say ılı Resm i G azetede yayınlanan 1902 sayılı K anuna göre bazı Kamu 
İk tisad î Teşebbüslerin in  ve Tekel Genel M üdürlüğü’nün M erkez Bankasına 
o lan  14.315 m ilyon liralık borcu 1975 yılı eylül ayında tahkim e tabi tu tu l
m u ştu r. Tahkim e tabi tu tu lan  bu borç lar k red iler hesabından  çıkarılarak 
“ İtfay a  Tabi H esap lar” a nakledilm iştir. T ahkim  edilen bu krediler de 
n a z a ra  alın ırsa M erkez Bankası kredilerin in  1975 yılı a rtış ı 23.255 milyon 
lira  (%  50,8) o lm aktadır.

M erkez B ankası kred ilerine B ankam ızda biriken m evduat karşılıkla
rın d an  1211 sayılı K anunun 40 ncı m addesi gereğince T. C. Z iraa t Banka
s ın a  verilen  “Zirai F inansm an” ile 1789 sayılı K anunun 11 inci ve 1823 
say ılı K anunun 70 inci m addesi gereğince verilen  “Özel F inansm an” 
av an sla rı dahil değildir. Bu iki avans özellik leri nedeniyle “diğer işlem ler” 
bö lüm ünde incelenm iştir.

1975 yılında M erkez Bankası k red ilerinde m eydana gelm iş olan artış, 
b aş lıca  H azine k ısa  vadeli avansı, sanay i ve ih raca t krediler, T. Şeker 
F ab rik a la rı, Tarım  Satış K ooperatifleri B irlikleri ve özellikle D evlet Y atı
rım  B ankası aracılığı ile gerçekleştirilen  K am u İktisadi Teşebbüslerinin 
finansm an ından  kaynaklanm ıştır. T oprak M ahsulleri Ofisi, Süm erbank 
P am u k  alım ları ve tarım  kredileri yıl içinde yapılan  konsolidasyon nede
n iy le  a r tış  gösterm em işler; o rta  vadeli k red ile r ise bankaların , diğer kay 
n ak la rın d ak i gelişm eler nedeniyle M erkez B ankasında m evcut im kanlarını 
k u llanm ad ık ları için önem li sayılabilecek bir azalm a kaydetm iştir. A şa
ğ ıd a  ayrın tılarıy la  açıklandığı üzere M erkez B ankasının o rta  vadeli k re 
d ilerindek i gerilem e bankaların  o rta  vadeli kredilerin in  azalm asının bir 
so n u cu  değildir. B ankalar 1975 yılında da o rta  vadeli kredilerin i artırm aya 
devam  etm işler, ancak  bu kredileri M erkez Bankası kaynağından  değil 
d iğ er k aynak la rından  finanse etm işlerdir.

M erkez B ankası kredilerin in  1975 yılı içersinde gösterd iğ i gelişme, 
h e r  yıl olduğu gibi, yılın ilk aylarında, b ir önceki yıl düzeyine yakın sey
re tm e  ve haziran  ayından itibaren bu düzeyi aşm aya yönelm e şeklinde 
tan ım layab ileceğ im iz m evsim lik harekete  uygunluk  gösterm iştir. 1975 yı
lın ın  ilk yarısında, 1974 sonuna göre önem li sayılabilecek b ir gelişm e gös
te rm ey en  M erkez B ankası kredileri tem m uz ay ından itibaren artm aya baş
lam ıştır. İlk altı aylık  dönem de görülen artışın  tam am ı kam u sektörü  
k red ile rin e  aittir. Bu dönem de H azine kısa vadeli avansı 1,5 m ilyar lira 
T o p ra k  M ahsulleri Ofisi kredisi 0,3 m ilyar lira, Tekel İdaresi kredisi 1,2 
m ily a r lira ve T. Şeker Fabrikaları kredisi 1,4 m ilyar lira artm ış, bankalar 
a rac ılığ ı ile açılan k red ile r ise 2,1 m ilyar lira azalm ış ve bu gelişm eler 
so n u n d a  toplam  M erkez B ankası kredileri ilk altı ayda 2,3 m ilyar lira 
a r tm ış tır . Tem m uz ay ından  itibaren  M erkez B ankası kredileri artışı h ız
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lanm ıştır. ö ze llik le  tem m uz, eylül, ekim  ve a ra lık  ay la rın d a  yüksek  a r 
tışlar gerçek leşm iştir. İkinci a ltı aylık  dönem de gö rü len  a rtış la rın  en 
önemli kaynağı Toprak M ahsulleri O fisine açılan  k red ile r, K am u ik tisad ı 
Teşebbüsleri finansm anı, H azine kısa vadeli avansıd ır. M erkez B ankası 
kredileri tem m uz ayında 6,8 , eylül ay ında 3,9, ekim  ay ın d a  5,5 ve aralık  
ayında 4,5 m ilyar lira a rtm ıştır . A ncak ekim  ay ında konso lidasyon  nede
niyle artış  değil 8,8 m ilyar lira azalm a görü lm ek ted ir. A ra lık  ay ındaki 4,5 
m ilyar liralık  a rtış ın  tam am ı b an k a la r aracılığ ı ile açılan  k red ile rde  ol
muş kam u kesim ine açılan do laysız  k red ile r ara lık  ay ında hem en hem en 
hiç bir gelişm e gösterm em iştir.

Ekim ayında M erkez B ankası k red ilerin in  k ay d e ttiğ i gerilem e, K am u 
iktisadi T eşebbüsleri ve Tekel Genel M üdürlüğünün 31.12.1974 ta rih i iti
bariyle olan borç larından  seyyaliyetin i y itirm iş o lan ların  tah k im atıy la  il
gilidir. 22.5.1975 tarih  ve 1902 sayılı K anun gereğ ince T oprak  M ahsulleri 
Ofisi, S iim erbank, Tekel Genel M üdürlüğü, Ş eker Ş irketi, T arım  Satış 
K ooperatifleri B irlikleri ve Tarım  Kredi K ooperatiflerin in  M erkez B ankasına 
olan borçlarından  14.315 m ilyon lira tu ta rın d ak i k ısm ı H azine tarafından , 
M erkez B ankasına verilen  100 yıl vadeli faizsiz H azine tahv ille ri k a rş ı
lığında devralınm ıştır. T oprak M ahsulleri O fisi’nin 6.000 m ilyon, Süm er- 
bank’ın 1.124 milyon, T ekel’in 2.270 milyon, Şeker Ş irk e ti’nin 976 m ilyon, 
Tarım  Satış K ooperatifleri B irlikleri’nin 1.762 m ilyon ve T arım  kred i koope- 
ra tifle ri’nin 2.183 m ilyon liralık  M erkez B ankası bo rç la rı bu  yo lla  tahk im  
edilm iştir. T ahk im atın  gerçekleştirilm esi için K anunun y ü rü rlü ğ e  girdiği 
mayıs ayından, eylül ayı sonuna k ad a r d ö rt aylık  b ir sü re  tan ınm ış ve 
tahk im at eylül ayı sonunda gerçek leştirilm iştir.

M erkez B ankası kred ilerinde 1975 yılında m eydana gelen  23,3 m ilyar 
liralık artışın  11,6 m ilyar lirası (% 5 0 ,1 ) çeşitli ta rım  ü rün lerin in  d es tek 
lem e alım larının finansm anında kullanılm ış, 4,3 m ilyar lirası (%  18,4) H â
zineye Bankam ız K anununun 50 inci m addesi hükm ü gereğ ince k ısa  v a 
deli avans o larak  verilm iş, 6,1 m ilyar lirası (%  26) 1868 sayılı K anunun 
78 inci m addesi gereğince Kam u İk tisad i T eşebbüslerin in  finansm anı için 
Devlet Yatırım  Bankası aracılığı ile ve geri kalan  1,3 m ilyar lirası (%  5,5) 
ise çeşitli faaliyet a lan larına b an k a la r aracılığı ile ku lland ırılm ıştır. Yıl 
içinde yapılan konsolidasyon nedeniyle yıl sonu itibariy le  bu finansm an lar 
farklı şekilde görülm ektedir.

Merkez Bankası kredileri içinde önem li bir y er tu tan  H azine k ısa v a 
deli avansı 1975 yılı içinde 4.277 m ilyon lira (%  34,3) a r ta ra k  16.761 m il
yon liraya çıkm ıştır. H azine kısa vadeli avansındaki a rtış  büyük ölçüde 
1!>75 Mali Yılı bü tçe ödeneklerinin %  50,4 oran ında a rtm ış  olm ası ile ilgi
lidir. Bu avansın limiti 1211 sayılı Bankam ız K anununun 50 inci m addesi 
hükm ü gereğince cari yıl Genel B ütçe ödenekleri top lam ının  %  15’i ile 
sınırlıdır.
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M erkez B ankası Tekel Idaresi’ne. tü tün  kam panyaların ın  desteklen
m esinde kullan ılm ak üzere H azine kefaletini haiz bonolarının iskontosu 
yoluyla kredi tahsis etm ektedir. Bu kredi dahilinde kullanılm ış olan m iktar
1974 sonunda 2 .2 /0  m ilyon lira iken, 1975 yılı içinde 90 milyon lira aza
larak  2.180 m ilyon lira olm uştur, lek e l kredilerinde görülen düşme yıl 
içinde yapılan konsolidasyon ile ilgilidir.

1975 yılı içinde, lo p rak  M ahsulleri Ofisine hububat alımı için açılan 
k red iler de tah k im a t nedeni ile düşm e gösterm iştir. 1974 yılı sonunda 
6.700 m ilyon lira  o lan Toprak M ahsulleri Ofisi kredileri haziran  ve eylül 
ay ları arasında büyük  bir gelişm e gösterm iş, ancak eylül sonunda yapılan 
tahk im at nedeniyle, T oprak M ahsulleri O fisi’nin borç bakiyesi 6 m ilyar lira 
azaldığı için bu k red ile rin  1975 yılı sonu bakiyesi 6 m ilyar lira olm uştur. 
Bu durum da, tah k im at da nazara  alındığı takd irde  Toprak M ahsulleri Ofisi 
kredileri 1975 yılı içinde 5.300 milyon lira artm ış olm aktadır. A rtışın ne
deni, 1975 yılında h u bubat üretim i (1974’te 17 m ilyon ton, 1975 ’te 22 mil
yon ton) ve buna bağlı o larak  Toprak M ahsulleri O fisi’nin alım larında gö
rülen artıştır. T oprak  M ahsulleri O fis’i 1974 kam panyasında aralık  ayı 
sonuna k ad ar y u r t  içinde 815.686 ton alım da bulunm uş ve 14.960 ton 
p irinç ile 622.536 ton  buğday ithal etm işti. 1975 kam panyasında ise yine 
aralık  ayı sonuna kadar, y u rt içinde 3.193.715 ton  alım da bulunm uş ayrıca 
9.309 ton  buğday ithal etm iştir.

1974 yılı sonunda toplam  Seker Ş irketi kredileri, 942 m ilyon lirası 
sınai ve 34 m ilyon lirası tarım sal olm ak üzere  976 m ilyon lira idi. Eylül 
ayında Şeker Ş irk e ti’nin 976 m ilyon liralık  kredisi tahkim  edilm iştir. T ah
k im at nedeniyle tarım sal kredilerin  borç bakiyesi 1975 yılı sonunda sıfıra 
düşm üş, sınai k red ile rin  bakiyesi ise yeniden 1.371 m ilyon liraya ulaşm ış
tır. Buna göre top lam  Şeker Ş irketi kred ilerinde 1975 yılı sonu itibariyle
1974 sonuna göre 395 m ilyon lira (%  40,5) a rtış  görünm ekted ir.

Süm erbank’a p am uk  alım larında kullan ılm ak üzere açılan kredilerde
1975 yılı içinde b üyük  b ir düşm e izlenm ektedir. 1974 yılı sonunda 1.094 
m ilyon lira olan S üm erbank  pam uk alım  kredileri, 1975 yılı eylül ayına 
k ad a r bu düzeyini koruduğu  halde bu aydan  so n ra  tahk im ata  bağlı olarak 
düşm e gösterm iş v e  1975 yılı sonunda 1.030 m ilyon lira azalarak , 64 mil
yon liraya düşm üştü r.

M erkez B ankasın ın  Tarım  Satış K ooperatiflerine açtığı kredilerde,
1972 ile 1974 y ılla rı a rasında görülen büyük artış  hızının 1975 yılında 
düştüğü  izlenm ektedir. Ç eşitli ihraç ürünlerim izin  desteklem e alım ları ve 
ih raca tı ile ilgili o la rak  açılan bu krediler 1974 yılı sonunda 11.155 milyon 
lira iken, 816 m ilyon lira  (%  7,3) a rta rak  1975 yılı sonunda 11.971 milyon 
liraya u laşm ıştır. T arım  Satış K ooperatifleri kred ilerin in  1.762 m ilyon li
ra s ı da 1975 y ılında konsolide edilm iştir.
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M erkez B ankasının tarım  kredileri, Z iraa t B ankası aracılığ ı ile Tarım  
Kredi K ooperatiflerin in  kullandığı k red iler ile bölgesel b an k a la rca  tarım  
üreticilerinin reeskon ta  getirilen  sene tle rin i ve ü re tic iy i güçlend irm e k re 
dilerini kapsam aktad ır. 1975 yılı sonunda tarım  k red ile rin d e  b ir gerilem e 
göze çarpm aktad ır. 1975 yılı sonunda tarım  k red ileri, 1974 yılı sonuna 
göre 2.159 m ilyon lira (%  73,2) aza larak  2.949 m ilyon liradan  790 m ilyon 
liraya düşm üştü r. Tarım  kredilerindeki düşüş, T arım  kred i kooperatifleri 
kredilerinin 2.183 m ilyon lirasın ın  yıl içinde tahk im  edilm esinden  ileri gel
m ektedir. Bölge bankaları ve çiftçiyi güçlendirm e k red ile ri m ayıs - ağustos 
ayları a rasında sürekli bir a r tış  gösterm işler, ağ u sto s  ayı içinde en y ü k 
sek seviyelerine u laştık tan  sonra , önem li ö lçüde azalm ışlard ır. Bu k re d i
lerden bölge bankaları k red ile ri sonuç o larak  1974 sonu  düzeyinde kalm ış, 
çiftçiyi güçlendirm e kredilerinde ise 2 m ilyon lira lık  b ir a r tış  o lm uştur.

M erkez B ankasının yukarıda  incelenen tarım  kred ileri, çeşitli ta rım  
ürünlerinin desteklenm esi, sa tın  alınm ası, işlenm esi ve  ih rac ı ile ilgili 
d iğer kredilerle b ir a rad a  düşünülürse, tarım  sek tö rü n ü n  y ararland ığ ı to p 
lam M erkez B ankası k red ilerine ulaşılabilir. 1975 yılı so n u n d a  bu n ite lik 
teki k rediler toplam ı 23.371 m ilyon lira o lm uştur. Bu tu ta r , 1975 yılı so 
nundaki M erkez B ankası kred ileri toplam ının %  42,7 sini o lu ş tu rm ak ta 
dır. A ncak tarım  sek tö rünün  yararland ığ ı M erkez B ankası k red ile ri to p 
lam ında 1975 yıl sonu itibariyle, 1974 yılm a oran la  2.673 lira (%  10,3) tu 
tarında bir düşm e görü lm ektedir. Söz konusu azalış, büyük  ölçüde y u 
karıda açıklanm ış olan tah k im at işlemi sonucunda o rtay a  çıkm ıştır. T ah 
kim olunan 14.315 m ilyon liralık  borç tu tarın ın  tam am ı tarım  sek tö rü n ü n  
yararlandığı kredilerle ilgili bu lunm aktad ır.

M erkez B ankasının o rta  vadeli sanayi kred ileri d ışında kalan  çeşitli 
sanayi kredileri 1975 yılında 1.534 m ilyon liradan 3.094 m ilyon liraya y ü k 
selerek 1.560 m ilyon lira (%  101,7) artm ıştır. Bu tü r  k red ilerdek i a rtış ın  
277 milyon lirası norm al sanayi senetlerinde, 201 m ilyon lirası sanay ic i
lerin belgeli ih racat kred ilerinde ve 1.082 m ilyon lirası d iğer sanay i k red i
lerinde olm uştur. Diğer sanayi kredileri, sanayi sek tö rü n d e  işletm e kredisi 
ihtiyacım  karşılam ak ve k ap asite  artış ı sağ lam ak ve bu su re tle  sanay i 
m am ullerinin üretim ini ve ihracını artırm ak  am acı ile yıl o rta la rın d a  
m evcutlara ilave o larak  verilm iş olan kredilerden  kullanılm ış bu lunan
1.082 milyon liralık kısmı kapsam aktad ır.

M erkez Bankasının ih racat alanı ile ilgili k redileri 1975 yılında b ü 
yük bir artış  kaydederek 1.119 m ilyon liradan, 2.162 m ilyon liraya  çıkm ış
tır. Bu tü r kredilerdeki artış  1.043 m ilyon lirad ır (%  93,2). ih ra c a t k red i
lerinin en büyük bölüm ünü o luştu ran  ih racat satış  finansm anı kredileri 
347 milyon liradan 1.240 m ilyon liraya çıkarak  893 m ilyon lira (%  257,3) 
artm ıştır. Diğer ih racat kredileri ise 1974 sonundaki 772 m ilyon liralık  
düzeyinden, 1975 sonunda 922 m ilyon liraya yükselerek  150 m ilyon lira
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(%  19,4) a rtış  kaydetm iştir. Diğer ih racat kredileri başlığı altında, ihracat 
haz ırlık  finansm anı, vesikalı tem inat ve iştira senetleri ve tü tün  finans
m anı kred ileri yer alm aktadır.

K üçük san a tk a r ve esnafın kredi ihtiyacının karşılanm asında kulla
n ılm ak  üzere T ürkiye Halk Bankasına, M erkez Bankası tarafından rees
k o n t kred isi tahsis edilm ektedir. T. Halk Bankası reeskont kredisinin borç 
bak iyesi 1974 sonunda 341 milyon lira iken, 100 milyon lira (%  29,3) a rt
m ış ve 1975 yılı sonunda 441 m ilyon liraya ulaşm ıştır. T. Halk bankası a ra
cılığı ile ku llan ılan  küçük san a t kredileri yılın ilk yarısında büyük artış 
gö sterm iş , m ayıs ve haziran  ay larında en yüksek düzeyine u laştık tan  
so n ra  ise belirli b ir düşm e kaydetm iştir.

1975 yılında M erkez Bankası kredilerine yeni bir kalem  olarak ekle
nen  K am u İktisadi Teşebbüsleri finansm anı ile ilgili k rediler M erkez Ban
k as ı k red ilerindek i a rtış ta  büyük bir ağırlığa sahip  olm uştur. 1975 Bütçe 
K an u n u n u n  78 inci m addesi ile getirilen  bir tedbire  göre M aliye Bakanı, 
K am u İk tisad i Teşebbüslerin in  1975 yılı finansm an ihtiyacını karşılam ak 
üzere;

a) M aliye B akanlığınca sap tanacak  koşu llarla  özel ek iç istikraz tah 
v ille ri ç ıkarm aya ve Devlet Yatırım  Bankası aracılığı ile 1211 Sayılı Ka
n u n u n  48 inci m addesi gereğince sözü geçen kuru luşlara  o lanak sağlam aya;

b) A ynı am açla Kam u İk tisad i T eşebbüsleri tarafından  çıkarılacak 
b o n o la ra  “H azine kefale ti” verm eye ve 1211 sayılı K anunun 51 inci m ad
desi uyarın ca  avans açtırm aya yetkili k ılınm ıştır.

K am u İk tisadi Teşebbüsleri, 1975 yılında sözü geçen kaynak tan  Dev
le t  Y a tırım  B ankası aracılığı ile 6.050 m ilyon lira kullanm ışlardır. Kamu 
İk tisad i T eşebbüslerin in  finansm anında kullanılan  M erkez Bankası k re
d ile rin in  4.158 m ilyon liralık  bölüm ü H azine kefaletini haiz bonoların 
re esk o n tu , 1.892 m ilyon liralık bölüm ü ise tahvil üzerine avans niteliğin
ded ir.

1971 yılında uygulam asına başlanılan  ve tak ip  eden iki yıl içinde çok 
h ız lı b ir a r tış  g ö ste re rek  1974 yılında B ankam ız K anunu ile tay in  edilen 
lim ite  y ak la şa rak  a r tış  hızı yavaşlayan  o rta  vadeli k red ile r 1975 yılında 
önem li say ılacak  b ir azalm a gösterm iştir. 1974 yılı sonunda 3.556 milyon 
lira y a  u la şan  M erkez B ankası o rta  vadeli k red ileri 1975 yılı içinde 1.141 
m ilyon  lira  (% 3 2 ,1 ,) azalarak  yıl sonunda 2.415 m ilyon liraya inmiştir. 
M erk ez  B ankasın ın  o rta  vadeli k redilerindeki gerilem enin nedeni, banka
la rın  d iğ er kaynak la rında  ve özellikle Dövize Çevrilebilir M evduat yo
lu y la  sağ lad ık ları kaynak lardak i artış nedeniyle M erkez Bankası kayna
ğ ın a  d ah a  az  ih tiyaç duym uş olm alarıdır. G erçekte, bankaların  açtıkları 
o r ta  vade li k red iler, aşağ ıda daha ayrın tılı o larak belirtileceği gibi 1975 
y ılın d a  hızlı b ir a r tış  gösterm iştir.
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M erkez Bankası bankalara  1975 yılı sonu itibariyle, 4.701 milyon lira 
tu tarında o rta  vadeli reeskont m u tabakatı verm iş, ban k a la r da bu m uta
bakata dayanarak  reeskon ta 4.228 m ilyon liralık senet getirm işlerdir. A n
cak bankalar M erkez Bankasının sağladığı bu im kanın sadece 2.415 milyon 
lirasını kullanm ışlardır. Böylece 1974 yılı sonunda 3.556 m ilyon lira olan 
M erkez Bankası o rta  vadeli k red ileri borç bakiyesi yıl içinde 1.141 milyon 
lira azalm ıştır.

1974 yılında ve 1975 yılının ilk ay larında yurtiçi ve yurtd ışı fiyat
lardaki önemli a rtış la r nedeniyle yarım  kalm ış olan yatırım ların  tam am 
lanm ası ve yatırım ı tam am lanm ış olm akla b irlik te işletm e serm ayesi ye
tersizliği nedeniyle işletm eye geçem eyen veya düşük  kapasite  ile çalış
m akta olan işletm elerin  o rta  vadeli kredi ih tiyaçların ı karşılam ak am a
cıyla 1975 yılında çeşitli tedb irler alınm ıştır.

1.7.1975 tarih  ve 15282 sayılı Resmi G azete’de yayın lanan  7/10058 
sayılı K ararnam e ile bankaların  belirli sek tö rlere  o rta  vadeli kredi olarak 
tahsis edecekleri vadeli ve vadesiz  m evduatlarına uygulanan  ve 1974 yı
lında % 20 den %  5 e indirilm iş olan m unzam  m evduat karşılık  oranı s ı
fıra indirilm iştir.

Yine aynı K ararnam e ile sanayiin  o rta  vadeli k red i ih tiyaçlarına tah 
sis edilen m evduatın  m unzam  karşılık  oranı sıfıra ind irilirken daha önce 
bu tü r m evduat için M erkez B ankasında tesis edilm iş o lan  %  20 ve % 5 
oran larındaki m evduat karşılık ların ın , yarım  kalm ış ya tırım lara  tahsis 
edilm eleri şartıy la , banka la ra  iadesi kararlaştırılm ıştır.

M erkez B ankası B anka M eclisinin yarım  kalm ış yatırım ların  tam am 
lanm ası için aldığı d iğer bir tedb ir de, belli b ir kısm ının gerçekleştirildiği 
tevsik edilen yatırım ların  tam am lanm am ış olan kısm ının  finansm anının 
M erkez B ankası reeskon t kaynağ ından  tam am en karşılanm asıd ır.

Belirttiğim iz bu şa r tla r  alında aralık  1975 te  M erkez Bankasının
11.3.1972 tarih  ve  14125 sayılı Resm i G azetede yay ın lanan  Tebliği k ap sa
mına giren 22 bankanın  aralık  ay ı sonu itibariy le aç tık ları o rta  vâdeli k re 
diler geçici verilere göre 12.171 m ilyon liraya yükselm iştir. Bu 12.171 m il
yon liralık o rta  vâdeli kredinin  11.085 m ilyon lirası sanayi sek törüne, 545 
milyon lirası m adenciliğe, 257 m ilyon lirası gemi inşası ile gem i inşaa 
tesislerine, 115 milyon lirası hariç ten  gem i ve uçak satın  alan  kuru luşlara  
ve 169 m ilyon lirası turizm  sek tö rü n e  açılm ıştır. Bu bankaların  toplam  
orta  vâdeli kredilerinin 8.971 m ilyon lirası yatırım , 1.193 m ilyon lirası 
tevsi, 39 m ilyon lirası m odernleştirm e, 1.526 m ilyon lirası da işletm e k re 
disidir. Bu kredilerin  442 m ilyon lirası ise bu am açlarla  ku llan ılm ak üzere 
ortak  bankalarca  Sınai Y atırım  ve Kredi B ankasına verilm iştir.

M erkez Bankasının ticare t alan ına bankalar aracılığ ı ile açtığı k re 
diler norm al ticari senetlerin  reeskon tla rı ile tahvil üzerine  avansları k ap 
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sam ak tad ır. Bu krediler 1975 yılında 1.430 m ilyon liradan  1.289 m ilyon 
liraya  düşm üştür. Ticari senet reeskon tlarındak i 94 m ilyon liralık  artışa  
rağm en ticari kredilerin  azalm ası tahvil üzerine verilen  avansla rda  görü
len  235 m ilyon liralık  düşm e ile ilgilidir.

Tedricen tasfiyeye tabi tu tu lan  bankaların  tasfiyelerinde kullanılm ak 
ü ze re  B ankalar T asfiye Fonu’na 1975 yılında da yeni k red i açılm am ış, bu 
fo n d a  biriken paralarla  M erkez B ankasının daha önce fon’a açm ış olduğu 
k red ile rin  ödenm esine devam  edilm iştir. Bu su re tle  1974 yılı sonunda 208 
m ilyon lira olan bu borçların  bakiyesi 1975 sonunda 168 m ilyon liraya 
inm iştir.

C. Altın ve Döviz Durumu

M erkez Bankası toplam  altın  m evcudu, 1975 yılında, 1974 yılına o ran 
la  herhang i b ir değişm e gösterm em iş ve 111.025 k g ’lık düzeyin i korum uş
tu r . Bu altın ların  107.821 kg’ı u luslararası s ta n d a r tta  ve 3.204 kg ’ı da u lus
la ra ra s ı s tan d a rtta  olm ayan altındır. M erkez B ankası top lam  a ltın  m evcu
d u n u n  tü m ü  serb esttir (24 sayılı cetvel).

M erkez Bankası altın  ve döviz rezerv leri 1974 yılı sonunda 22.303 mil
y o n  lira iken 1975 yılında 7.342 m ilyon lira aza la ra k  14.961 m ilyon liraya 
in m iş tir  (26 sayılı cetvel). Altın ve döviz m ev cu tlan  A.B.D. d o lan  ile ifade 
edildiği takd irde  rezerv lerin  1.007 m ilyon d o lar olduğu görü lm ekted ir. Al
tın  ve döviz m evcu tlan  147 m ilyon do larlık  a ltın  m evcuduna 911 m ilyon 
d o la rlık  konvertib l döviz borçlu ların ın  eklenm esi ve  bu  tu ta rd a n  51 m ilyon 
d o la rlık  konvertib l döviz alacaklıların ın  düşü lm esiy le  bu lunm aktad ır. 1974 
yılı sonundaki 1.609 m ilyon dolarlık  altın  ve döviz m evcu tları ile 1975 yılı 
sonundak i 1.007 m ilyon dolarlık  m evcu tlar karşılaştırıld ığ ında , 1975 yılı 
içinde altın  ve döviz m evcutlarında 602 m ilyon do larlık  b ir  düşm e görü l
m ek ted ir (25 sayılı cetvel).

D öviz rezervlerindeki azalm anın nedenleri ödem eler dengesi ile ilgili 
bölüm de, bu  değişikliğin bankno t em isyonu üzerindek i e tk isi ise banknot 
em isyonu  ile ilgili bölüm de incelenm iştir.

D. Mevduat ve Diğer İşlemler

B ankam ız nezdindeki toplam  m evduat 1975 yılında 10.807 m ilyon lira 
(% 4 1 ,4 ) a r ta ra k  36.927 m ilyon liraya yü k se lm iştir (28 sayılı cetvel).

M erkez Bankası m evduatın ı m evduat karşılık ları, b an k a la r serbest 
tevd ia tı, kaydi p ara  ve diğer m evduat şeklinde b ir ayrım a tabi tu ta rak  in- 
celiyebiliriz. 1975 sonunda 36.927 m ilyon lira olan top lam  m evduatın  
28.425 m ilyon lirası m evduat karşılığı, 5.816 m ilyon lirası banka la r se r
b e s t tevd iatı, 700 m ilyon lirası kaydi para  ve 1.986 m ilyon lirası d iğer m ev
d u a ttır .
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M erkez B ankasındaki kaydi para 1974 yılı sonunda 1.432 m ilyon lira 
iken yıl içinde 732 milyon lira aza larak  700 m ilyon liraya düşm üştür. Bu 
düşüşün başlıca nedeni, bu m evduat içersinde gösterilen  P etro l A raştırm a 
ve Düzenlem e Fonu hesabında biriken paraların  çekilm iş olm asıdır.

M erkez Bankası m evduatının büyük kısm ını m ev d u at karşılık ları ile 
bankaların  serbest tevdiatı o lu ştu rm ak tad ır. B ankaların  M erkez B ankasın
da biriken m evduat karşılıkları 1974 yılı sonunda 19.920 m ilyon lira iken, 
yıl içinde 8.505 milyon lira (% 42,7) a r ta ra k  28.425 m ilyon lira olm uştur.
1975 yılı içerisinde, 1.7.1975 tarih  ve 15.282 sayılı R esm î G azete’de y a
yınlanan bir K ararnam e ile gerçekleştirilen  m evzuat değişikliğine göre, 
sanayiin orta  vadeli kredi ih tiyaçlarına tahsis olunan m ev d u a ta  uygulanan 
m unzam  karşılık  oranı sıfıra indirilm iştir. D aha önce yap ılan  değişikliklerle 
bu tü r m evduata uygulanan karşılık  oranı, 1973 y ılında %  20’ye ve 1974 
yılında % 5’e indirilm işti. 1.7.1975 tarih li K ararnam e ile daha  önce aynı 
işlem ler için M erkez B ankasında tesis edilm iş bu lunan  %  20 ve %  5 o ran 
larındaki m evduat karşılık ların ın  yarım  kalm ış y a tırım lara  tah sis  edilm e
leri şartı ile bankalara  iadesi de öngörülm üştür. Y apılan bu  değişikliklerin  
m evduat karşılık ları artışın ı belirli bir ölçüde y av aşla ttık la rı m uhakkaktır.

B ankaların 1974 yılı sonunda 3.306 milyon lira o lan M erkez Banka
sındaki serbest tevdiatı 1975 yılı içerisinde b ilançolarındaki ve taah h ü tle 
rindeki genişlem eye paralel o larak  2.510 milyon lira a r tm ış  ve 5.816 mil
yon lira olm uştur.

Genel ve K atm a Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi T eşebbüsleri ve diğer 
resm i kuru luşların  Bankam ız nezdindeki tevdiatı 1974 sonunda 1.210 mil
yon lira iken, 1975 sonunda 1.680 m ilyon liraya ç ık arak  470 m ilyon lira 
artm ıştır. U luslararası kuru luşlar ve dış yardım  karşılık ları hesabı 1974 yılı 
sonunda 28 milyon lira, 1975 yılı sonunda da 27 m ilyon liradır. Bunlar dı
şında kalan diğer m evduat ise 1975 yılında 55 m ilyon lira a r ta ra k  224 m il
yon liradan 279 milyon liraya çıkm ıştır.

A ktifte altın  ve döviz rezervleri ile krediler; p asifte  b an k n o tla r ve 
m evduat dışında kalan kalem ler “diğer işlem ler” o larak  n azara  alınm ıştır.

Ufak para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar, m evduat k a r
şılıklarından sağlanan finansm anlar, sikke ve düşük  ayarlı a ltın lar, kon- 
vertibl olm ayan borçlu döviz hesap lan  ve d iğer ak tif hesap la rın  top lam ın
da 1975 sonunda, 1974 sonuna kıyasla 32.355 m ilyon liralık  b ir a r tış  kay 
dedilm iştir. Bu artışın  14.265 m ilyon lira gibi büyük b ir kısm ı, 22.5.1975 
tarih  ve 1902 sayılı K anuna göre yapılan konsolidasyon sonucu  önemli bir 
artış  gösteren itfaya tabi hesap larla  ilgilidir. Söz konusu  a rtış ın  diğer 
önemli b ir kaynağı da K onvertibl T ürk  Lirası B orçluları hesab ında görü
len 13.123 milyon liralık artıştır. Bu hesap, bankaların  D övize Ç evrilebilir 
M evduat H esaplarındaki a rtış  neticesi B ankam ızdan alm ış o ldukları Türk
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lira ların ı g ö sterm ek te  olup, karşılığı, pasiftek i “ K onvertibl T ürk  Lirası K ar
şılığı D öviz A lacaklıları” hesabında gösterilm iştir. Diğer ak tifle r içinde in
celediğim iz “ M evduat K arşılık larından S ağlanan F in a n sm a n la r ın  1975 so
nu  bak iyesi 11.069 m ilyon liradır. M erkez B ankasında top lanan  m evduat 
karşılık larından , 1211 sayılı B ankam ız K anununun 40’ıncı m addesi gere
ğ ince “Z irai F inansm an” o larak  Z iraat B ankasına verilen avans ile 1789 
sayılı K anunun 11 ve 1823 sayılı K anunun 70 inci m addesi gereğince İk ti
sad i D evlet T eşekküllerin in  finansm anı için D evlet Y atırım  Bankasına ve
rilen  av an sla rd an  oluşan bu hesabın 1974 sonu bakiyesi 6.584 milyon 
lira  idi.

1975 yılı ocak ayı sonuna kadar 650 m ilyon lira olan Z irai Finansman, 
şu b a t ay ından  itibaren  yükselm eye başlayarak  kasım  ayı sonunda 4 m ilyar 
liraya  çıkm ış ve yıl sonunda da aynı seviyeyi ko rum uştu r.

1974 yılı B ütçe K anununun 70 inci m addesi hükm ü gereğince 1974 m a
li yılı içersinde İk tisad i Devlet T eşekküllerin in  yatırım  ve finansm an prog
ram ın a  gö re  yapacak ları yatırım ların  finansm anı ve işletm e kredisi ih ti
yaç la rın ı sağ lam ak  am acı ile m evduat karşılık larından  D evlet Y atırım  Ban
k as ın a  verilen  avans 1974 yılı sonunda 5.934 m ilyon liraydı. Bu hesaptan 
k u llan ım la r 1974 m ali yılının son ayı olan 1975 şu b a t ayı sonuna kadar 
devam  etm iştir. Bu hesabın 1975 sonu bakiyesi 7.069 m ilyon liradır.

D iğer pasif hesaplar; ith a la t tem inatların ı, serm aye hesaplarını ve 
a lacak lı döviz hesapları ile sa ir  pasif hesap ları kapsam aktad ır. Bu pasif 
h esap la rın  toplam ı 1975’de 15.068 m ilyon lira a rtm ıştır . Bu hesapların
1974 sonu  seviyesi 28.161 m ilyon lira, 1975 sonu  seviyesi ise 43.229 milyon 
lirad ır. 1975 y ılında kaydedilen bu artış  büyük ölçüde K onvertibl T ürk  Li
ra s ı K arşılığı Döviz A lacaklıları hesabında m eydana gelen 12.980 milyon 
liralık  a r tış ta n  etk ilenm iştir. Bu hesap bankaların  D övize Ç evrilebilir M ev
d u a t h e sa p la n  ile ilgili o larak  B ankam ızdan ta lep  edebilecekleri döviz m ik
ta rın d ak i a r tış ı gösterm ekted ir. Bu hesabın  karşılığ ı ak tifdeki “K onvertibl 
T ü rk  L irası B orçlu ları” hesab ında gösterilm iştir. İth a la t depozito ları 1975 
y ılında 978 m ilyon liradan  1.923 m ilyon liraya ç ık arak  945 milyon lira 
a rtm ış tır . 1975 y ılında serm aye hesaplarında görü len  902 m ilyon liralık 
a r tış  ih tiy a t akçesi, provizyon ve k â r hesap ları ile ilgilidir.

2 —  BANKALAR

A. Toplu Bakış

Bu R aporun  bask ıya verildiği tarihe kadar, bankaların  birçoğu bilan
ço ların ı h az ırlay arak  B ankam ıza gönderem em iştir. Bu nedenle R aporu
m uzda p ara , k redi ve bankacılık  alan larındaki y ıllık  gelişm eler başlıca 
işlem leri kap say an  geçici ve yaklaşık  bilgilere dayan ıla rak  değerlendiril
m iştir. B aşlıca işlem ler dışında kalan  d iğer işlem ler ise yıllık gelişm eleri 
gen iş ö lçüde yansıtab ilen  ekim  ayı kesin verile rine  göre incelenm iştir.
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Geçici verilere  göre, b an k a la r sistem inin  k ay n ak la rın d a  ye k red ile rin 
deki a r tış  1975 yılında belirli b ir şekilde h ız lanm ıştır. Bu h ızlanm ada b a ş 
lıca etken m ayıs ayında yapılan  teşv ik  edici m ev zu a t değişik liğ inden son
ra önemli b ir gelişm e gösterm iş olan Dövize Ç evrileb ilir M evduattır. B an
kaların Dövize Ç evrilebilir M evduat yoluyla sağ lad ık ları kaynak la rın  to p 
lamı, 1975 yılı sonunda, yak laşık  15 m ilyar liraya yükselm iştir. Dövize 
Çevrilebilir M evduat, b an k a la ra  çoğunlukla p lasm an  im kanını da b irlik te  
getirdiği için para-kred i p iyasasına 1975 y ılında b üyük  bir canlılık  k azan 
d ırm ıştır.

B ankaların kaynak larındak i gelişm eleri m evduat, M erkez B ankası k ay 
nağı ve d iğer k ay n ak la r şek linde üç g ru p ta  inceleyebilirz. 1975 yılında b an 
kaların M erkez B ankasından sağ lad ık ları k ay n ak ta  önem li b ir gelişm e ol
m am asına karşılık  bankaların  en önem li kaynağı o lan  m evduatın  artış  hızı 
%  23,2 den %  32,7 ye yükselm iştir. M evduat ile M erkez B ankası reeskon t 
ve avansları dışında kalan “d iğ er” kay n ak la r 1974 y ılında hem en hiç etkili 
olmadığı halde 1975 yılında önem li b ir a rtış  gö sterm iştir .

1975 yılı m evduat artış ı 32,3 m ilyar liradır. 22,5 m ily ar liralık  “d iğer” 
kaynak artışın ın  da yaklaşık  12,3 m ilyar lirası Dövize Ç evrileb ilir M evduat 
ile ilgilidir. B ankalar, Dövize Ç evrilebilir M evduatın  an c ak  çok  önem siz b ir 
bölüm ünü m evduat hesaplarında, %  90 a yakın  kısm ını ise  b aşk a  h esap la r
da gösterm ekted irle r. B ankalar D övize Ç evrilebilir M ev d u a t yoluyla sağ 
ladıkları kaynak ları genellikle derhal k redi şeklinde p lase  e tm e olanağına 
sahip o ldukları için bu para la r k ısa  b ir sü re  son ra  yen iden  b an k a la ra  m ev
du at o larak geri gelm iştir. Böylece Dövize Ç evrileb ilir M evdua ttak i geliş
m e m evduat artış ın ı da h ızlandıran  bir e tken  o lm uştur. G erçek ten  1975 
yılının ilk beş aylık dönem inde %  0,7 (728 m ilyon lira) gibi önem siz bir a r 
tış gösterm iş olan toplam  banka la r m evduatı son yedi ay d a  % 3 1 ,7  (31,6 
m ilyar lira) a rtm ıştır.

1975 yılında, para  ve kredi gelişm elerindeki başlıca e tken in  Dövize 
Ç evrilebilir M evduattaki hızlı a r tış  olduğu görü lm ekted ir. 8.5.1975 tarih li 
Resmi G azete’de yayım lanan 145 sayılı Tebliğ ile h a riç te  m ukim  gerçek 
ve tüzel kişilerin de Dövize Ç evrilebilir M evduat hesab ı açm aları im kânı 
sağlanınca bu tü r m evduat gelişleri h ızlanm ıştır.

Yurtiçi ve yurtd ışı kaynaklardaki bu gelişm eler karşısında bankalar 
M erkez Bankası kaynağına fazla ih tiyaç duym am ışlard ır. 1974 yılında 
banka sistem i kaynak artışın ın  yaklaşık  üçte  birini teşk il eden M erkez 
Bankası reeskont ve avansları 1975 yılında önem ini y itirm iştir. B ankaların  
M erkez Bankasından sağladıkları kaynak  1975 yılında sadece 2,4 m ilyar 
lira artm ıştır; bu artışın  da tam am ı M erkez B ankasında m evcu t m evduat 
karşılık larından T C. Z iraa t B ankasına verilm ekte o lan “Z irai F inans
m a n c a  ilgilidir. M erkez Bankasının bankalara sağladığı reesk o n t ve av an s
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lar 1 milyar lira kadar azalmış, zirai finansman ise 3,4 milyar lira a rt
m ıştır.

Bankalar 1975 yılında mevduat ve Merkez Bankası kaynağı dışında
22,5 milyar liralık “diğer” kaynak sağlamışlardır. Bu 22,5 milyar liralık 
kaynağın ayrıntıları konusunda kesin bilgiler mevcut değildir. Ancak ekim 
sonu kesin verilerine dayanarak yapılan bir tahmine göre bunun 12 milyar 
liradan fazlası Dövize Çevrilebilir Mevduattır. Çoğunluğu T. Sınai Kal
kınm a Bankasına ait yurtiçi ve yurtdışı taahhütler, bankaların Devlet Ya
tırım  Bankasına ve Genel Bütçeli İdarelere taahhütleri ile tahvil ihracı ve 
serm aye hesaplarındaki gelişmeler 5 milyar lira dolayında bir kaynak sağ
lam ıştır. Geri kalan yaklaşık 5 milyar liralık kaynak ise bankaların muh
telif ak tif ve pasif hesaplarındaki gelişmelerden doğmaktadır.

Yukarıda belirtilen gelişmelerden sonra bankaların kaynak yapısında
1975 yılında bazı değişiklikler olmuştur: M evduat artışındaki hızlanmaya 
rağm en mevduatın toplam kaynaklar içindeki payı % 73,3 ten % 68,4 e in
m iştir. Merkez Bankası kaynağının payı, zirai finansmandaki önemli ge
lişm eye rağmen, %  17,7 den %  13,6 ya düşm üştür. Buna karşılık, Dövize 
Çevrilebilir Mevduatı da kapsayan “diğer” kaynakların payı %  9 dan 
% 1 8 e  yükselmiştir. Toplam kaynaklar içindeki payı %  1,1 den % 7,8 e 
çıkm ış olan Dövize Çevrilebilir Mevduatın tamamı mevduat içinde mü
talaa  edilirse mevduatın payının 1975 yılında %  73,9 dan %  75,2 ye çıktığı 
görülür.

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre bankaların kaynaklarında
1975 yılında m eydana gelmiş olan 57,2 milyar liralık artışın 8,5 milyar lira
sı m evduattaki artış nedeniyle M evduat Munzam Karşılığı olarak Merkez 
Bankasına yatırılm ıştır. Toplam taahhütlerindeki gelişmeye paralel olarak 
bankalar, kasa ve Merkez Bankasındaki serbest tevdiattan oluşan emre 
hazır değerlerini 4,5 milyar lira yükseltmişlerdir. Böylece 57,2 milyar li
ralık  kaynak artışından bankalara serbestçe kullanabilecekleri 44,2 milyar 
lira kalm ıştır. Bankalar da bunun 42,1 milyar lirasını çeşitli krediler şeklin
de ekonominin emrine tahsis etmişler, 2,1 milyar lirası ile ise hisse senedi 
ve tahvil satın almışlardır.

1975 yılındaki bu gelişmelerden sonra, bankaların kaynak yapısında 
olduğu gibi kullanım yapısında da bazı değişiklikler olmuştur. Bankaların 
toplam  kaynak kullanımı 100 kabul edilirse 1975 yılında toplam kullanım 
içinde em re hazır değerlerin payı 7,7 den 7,8 e, kredilerin payı 70,9 dan 
71,7 ye yükselmiş, mevduat karşılıklarının payı 15,8 den 15,5 e, tahvil 
ve  iştiraklerin  payı da 5,6 dan 5 e düşmüştür.

Bankacılık sistemindeki diğer bazı gelişmeler ise şöy led ir: 1975 yı
lında Türkiye’de Merkez Bankası ve Devlet Yatırım Bankası dışında 42 
banka faaliyette bulunmuştur. Bu 42 bankanın 11 i özel kanunla ve 31 i
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genel hüküm ler çerçevesinde kurulm uştur. B ankaların  1974 sonunda 
4.409 olan şube sayısı 1975 sonunda 4.459 a yükselm iştir. 1975 yılında 
açılan 50 şubeden 23 ü özel kanunlarla kurulm uş bankalara, 27 si diğer 
bankalara aittir, öze l kanunlarla kurulm uş bankaların  şube sayısı 1975 
sonunda 1.722 ye, genel hüküm ler çerçevesinde kurulm uş bankaların şube 
sayısı ise 2.737 ye yükselm iştir.

1975 yılının bankacılık alanındaki diğer bir gelişm esi de bankalara be
lirli şartlarla  döviz pozisyonu tutm a yetkisinin tanınm ış olm asıdır. 20.9.1974 
tarihli Resmi G azete’de yayım lanan Seri I, No. 4 Tebliğ bankalara döviz 
pozisyonu tutm a yetkisi verm iştir. Tebliğ hüküm lerine göre, belirtilen 
şartları haiz bankalar bildirilen şartla r ve lim itler dahilinde döviz pozis
yonu tutabilir, döviz kredisi ve Türk lirası kredisi verebilir ve faizli döviz 
tevdiat hesapları açabilir. Gerekli hazırlık çalışm aları tam am landıktan son
ra, 1975 yılı m art ayından itibaren bankalar döviz pozisyonu tutm aya ve 
döviz ve Türk Lirası kredisi verm eye başlam ışlardır. 19.2.1975 tarihinde 
yayınlanan Seri VII, No. 139, 8.5.1975 tarihinde yayınlanan Seri VII, No. 
146 ve 6.6.1975 tarihinde yayınlanan Seri VII, No. 150 Tebliğler ile yeni
den düzenlemeler ve bazı değişiklikler yapılmıştır. Başlangıçta beş banka 
döviz pozisyonu tutm a yetkisi almış, bu bankalara haziranda iki ve ka
sımda bir banka daha katılm ıştır. Böylece yıl sonunda döviz pozisyonu 
tutm a yetkisine sahip banka sayısı sekiz olm uştur. 1975 yılı içinde bu 
bankalardan yedisinin 25 milyon dolarlık, bir tanesinin ise 20 milyon do
larlık limiti vardı. Bankaların efektif m evcutları ile açtık ları döviz tevdiat 
hesaplarındaki m evcutlar bu limite dahil değildir.

Döviz pozisyonu tutan bankalar kendilerine tanınan lim itler içinde 
çeşitli işlemler yapmışlardır. 1975 yılı toplam döviz gelirlerinin %  22,5 i, 
toplam giderlerinin ise % 17,8 i döviz pozisyonu tu tm aya yetkili bankalar 
aracılığı ile oluşmuştur. Döviz pozisyonu tutm aya yetkili sekiz banka
1975 yılında ihracat gelirlerinin % 40,8 ini, görünm eyen kalem ler gelirle
rinin ise %  27,6 sını satın almışlardır. Sekiz bankanın 1975 yılı döviz ge
lirleri 1.259,4 milyon dolar, döviz giderleri ise 1.074,7 milyon dolardır; 
gelir ve giderler arasındaki 184,7 milyon dolar ise döviz pozisyonu tu t
maya yetkili sekiz bankanın yıl sonu döviz m evcutlarını gösterm ektedir.

B. Kullanım

a) Krediler

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre toplam banka kredilerin
de 19/5 yılında son yılların en yüksek artış oranı gerçekleşm iştir. 1971 
yılında % 15,8, 1972 yılında % 30,7, 1973 yılmda % 34,1 ve 1974 yılında 
/<■ ¿ /,5  oranlarında artm ış olan banka kredileri 1975 yılında %  44 oranında 
artarak 137.844 milyon liraya çıkm ıştır (29 ve 30 sayılı cetveller).
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1975 yılında, ocak ayında, mevsimlik harekete bağlı olarak banka kre
dilerinde görülen gerileme şubat ayından itibaren sürekli bir artışa dönüş
m üştür. Ancak banka kredilerindeki asıl artış haziran ayından sonra ol
m uştur. Yılın ilk beş aylık döneminde <7r 9,4 oranında (9.012 milyon lira) 
artm ış olan banka kredileri son yedi aylık dönemde Çf 31,6 (33.083 milyon 
lira) artm ıştır. Banka kredilerinin haziran ayından itibaren hızlanmasında 
başlıca etken Dövize Çevrilebilir M evduat hesaplarının mayıs ayından iti
baren hızla gelişmeye başlamasıdır. Temmuz ve ağustos aylarında tarım 
kredilerinin mevsimlik azalmaları etkisi ile ortaya çıkan yavaşlamalar na
zara alınmazsa, banka kredileri yılın son yedi aylık döneminde her ay 3 mil
yar liranın üzerinde artış gösterm iştir. Aylık artışlar haziranda 5 milyar 
liranın, eylül ayında 7 milyar liranın ve aralık ayında 9 milyar liranın üze
rinde olmuştur.

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. İhtisas kredileri grubu, T. Sı
nai Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının orta ve uzun 
vadeli sınai kredilerini, T. C. Z iraat Bankasının tarım kredilerini, T. Halk 
Bankasının küçük sanat ve esnaf kredilerini ve gayrimenkul ipoteği karşı
lığında kredi açma yetkisine sahip beş bankanın ipotek karşılığı kredile
rini kapsam aktadır. 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 bütün 
diğer ekonomik faaliyet kesimlerine açtıkları kredileri içine almaktadır. 
1975 sonu itibariyle banka kredilerinin kesimlere ve ekonomik faaliyet 
kollarına dağılımını gösteren istatistikler henüz tamamlanmamış olduğu 
için banka kredilerinin geçici 1975 yılı gelişmeleri ihtisas kredileri ve ge
nel krediler ayırımına göre incelenecektir.

Banka kredilerinin 1975 sonu toplamı 100 kabul edilirse ihtisas kre
dilerinin toplam  kredilerdeki payı 34,3 dür. 1974 sonunda bu pay 37,2 
dir. 1975 yılında ihtisas kredileri % 32,9 oranında artarken genel krediler 
%  50,5 oranında bir artış gösterm iştir. 1975 yılında toplam banka kredileri 
içinde küçük sanat kredilerinin payı %  2,7 den %  2,8 e çıkarken tarım kre
dilerinin payı %  25,9 dan % 24,4 e, sanayi kredilerinin payı %  4,4 den, 
%  3,8 e, ipotekli kredilerin payı <#> 4,2 den %  3,3 e inmiştir.

Sanayi bankalarının açmış olduğu krediler 1975 de 982 milyon lira 
(% 23,1) artarak  5.235 milyon liraya çıkmıştır. Bu artışın 790 milyon lirası 
T. Sınai Kalkınma Bankasının açtığı kredilerde, 192 milyon lirası Sınai Ya
tırım  ve Kredi Bankasının açtığı kredilerde olmuştur.

T. Halk Bankasınca açılmakta olan küçük sanat ve esnaf kredileri
1974 sonunda 2.533 milyon lira, 1975 yılı sonunda ise % 54,1 fazlasıyla 
3.903 milyon liradır.
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Tarım kredilerindeki artış oram ise %  35,4 dür. Bu krediler 1975 yılın
da 24.798 milyon liradan 33.581 milyon liraya çıkm ak suretiyle 8.783 mil
yon liralık bir artış göstermişlerdir. Toplam tarım  kredilerinin 3.235 milyon 
lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine, 21.912 milyon lirası Tarım  Satış Koo
peratiflerine aittir. Doğrudan doğruya üreticiye açılan krediler tutarı ise 
8.434 milyon liradır.

İpotek karşılığı açılan krediler 1974 sonunda 3.990 milyon lira iken 
1975 sonunda 4.560 milyon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin 2.220 milyon 
lirası konut inşaat kredisi, 1.185 milyon lirası afetler için açılan kredi, 
409 milyon lirası turizm kredisi ve 746 milyon lirası da ticari nitelikte 
kredidir.

Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi, genel krediler bankaların borçlu 
cari hesap ile avans ve senet iskontosu şeklinde hemen bütün faaliyet ke
simlerine açtıkları kredileri kapsam aktadır. Bu krediler, bankalardaki kredi 
işlemlerinin şekli nedeniyle ticari nitelik gösterm ektedirler. Bu tü r krediler
1974 sonunda 60.175 milyon lira iken 1975 yılı sonunda %  50,5  oranında 
bir artışla 90.565 milyon liraya çıkmıştır. 1975 sonu itibariyle banka kredi
lerinin kesimlere ve ekonomik faaliyet kollarına dağılımını gösteren istatis
tikler henüz tamamlanmamıştır. İkişer aylık dönemler itibariyle hazırla
nan bu istatistikler ekim ayı sonu itibariyledir. Ekim ayı verilerine göre 
82.297 milyon lira olan genel kredilerin toplam banka kredileri içindeki 
payı %  65,9 dur. Genel krediler toplamını 100 kabul edersek, 34,4 ü sanayi 
ve madencilik, 2,2 si tarım, 7,5 i konut ve bayındırlık, 27,9 u dağıtım sek
törü ve 28,0 i ise sektörlere dağıtılamayan kredidir. Genel ve Katma Bütçe
li İdareleri kapsayan kamu mali sektörüne açılan kredilerin payı küçüktür.

Kesimlere ve ekonomik faaliyet kollarına göre dağıtılm ış genel kredi
lere ihtisas kredisi şeklinde verilmiş olanlar da eklenince toplam banka 
kredilerinin kesimlere dağılımı istatistikleri elde edilmektedir. Bu esasa 
göre banka kredilerinin kesimler açısından dağılımını inceleyelim (31 ve 
32 sayılı cetveller).

1975 yılı ekim ayı sonunda 124.917 milyon liralık toplam  banka kre
dilerinin %  39,4 ü üretim, %  7,4  ü konut ve bayındırlık, %  34,3 ü dağıtım 
kesimlerine ve % 18,9 u istatistik açıdan kesimleri belirlenemeyen kredi
lere aittir.

1975 ekim sonu itibariyle 49.252 milyon lira olan üretim  sektörü kre
dilerinin içinde yer alan sanayi kredileri 32.977 milyon liraya yükselm iş
tir. 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 etm ek
tedir. 1971 yılında uygulamasına başlanmış olan orta vadeli krediler bun
ların arasında yer almıştır. Sanayi kredileri 1974 yılı ekim ayından 1975
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yılı ekim ayına kadar 9.949 milyon lira (% 43,2) artm ıştır. Sanayi banka
larının açtıkları krediler 1.081 milyon lira (% 26,2) diğer bankaların sanayi 
sek törüne açtıkları krediler 8.868 milyon lira (%  46,9) artm ıştır. Bu hızlı 
a rtışta , 1975 tem m uzunda bankalarca plan ve program larda veya teşvik 
kanunlarında belirtilen sektörlere orta  vadeli kredi olarak tahsis edilen 
vadeli veya vadesiz m evduatın munzam karşılık tesisinden istisna edilmesi 
ve daha önce tesis edilmiş olan % 20 ve % 5 oranındaki karşılıkların ban
kalara  iade edilmesi yolundaki kararın etkisi vardır.

M adencilik kesimine sanayi bankaları dışında kalan bankaların aç
mış oldukları krediler 1975 yılı ekim ayı sonunda 570 milyon lira ve bun
ların  banka kredileri içindeki payı %  0,5 dir. Sanayi bankalarının maden
cilik kesim ine açtığı krediler istatistik  zorunluluklar nedeniyle sanayi kre
dileri içinde yer alm aktadır. Ancak bu kredilerin m iktarı çok fazla değildir.

1974 yılı ekiminde, 1973 ekim ayma göre %  15,3 oranında artm ış olan 
tarım  kredileri 1975 in aynı döneminde 2.188 milyon lira (% 22,2) ora
nında artm ıştır. Genel istatistiklerde tarım  kredileri arasında yer alan 
Tarım  Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri bu özel dağılım serilerinde 
dağıtım  kesim inde gösterilm ektedir. Tarım  sektörüne açılmış olan cari 
k red iler 1975 yılı ekim ayında 12.024 milyon liraya çıkmıştır.

Ü retim  sektörü içinde yer alan küçük sanat ve esnaf kredileri 1975 
yılı ekim  ayında 3.681 milyon liraya yükselm iştir. Bu kredilerin tamamı 
T. Halk Bankasınca açılmaktadır. 1974 yılı ekim ayı sonunda %  2,8 olan 
T. H alk Bankası küçük sanat ve esnaf kredilerinin toplam  banka kredileri 
içindeki payı 1975 yılının aynı ayı sonunda %  2,9 olm uştur.

K onut ve bayındırlık kesimine bankalar 1975 yılı ekim ayı sonu iti
bariyle 9.264 milyon liralık kredi açmışlardır. Bu krediler konut inşaatı, 
M ahalli İdareler, afetler ve diğer inşaat kredilerini kapsam aktadır. Konut 
ve bayındırlık sektörü kredilerinin toplam  banka kredileri içindeki payı
1974 ekim inde %  8,6 iken 1975 yılı ekim ayında %  7,4 e inmiştir.

B anka kredileri içinde önemli bir yeri olm ayan kam u mali sektörüne 
açılan krediler 1974 ekiminde 38 milyon lira iken 1975 ekiminde 24 milyon 
liraya inmiştir.

Toplam  banka kredileri içinde ikinci sırayı tu tan  dağıtım sektörü 
kredileri 1975 ekim ayı sonunda 42.791 milyon liraya yükselm iştir. Bu kre
dilerin toplam  banka kredileri içindeki payı 1974 ekiminde %  29,2 iken
1975 ekiminde %  34,3 e yükselmiştir. Dağıtım sektörü kredilerindeki ar
tış başlıca ihracat kredilerindeki gelişmelerle ilgilidir.

Dağıtım  sektörü içinde yer alan ihracat kredileri 1975 yılı ekim ayı 
sonunda 24.570 milyon liradır. Bu tür krediler Ziraat Bankasının Tarım 
Satış Kooperatiflerine açtığı ihracat kredileri ile bu bankanın ve diğer
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bankaların açtığı ihracat kredilerini kapsam aktadır. 1974 yılı ekim ayı 
sonuna göre 12 aylık dönemde, ihracat kredilerinde 11.131 milyon lira 
(Ç£ 82,8) artış olmuştur. Bu artış Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Kre
dilerindeki 8.548 milyon liralık ve diğer ihracat kredilerindeki 2.583 mil
yon liralık artışlar sonucudur. İhracat kredilerinin toplam  banka kredileri 
içindeki payı 1974 ekiminde % 15,8 iken 1975 ekiminde %  19,7 ye çıkmış
tır. Aynı dönemde Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinin payı %  12,7 den 
c/c 15,5 e, diğer ihracat kredilerinin payı da % 3,1 den % 4,2 ye yüksel
miştir.

Çoğunluğu T. C. Turizm Bankası ve T. Vakıflar Bankası tarafından 
turizm kesimine açılan ve toplam banka kredileri içindeki payı %  0,4 olan 
turizm kredilerinin 1975 yılı ekim ayı seviyesi 484 milyon liradır.

Cari banka istatistiklerinde senetler cüzdanı, avanslar ve borçlu cari 
hesaplar şeklinde açılmış olan krediler genellikle ticari kredi olarak ad
landırılmaktadır. Bu krediler içinde yer alan diğer iktisadi faaliyet kolları
na ait krediler açıklığa kavuşturulunca yurtiçi ticaretin finansmanı için 
açılmış olan banka kredilerinin cari istatistiklerdeki kadar büyük olma
dığı anlaşılmaktadır. İç ticaret kredileri 1975 yılı ekim ayı sonunda 12.335 
milyon liraya yükselmiştir. Bu kredilerin toplam banka kredileri içindeki 
payı 1974 ekiminde %  8,4 iken 1975 ekiminde % 9,9 a yükselm iştir.

İstatistik açıdan kesimleri belirlenemeyen kredilerin 1975 ekim sonu 
seviyesi 23.586 milyon liradır. Bu kredilerin 1975 ekim ayı sonu itibariyle 
2.246 milyon lirasını 25.000 liradan az krediler, 638 m ilyon lirasını ipotekli 
ticarî krediler ve 20.702 milyon lirasını ise bu tür istatistiklerin  henüz tam 
anlamıyla geliştirilememiş olması nedeniyle kesimleri belirlenemeyen kre
diler teşkil etmektedir.

b) Diğer Aktif İşlemler

Yukarıdaki bölümlerde incelenmemiş olan diğer önemli ak tif kalem 
ler tahviller cüzdanı, iştirakler ve sabit değerler gibi hesaplardır. Tahvil
ler cüzdanının 1975 yılı ekim ayı sonu seviyesi 3.455 milyon liradır. Bunun 
3.328 milyon lirası resmi tahvildir. Geri kalan 127 milyon lira ise Devlet 
Yatırım Bankası tahvilleri, belediyeler tahvilleri ve diğer tahvillerden 
meydana gelmiştir. Bankaların tahviller cüzdanı 1975 yılında on ayda 435 
milyon lira artm ıştır. Artışın 428 milyon lirası resmî tahvillerde, 3 milyon 
lirası Devlet Yatırım Bankası tahvillerinde, 7 milyon lirası da teşebbüsler 
tahvillerinde olmuş, belediyeler tahvilleri ise 3 milyon lira azalma göster
miştir (33 sayılı cetvel).

Bankaların iştirakleri 1975 ekim sonu itibariyle 5.469 milyon liradır.
1974 yılı sonunda 4.489 milyon lira olan banka iştirakleri 1975 de on ayda 
980 milyon lira artm ıştır. Ekim sonu itibariyle 5.469 milyon liralık banka
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iştiraklerinin 4.492 milyon lirası sanayi kuruluşlarına, 531 milyon lirası 
m aden şirketlerine, 137 milyon lirası taşım a şirketlerine yapılmış iştirak
lerdir. Geri kalan 309 milyon lira ise diğer şirketlere iştiraklerdir. İştirak
lerde meydana gelmiş olan 980 milyon liralık artışın 868 milyon lirası 
sanayi şirketlerine aittir.

Bankaların sabit değerleri 1975 yılı ekim ayı itibariyle 7.383 milyon 
liradır ve 1974 yılı ekim seviyesine göre 1.441 milyon lira fazladır.

C. Kaynaklar

a) M evduat

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre bankalar mevduatı 1975 
yılında hızlı bir artış göstererek 131.427 milyon liraya ulaşm ıştır. Toplam 
bankalar m evduatı 1975 yılında °/c 32,7 oranında artm ış ve mevduat artış 
oram  son dört yıldan bu yana ilk kez yükselm iştir. Toplam mevduat 1971 
yılında %  33,7, 1972 de % 29,9, 1973 de % 27,6 ve 1974 te % 23,2 oran
larında artm ıştı.

M evduat artışı özellikle haziran ayından itibaren başlam ıştır. Mayıs 
ayı sonuna kadar hemen hiç bir gelişme gösterm em iş olan toplam bankalar 
m evduatı haziran ve ekim aylarında dörder milyar lira dolayında, tem 
m uz ve eylül aylarında beşer milyar lira dolayında ve aralık ayında oniki 
m ilyar lira dolayında artm ıştır. Ağustos ve kasım ayları artışları birer 
m ilyar liraya yakındır.

Toplam m evduat ilk beş aylık dönemde %  0,7 (728 milyon lira), son 
yedi aylık dönemde ise % 31,7  (31.631 milyon lira) artm ıştır. M evduat ar
tışının haziran ayından itibaren belirli bir şekilde hızlanmasında Dövize 
Çevrilebilir M evduat hesaplarındaki gelişmelerin büyük etkisi olmuştur. 
M evduattaki bu gelişme, yukarıda da belirtildiği gibi, banka kredileri ar
tışının başlıca kaynağından birini teşkil etm iştir.

1975 sonu itibariyle 131.427 milyon liralık toplam m evduatın 31.384 
m ilyon lirası vadesiz ticari mevduat, 52.328 milyon lirası vadesiz tasarruf 
m evduatı, 29.968 milyon lirası vadeli tasarruf mevduatı ve 17.747 milyon 
lirası diğer m evduattır.

Vadesiz ticari m evduat ile vadesiz tasarru f m evduatından oluşan 
bankalardaki tevdiat parası 1975 yılında %  34 oranında artm ıştır. Bu tür 
m evduat 1974 yılında % 27,3 oranında artm ıştı. Tevdiat parasındaki ar
tış  daha çok vadesiz tasarruf mevduatı ile ilgilidir. Vadesiz tasarruf mev
duatı geçen yıldan daha hızlı artarken vadesiz ticari mevduat artışı 1975 
yılında yavaşlam ıştır.

Vadeli ve vadesiz tasarruf m evduatından oluşan toplam tasarruf mev
duatı, geçici yıl sonu verilerine göre, 1975 yılında °/c 27,4 oranında artm ış
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tır; tasarruf mevduatı 1974 yılında % 20,4 oranında artm ıştı. Toplam 
tasarruf mevduatı artışında 1975 yılında görülen hızlanma vadesiz ta 
sarruf mevduatında olmuştur. Vadeli tasarruf mevduatı artış oram % 20,1 
den r/r 21 e yükselirken, vadesiz tasarruf mevduatı artış oram %  20,5 ten 
r/r 31,4 e çıkmıştır.

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 1975 ekim ayı itibariyle 118.633 milyon 
liraya yükselmiştir. Toplam mevduatın 87.687 milyon lirası vadesiz mev
duat, 30.946 milyon lirası vadeli mevduattır. Toplam m evduat içinde va
desiz mevduatın payı %  73,9, vadeli mevduatın payı % 26,1 dir (33 sayı
lı cetvel).

1975 yılı ekim sonu itibariyle 118.633 milyon liralık m evduatın 28.303 
milyon lirası ticari mevduat, 73.815 milyon lirası tasarruf mevduatı ve 
16.515 milyon lirası resmi mevduattır. 1974 sonuna göre ticari mevduat 
7o 23,9, tasarruf mevduatı %  14,3, resmi mevduat %  42 oranında artmıştır. 
Bu gelişmeler sonucunda 1974 yılı sonuna göre ticari ve resmî mevduatın 
toplam mevduat içindeki payı yükselirken tasarruf mevduatının payı azal
mıştır.

Toplam tasarruf mevduatı 1975 te on aylık dönemde %  14,3 oranın
da artarken vadesiz tasarruf mevduatı %  16,3, vadeli tasarru f mevduatı 
</< 10,9 oranında artm ıştır. 1974 yılının aynı döneminde bu oranlar vadesiz 
tasarruf mevduatı için % 4,6, vadeli tasarruf mevduatı için % 10,6 olarak 
gerçekleşmişti.

1974 yılı sonunda 11.628 milyon lira olan resmî m evduat hızlı bir a r
tışla C/r 42) 1975 ekim ayı sonunda 16.515 milyon liraya ulaşmıştır.

Bankalar mevduatının yapısında mevduat türleri açısından meydana 
gelen bu değişme yanında vadeli ve vadesiz ayırımında da değişme olmuş 
vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payı % 27,3 ten, % 26,1 e in
miştir. Vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payının düşmesi 1975
yılında, on ayda, vadesiz mevduat artış hızının daha fazla olmasından 
ileri gelmiştir.

Konsolide mevduat dışında kalan bankalararası m evduat 1974 yılı  
sonunda 3.525 milyon lira, 1975 yılı sonunda, geçici verilere göre 16 292 
milyon laradır. 1975 yılında görülen bu artışın büyük bir kısmı “Dövize 
Çevrilebilir TL. Mevduat Hesapları” ile ilgilidir.

b) Diğer Pasif İşlemler

hesanîm kaİ nn yUkKandaki i m l e r d e  incelenmemiş olan önemli pasif 
hesaplar, sermaye hesaplandır. Bankaların ödenmiş sermayeleri, yedek
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akçeleri ve karşılıklarıyla yıl sonu kârlarını gösteren serm aye hesapları 
1975 yılının ilk on ayında 1.104 lilyon liralık bir artışla 16.002 milyon li
radan 17.106 milyon liraya yükselmiştir. On aylık dönemde ödenmiş ser
m ayeler 10.741 milyon liradan 12.555 milyon liraya çıkarak 1.814 milyon 
lira artm ıştır. İhtiyat ve karşılıklar ise 1975 ekim ayı itibariyle 4.551 mil
yon lirad ır (33 sayılı cetvel).

Bankaların orta  ve uzun vadeli diğer kaynakları taahhütler adı altın
da toplanm ıştır. Başlıca, Devlet Yatırım Bankasından, sosyal sigorta ku- 
rum larından ve diğer yurtiçi ve yurtdışı istikrazlardan sağlanan bu kay
nak lar 1975 te  on aylık dönemde 5.5$0 milyon lira artm ıştır. Artışın 1.040 
m ilyon lirası Devlet Yatırım  Bankasında, 186 milyon lirası Genel Bütçeli İda
relerde, 1.329 milyon lirası yurtiçi ve yurtdışı taahhütlerde, 3.008 milyon 
lirası ziraî finansm anda olmuş, sosyal sigorta kurum larından sağlanan 
kaynak larda  ise 13 milyon liralık bir azalm a görülm üştür. Mahalli İdare
ler ve İktisadî Devlet Teşebbüslerinden sağlanan kaynaklarda bir değişik
lik  görülm em iştir.

3 _  PARA - BANKA SİSTEMİ

A. Para Hacmi
P ara  hacmi 1975 yılında % 29,6 oranında arta rak  116.709 milyon li

ray a  çıkm ıştır. 1975 yılı artış oranı geçen yıldan biraz yüksektir. 1974 yı
lında para  hacmi %  27,7 oranında artm ıştı. Para hacmi artışındaki hız
lanm a kaydi parada olmuştur. Kanuni para artış hızı geçen yıldan dü
şük tür.

Banka kredileri ve m evduatta olduğu gibi para hacmi artışı da hazi
ran  ayından itibaren başlam ıştır. Para hacmi 1975 yılının ilk beş aylık 
dönem inde sadece %  0,4 (333 milyon lira) artm ıştır. İlk beş ayda kanuni 
p a rad a  m eydana gelen artışlar tevdiat parasındaki azalm alarla karşılan
m ış olduğu için para hacmi artm am ıştır. Haziran ayından itibaren kanuni 
pa ra  artışı devam ederken vadesiz ticari m evduat ve vadesiz tasarruf mev
d u a tı da artm aya başladığı için para hacmi artışı da hızlanmıştır. Yılın 
son yedi aylık döneminde para hacminde meydana gelen artışın %  85,9 u 
kaydi parada olm uştur. Mayıs - aralık ayları arasında para hacmi 26.331 
m ilyon lira artm ıştır. Bu artışın 3.712 milyon lirası tedavül eden banknot 
ve u fak  parada, 22.619 milyon lirası ise vadesiz m evduatta olmuştur.

1974 yılına göre kanuni para artışı yavaşlarken kaydi para artışının 
hızlanm ası para hacminin yapısında da bazı değişikliklere sebep olmuş
tu r. 1974 sonunda para hacminin %  29 unu kanuni para, % 71 ini kaydi 
pa ra  teşkil etm ekteydi. 1975 yılında ise bu oranlar, sırasıyla, % 27,7 ve 
%  72,3 olm uştur (37 sayılı cetvel).

1975 yılında para hacmini teşkil eden kalemlerdeki gelişmeleri toplu 
o larak  belirttik ten  sonra şimdi para-banka işlemlerinin para hacmi üzerin
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deki etkilerini inceleyelim. 1975 yıl sonu geçici verileri bankacılık sis te 
minin ancak başlıca işlemlerini kapsadığı için para hacmini etkileyen bazı 
işlemleri ayrı ayrı tespit etm ek mümkün olm am aktadır. Bu nedenle bilgi 
edinebildiğimiz başlıca işlemleri belirtecek, diğer işlemlerin etkisini ise 
topluca gösterebileceğiz.

Para hacmini artırıcı başlıca işlem 1975 yılında da kredi hacmidir. 
Kredi hacmi, 1975 yılında 51.987 milyon lira arta rak  para  hacmine aynı 
miktarda artırıcı etki yapm ıştır. Geçen yıla göre bu yıl M erkez Bankası 
dolaysız kredilerinin para hacmini artırıcı etkisi azalmış, banka kredileri
nin artırıcı etkisi ise önemli ölçüde yükselm iştir. Kredi hacmi artışının 
% 81 i banka kredilerinden ileri gelmektedir; bu oran geçen yıl %  70 idi. 
Altın ve döviz rezervleri, geçen yıl olduğu gibi, 1975 yılında da para hac
mini azaltıcı yönde etkilemiştir. Bankalar sistem indeki vadeli m evduattan 
oluşan para benzeri likiditeler 1975 yılında, geçen yıla göre çok hızlı bir 
gelişme göstermiş, bu suretle para hacmi üzerindeki daraltıcı etkisi geçen 
yıldan yüksek olmuştur. Para benzeri likiditeler 1974 yılında %  15,5, 1975 
yılında c/( 30,6 oranında artm ıştır.

Para hacmindeki gelişmeye, para - banka kurum larınm  etkileri ise şöy- 
ledir: Geçici verilere göre 1975 yılında para hacm inde m eydana gelmiş 
olan 26.664 milyon liralık artışın 97 milyon lirası ufak para emisyonu ile, 
yani Hazine ile ilgilidir. M erkez Bankası banknot emisyonunun 8.078 
milyon lira artm asına karşılık nezdindeki kaydi para 732 milyon lira azal
dığı ve kasalarındaki ufak para 2 milyon lira arttığı için para hacmine top
lam olarak 7.344 milyon lira artırıcı etkide bulunm uştur. Para hacmi a r
tışının <7r72,l i bankaların işlemlerinden ileri gelm iştir. Bankalar, vadesiz 
ticari mevduat ve vadesiz tasarru f mevduatı artışı nedeniyle 21.250 mil
yon liralık artırıcı etki ve kasa m evcutlarını artırm ak suretiyle 2.027 mil
yon liralık eksiltici etkide bulundukları için, para hacmi üzerindeki toplam 
artırıcı etkileri 19.223 milyon lira olm uştur (38 sayılı cetvel).

B. Kredi Hacmi

Kredi hacmi 1975 yılında %  43,9 oranında a rta rak  118.387 milyon 
1f 374 mily °n liraya Çıkmıştır. Kredi hacminde meydana gelen 

51 987 milyon liralık artışın 9.892 milyon lirası M erkez Bankasının kamu 
sektörüne dolaysız olarak açtığı kredilerde, 42.095 milyon lirası ise banka 

re i erin e olmuştur. Bankalar kredilerini, geçen yılların aksine tama- 
■ Cn,C 1 kaynak,anna dayanarak açmışlar, M erkez Bankası kaynağın- 

cetvel) ' İGr 1975 yiI'nda 952 mİIy° n ,İra azalm ı§t>r (36 sayılı

32 1975 Sonu itibariy,e 170.374 milyon liralık toplam kredi hacminin 
32.530 milyon lirası Merkez Bankasının bankalar aracılığı olmadan actı&ı 
dolaysız krediler, <37.844 mi,yo„ .¡ras, ise bankalar«, ^ . “ lleîdfr
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137.844 milyon liralık banka kredilerinin 115.618 milyon lirası bankaların 
kendi kaynaklarından, 22.226 milyon lirası ise M erkez Bankasından sağ
ladıkları kaynaktan açılmıştır.

IV. SERMAYE PİYASASI

Sermaye piyasası 1974 yılındaki canlılığını 1975 yılında da sürdürm üş
tür. Özel kesimin hisse senedi ve tahvil ihracı birlikte ele alındığında 
önemli bir gelişme olmamıştır. Özel kesimin serm aye piyasası faaliyetinde 
1975 yılının özelliği, tahvil ihracı hızlı bir artış gösterirken hisse senedi 
ihracının gerilemiş olmasıdır. Bu son gelişme sonucunda ise piyasaya su
nulan m enkul kıymetlerin tahvil/h isse senedi dengesi hisse senetleri aley
hine bozulm uştur. 1975 yılında kamu kesimi tahvil ihracı da önemli bir 
gelişm e gösterm iştir.

ö z e l kesim tahvil ihracı 1975 yılı içinde, önceki yıllara göre, büyük 
bir a rtış  kaydetm iştir. 1.419,3 milyon liraya ulaşan ihraç olunan tahviller 
toplam ı, geçen yıla göre 801,6 milyon liralık (% 130) bir artış  göstermiştir.

1975 yılı içinde gerçekleştirilen tahvil ihraçlarının büyük bir kısmının 
yılın ilk yarısında yer aldığı görülmektedir. Haziran sonu itibariyle gerçek
leştirilen tahvil ihraçları, bütün yıl ihracatının %  74 ünü oluşturmaktadır. 
Tahvil ihraçlarındaki büyük artış ve bu artışların  yılın ilk yarısında yoğun
laşm ış olması aynı nedenlere bağlanabilir.

Bu nedenlerden ilki ve en önemlisi 1974 yılı sonundaki mevzuat de
ğişikliği sonucu özel kesim tahvillerinin çekiciliğinin ve dolayısı ile özel 
kesim  tahvilleri yolu ile fon sağlayabilme olanağının artm ış olmasıdır.
7.12.1974 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 3 ha
z iran  1970 tarihinde yayınlanmış bulunan Tebliği yürürlükten kaldıran 
Bankam ız Tebliği ile özel kesim tahvil ihracı başlıca aşağıdaki esaslara 
bağlanm ıştır :

a) Yıllık faiz oranı %  15’den, %  18’e yükseltilm iştir.
b) Tahvillerin itfa tarihlerinden evvel anapara ve faiz ödemelerinin 

yapılabileceği belirtilmiştir.
c) Tahvillerin satış süresi üç aydan dört aya çıkarılmıştır.

Söz konusu m evzuat değişikliği ve bunun tahvillerin çekiciliğini ar
tırm a yönündeki etkisi, bir çok firmayı serm aye piyasasından fon sağ
lam ada tahvil ihracına yöneltmiştir. M evzuat değişikliğinin tahvil ihracını 
teşviki yanında, getirilen yeniliklerden bir an önce yararlanm ak isteyen 
kuruluşların  belirli tarihler için planlanmış tahvil ihraçlarını da öne al
m aları ihraçların yılm ilk yarısında yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Hisse senedi yerine tahvil ihraçlarına ağırlık verilmesinin diğer nede
ni ise, Devlet tahvillerinin ihraç şartlarında yapılan değişikliktir. 9.9.1974
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tarihinden başlayarak ihraç edilen Kıbrıs Barış H arekâtı Tahvilleri %  11 
net (vergisiz) gelir sağlama, ağustos 1975 tarihinden itibaren paraya çev
rilebilirle ve kademeli olarak bir süre nominal değerin altında satılma şa rt
larını taşım aktaydı. Geniş bir reklâm kampanyası ile desteklenen bu tü r 
tahvillere karşı, ileride değineceğimiz gibi, özel kesim  hisse senetlerinin 
rekabet olanağının zayıflaması firmaları tahvil ihracına yönelten bir di
ğer neden olarak görülebilir.

Firmaların, serm aye piyasasından fon sağlam a aracı olarak tahvillere 
ağırlık vermesi nedenlerinin sonuncusu da tahvil ihracı maliyetlerinin 
görünürden düşük olmasıdır. Tahvil giderlerinin m asraf kabul edilerek ver
giden düşülmesi ve yatırım  indirimi uygulam asında tahvil borçlarının öz 
sermaye kalemleri arasında m ütalaa edilmesi tahvil ihracının gerçek m a
liyetini düşüren unsurlardır.

Sermaye piyayası fonlarının sınırlı olması nedeniyle sözü geçen mev
zuat değişikliğinden yararlanm a yolunda rekabetin artm ası firmaları tah 
villerin çekiciliğini artırıcı imkânları sonuna kadar kullanm ağa yöneltmiş
tir. Bu cümleden olmak üzere 1975 tahvil piyasasında alıcıya başka im
kanlar da sağlayan tahviller görünmeye başlam ıştır. Örneğin, ibrazında 
işlemiş faizleri ile birlikte paraya çevrilebilen özel kesim tahvilleri ihraç 
edilmiştir. Bazı firmalar tahvillerine çekicilik kazandırıcı bir unsur olarak 
faiz ödemelerinin 6 ayda bir yapılması esasını benim sem işler ve bu ni
telikte tahvillerin ihracına başlamışlardır.

Ancak 7 aralık 1974 tarihli Tebliğin uygulaması sırasında faizlerin 
altı ayda bir ödenmesi suretiyle fiili faiz oranının %  18 in üzerine çıkarıl
dığı, ayrıca tahvillere konulan “ istenildiğinde paraya çevrilebilme” kaydı 
ile bir anlamda vadesiz bir tevdiata % 18 oranında faiz verilerek faiz sis
teminin olumsuz şekilde etkilendiği görülerek 1975 yılının ilk yarısında 
tahvil ihracı ile ilgili bir m evzuat değişikliği yapılmıştır. 4.4.1975 tarih ve

sayıl‘ Resmı Gazete’de yayınlanan bir Tebliğimiz ile 7.12.1974 tarih 
ve 15085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankamız Tebliğinin 17 ve 
8 ıncı maddeleri değiştirilmiştir. Değişik maddeler şöyledir :

f i ' )1/ ' ll,k, f3İZ ? ram;  %  18>i S eçem ez. Yıllık olarak tahakkuk ettirilen 
faiz vadesinde ve bir defada ödenir.

bu ¿ ¡t j s s s ? * ke5ideler yapmak sureııy,e sa* ia"acak — a»“*
7) Tahvillerin ödeme planındaki son itfa vadesi beş yıldan a şa jı olamaz

” = S = r f = f s r  £
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reden sonraki devreyi kapsam ası ve iki yıllık süre içinde de, işleyen faiz 
ve norm al tasfiye taksitlerinden başka bir ödemenin yapılmaması esastır.

8) ö ze l sektör kuruluşlarınca ihraç olunacak tahvillere ilişkin faiz, 
sa tış  süresi, kupür adedi, tavassut eden banka ve bankalar, varsa garanti 
veren banka veya müessese, satış süresi içinde satışa arzedilecek tahvil
ler toplamı ve şirketçe gerek görülecek diğer hususların, İstanbul ve An
k a ra ’da yayınlanan yüksek tirajlı gazetelerde ve ayrıca şirketin lüzumlu 
göreceği diğer illerde alıcılara ilânı zorunludur.

ilânların  bir kaç defa tekrarı halinde, her ilânda yukarıda belirtilen 
hususlar yer alacaktır.

Görüldüğü gibi gerçekleştirilen bu değişiklik ile ibrazında işlemiş 
faizi ile paraya çevrilebilme imkânı kısıtlanmış ve bu imkândan ancak 
ihracı üzerinden iki sene geçmiş olan tahvillerin faydalanması esası ge
tirilm iştir. Ayrıca yıl içinde birden fazla faiz ödenmesi olanağı ortadan 
kaldırılm ış olmaktadır.

Getirilen bu esasların tahvillerin çekiciliğini ters yönde etkilemesine 
karşı, rekabet şartları altında firmaların yeni olanaklar aradığı görülmüş
tü r. Tahvillerin çekiciliğini artırm aya yönelik bu olanaklar arasında; bazı 
firm aların  tahvilleri için, istikbalde azami faiz oranlarının yükseltilmesi ha
linde m evcut tahvillerin faiz oranlarının da aynı düzeye yükseltileceği ga
ran tisin i tanım aları, tahvillere hisse senedine çevrilebilme imkânı tanın
ması, hisse senedi çıkarılması halinde tahvil sahiplerine alım önceliği ta 
nınm ası ve ikramiyeli tahvil ihracına baş vurulması gibi yöntemler zik
redilebilir.

Yukarıda sözü edilen tahvillerin çekiciliğini sınırlayan mevzuat deği
şikliğine karşı geliştirilen bu yeni imkânlara rağmen, tahvil ihraçları yılın 
ikinci yarısında büyük ölçüde hızından kaybetm iş ve 1975 yılındaki tahvil 
ihraçlarının ancak %  26’sı yılın ikinci yarısında gerçekleştirilm iştir. Tahvil 
ihracının yılın ikinci yarısında yavaşlamasında DÇM yoluyla büyük kay
nak  sağlayan bankalardan kredi bulma imkânlarının artm ış olmasının da 
etk isi olduğu kabul edilebilir.

1975 yılı içerisinde ihraç edilen 56 tahvilin, bir tanesi hariç, tümü 
%  18 yıllık faiz üzerinden ihraç edilmişlerdir. Bir tahvil ise %  15 faizlidir. 
Tahvillerin büyük çoğunluğu (37 adet), 7 yıl vadelidir. 12 tahvil 5 ve 5 
tahvil de 10 yıl vadelidir. Ayrıca 6 ve 8 yıllık birer tahvil ihraç edilmiştir.

Tahvillerin sektörel dağılımında en büyük payı yaklaşık %  27 ile hol
dingler ellerinde bulundurm aktadır. İkinci sırada toplam içindeki payı 
%  14 olan banka - sigorta sektörü bulunm akta ve bunu toplam içindeki 
%  12 lik payı ile m etalürji - m otor - makine sektörü izlemektedir. 1975 
yılında ihraç edilen tahvillerin sektörel dağılımında göze çarpan diğer iki
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ilginç nokta ise dokuma sektörü ihraçlarının toplam içindeki payında gö
rülen düşme ve iki yıldır tahvil ihracında bulunm ayan şişe cam ve 
turizm - ticaret - hizmetler sektörlerinin yeniden tahvil ihraçlarıdır.

Kamu kesimi tahvil ihracı da 1975 yılında gelişme gösterm iştir. H a
zine ve Devlet Yatırım Bankasının ihraç ettiği tahviller 9.697 milyon lira
dan 13.000 milyon liraya çıkarak % 34,1 oranında artm ıştır. 1975 yılında 
ihraç edilen 13.000 milyon liralık kamu kesimi tahvillerinin 9.000 milyon 
liralık bölümü Hâzineye, 4.000 milyon liralık bölümü Devlet Yatırım Ban
kasına aitir.

1975 yılında, 9.000,0 milyon liralık Devlet tahvili ihracı gerçekleşti
rilmiştir. Bu durumda 1975 yılında Devlet tahvili ihraçlarında 1974 yılına 
oranla 3.000,0 milyon liralık yani % 50 oranında bir artış kaydedilmiş 
olmaktadır. Savunma Borçlanması Tahvilleri adı altında ihraç edilen bu 
tahviller de kademeli olarak nominal değerin altında satış, % 11 net 
(vergisiz) kazanç sağlama şartlarını taşım aktadır. Savunm a Borçlanması 
Tahvillerinin satış süresi 1 nisan 1976 tarihine kadar sürecektir.

Devlet Yatırım Bankası Tahvilleri 1975 yılında, 1974’e oranla 303,0 
milyon lira (% 8,2) artış kaydetm iştir. 1975 yılında Devlet Yatırım  Ban
kası, her tertipte 1.000,0 milyon lira olmak üzere dört tertip te  toplam
4.000,0 milyon liralık tahvil ihracında bulunmuştur. Devlet Yatırım Ban
kası tahvilleri %  11 yıllık faiz üzerinden ihraç edilmektedir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin finansmanına yönelik bu tahvillerin alıcıları genellikle 
F.mekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumudur. Bu nedenle Devlet Ya
tırım Bankası tahvillerinin serm aye piyasasında küçük tasarruflardan 
daha çok, zorunlu tasarruflara yöneldiği söylenebilir.

Sermaye piyasasına sunulan özel kesim tahvillerine, kam u kesimi 
tahvil miktarını da eklediğimizde toplam tahvil tu tarı 14.419,3 milyon 
liraya ulaşmaktadır. Bu toplamın % 90,2 si kamu kesimi, %  9,8 i özel 
kesim tahvillerinden oluşmaktadır. 1974 yılında bu oranlar kam u kesimi 
için r/< 94 ve özel kesim için %  6 olmuştu. Diğer bir deyişle, kam u kesimi 
tahvil ihraçlarının m utlak olarak artm asına rağmen, serm aye piyasasına 
sunulan toplam tahviller içindeki payında 1975 yılında bir düşüş söz ko
nusudur.

Hisse Senedi ihracı konusunda 1975 yılı, yukarıda da belirttiğimiz gibi 
bir gerileme yılı olmuştur. 1975 yılında, 911,7 milyon liralık hisse sene
di borsa kotuna kaydettirilm iştir. Bu m iktar 1974 yılına göre 814,3 milyon 
liralık (%  89,3) bir düşmeyi ifade etmektedir.

Hisse senetlerindeki düşmenin nedenlerinden bazılarına yukarıda de
ğinilmişti. Bunlardan başlıcaları serm aye piyasasından fon sağlam a yolun
da özel kesim ve devlet tahvillerinin artan çekiciliğinin hisse senetlerinin 
çekiciliğini olumsuz yönde etkilemiş olmasıdır. Hisse senetlerinin çekicili
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ğinin azalm ış oluşu, hisse senetleri yolu ile fon sağlama olanağım kısıt
lamış ve özel kesimin tahvillere kaymasına neden olmuştur.

Hisse senetlerinin çekiciliğinin azalmasının bir nedeni de 1974 yı
lında hisse senetlerinin gelirlerindeki düşüklüktür. Yapılan bazı özel araş
tırm alara göre 1974 yılında kâr dağıtımı oranları, enflasyon oranının geri
sinde kalm ış ve bu husus hisse senetlerine olan talebi ters yönde etkile
m iştir.

1975 yılındaki hisse senedi kotasyonlarının büyük çoğunluğunun da 
yılın ilk yarısında gerçekleştirildiği görülmektedir. 1975’in ilk altı ayı içe
risinde borsa kotuna kaydedilen hisse senetleri toplamın %  68,3 ünü oluş
turm aktadır. Yılın ikinci yarısında genellikle bir durgunluk izlenmektedir.

1975 yılında borsa kotuna kaydedilen hisse senetlerinin sektörel da
ğılımında ilk göze çarpan gelişme m etalürji - m otor - makine sektörünün 
toplam  kotasyon tu tarı içindeki payını önemli m iktarda artırarak yaklaşık 
%  28 lik bir payla birinci sırayı almasıdır. Metalürji - m otor - makine sek
törünü, sırası ile holdingler, çimento - inşaat ve dokuma sektörleri izle
m ektedir. Sektörel ayırıma esas teşkil eden 13 sektörden, 4 sektörün 1975 
yılı içerisinde herhangi bir kotasyon işlemi yaptırmadığı görülmektedir.

Serm aye piyasasında 1975 yılının en önemli gelişmesinin piyasaya 
sunulan menkul kıym etler içindeki tahvil /  hisse senedi dengesinin bo
zulm ası olduğunu belirtmiştik. 1974 yılında serm aye piyasasına sunulan 
özel sek töre  ait menkul kıym etler içinde tahvillerin payı %  26,3, hisse 
senetlerininki ise %  73,7 idi. 1975 yılında ise toplamın % 60,8’nin tahviller 
ve %  39,2’sinin de hisse senetlerince oluşturulduğunu görmekteyiz.

Sonuç olarak, 1975 yılında serm aye piyasası gelişimini sürdürmüştür. 
Serm aye piyasasının düzenlenmesini sağlayacak mevzuatın yürürlüğe gir
mesi için 1975 yılı Programında hüküm bulunmasına rağmen bu husus 
henüz gerçekleştirilem em iştir. Sermaye piyasasında kaydedilen gelişme
nin ve bu piyasadan sağlanan fonların ekonomiye daha büyük çaplı gelişme 
olanakları sağlayabilmesi imkanı, gerekli m evzuat değişikliğinin bir an 
önce yürürlüğe girmesiyle artacaktır.

V. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER

1 —  DIŞ TİCARET REJİMİ

İh racat Rejimimiz ülkemizde ticarî nitelikteki ihracat işlemlerini kap
sam akta  ve bir yandan İhracat Rejimi Kararı ve bu Karar’a ilişkin Ticaret 
Bakanlığı Yönetmelik ve Sirkülerine, diğer yandan Türk Parasının Kıyme
tini Korum a K ararları ve Tebliğlerine ve ayrıca iki veya çok taraflı ticaret 
anlaşm alarına göre yürütülm ektedir.

73



Kanun ve Kararnam elerle yasaklanm ış olanlar dışında bütün m alla
rın ihracı serbesttir. İhracatta takasa ve bağlı işlem lere yani ihraç edilen 
mal karşılığında ithalât yapmağa izin verilm em ektedir. İhracat program 
larını hazırlam aya, ihtiyaçlara göre değiştirm eye ve ih racat işlemlerini 
takip vc kontrol etmeye T icaret Bakanlığı yetkilidir.

11 Temmuz 1974 günü yayım lanm ış olan İh raca t Rejimi Kararı ve 
Yönetmeliğinin yerini alan 17 Temmuz 1975 günlü yeni K arar ve Yönet
melikte esas itibariyle 1974 yılı rejimi korunm uş olup, yapılan kayda de
ğer değişiklikler aşağıda gösterilmiştir.

Tüm ihraç mallarında aranan önceden fiyat uygunluğu Ticaret Ba
kanlığının gerekli göreceği m allara inhisar ettirilm iştir. Bu suretle, fiyat 
uygunluğu bir kısım mallarda sonradan aranabilm ektedir. Bazı m allar dı
şında ihracat tescilleri meslek kuruluşlarına bırakılm ıştır. Bu arada ihracı 
lisansa ve tescile bağlı olmayan m alların ihracı serbestleştirilm iştir. Ancak 
ihracı serbest olsa bile Doğu ve Güneydoğu çıkış kapılarından yapılan ih
racat, vergi iadesinden yararlanan ihracat, alivre, ve konsinye ihracat, 
İhracat Yönetmeliğinin EK : 4 sayılı listesinden yapılan ihracat, ihracatın 
teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair K ararlar gereğince yapılacak ih
racat ve yurt dışında serbest bölge veya güm rüksüz an trepolardan yapıla
cak ihracat tescile bağlanmıştır.

İhracatçı belgesinin verilmesinde istenen belgeler sayısı azaltılmış, 
ihracatçı belgesinin vize mecburiyeti 1 yıldan 3 yıla çıkarılm ıştır. Evvelce 
bazı sanayi ürünleri için tanınan 1 yıllık ihraç süresi kapsam ına bu kez 
tüm sanayi ürünleri alınmıştır.

Kredili ihracatta ihraç maliyetini arttırıcı bir rol oynayan bankalar
dan garanti istenmesine son verilmiştir. Kredili ihracat gıda ve içki sanayi 
ürünlerine de tanınmıştır.

Yurt dışında serbest bölge ve güm rüksüz antrepolardan ihracat ola
nağı sağlanmıştır. Şimdilik bu kolaylık sadece pam uk ipliği, mensucat, 
domates salçası, şarap ve alkollü içkilere tanınmış bulunm aktadır.

İhracat yapılmadan önce bedelinin alınması ve böylece ihracatın 
finansmanının kolaylaştırılması demek olan prefinansm an kredilerinde 
eskiden üç ay olarak tanınan ihraç süresi bu kez en az altı aya ve bazı 
mallarda bir yıla kadar uzatılm ıştır. Ayrıca prefinansm an kredisinin ha
vale suretiyle gelmesi yamsıra çek şeklinde gelmesine de izin verilmiştir.

Ürünlerimize ihraç gücü kazandırm ak amacıyla Bakanlar Kuruluna 
tanınmış olan vergi iadesi uygulamalarına 1975 yılında da devam edilmiş
tir Bu yıl yayınlanan Kararname ile vergi iadesi listelerine yeni m allar 
e< enmiş ve kapsam lar genişletilerek vergi iadesi oranları yükseltilm iştir.
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İtha lat rejimimiz döviz tahsisi veya tefriki suretiyle yapılacak itha
latı düzenlemek üzere çıkarılan Karar, Yönetmelik ve Sirküler hükümle
rini kapsam aktadır. Bu rejim dahilinde ithalât, I ve II sayılı liberasyon, 
tahsisli ithal malları listelerinden, AET’ye konsolide edilen liberasyon ve 
anlaşm alı ülkeler kontenjan listelerinden yapılır. Liberasyon yoluyla ya
pılan ithalât iki liste içinde yürütülm ektedir. I sayılı liberasyon listesi ge
nel olarak hammadde ve yedek parçalan; II sayılı liberasyon listesi yurt 
içinde imal edilen ancak arzı talebi tam  karşılam ayan mallar ile ithali 
kontrole tabi olması gerekli görülen mamul, yarı mamul ve hammaddeleri 
kapsam aktadır. Tahsisli ithalât yatırım  m allan, ara m alları ve tüketim 
m allarını kapsayan bir listeye göre düzenlenm ektedir. Anlaşmalı ülkeler 
kontenjan listelerine göre yapılan ithalât ise, ilgili ülkelerle aramızda mev
cut ticare t ve ödeme anlaşm alarına göre yürütülm ektedir.

1975 yılı İthalât Rejimi Kararnam esi ile Yönetmeliği ve 1975 yılı I ve
II sayılı liberasyon listeleri, AET’ye konsolide edilen liberasyon listesi ve 
1975 yılı tahsisli ithal m alları listesi 4 Ocak 1975 günü yayımlanmıştır. 
Bunlarla birlikte, İthalât Belgesi Yönetmeliği ve İthal Malları Fiyat Kontrol 
Yönetmeliği de aynı gün yayım lanarak yürürlüğe girm iştir. 1975 yılı İt
ha lâ t Rejimi genel çizgileriyle geçen yıl rejiminin benzeridir. Bu yıl geti
rilen başlıca değişiklikler ithalât tem inat oran lan , ithal müsaadeleri kul
lanm a süreleri ve ithalât bedellerinin yetkili bankalarca transferi konu
larında olmuştur.

İzm ir Enternasyonal Fuarı yolu ile yapılacak itha lâ tta  yatırılması 
gerekli tem inat oranları, ithal listelerine göre yatırılm ası gereken teminat 
oranlarının yarısına indirilmiş ve ithal m üsaadelerinin kullanma süresi 
5 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi ülkemizde ilk kez Eylül 1974 te  yetkili bankalara, dö
viz pozisyonu tutm a yetkisi verilmiş; yetkili bankaların dövizleri dış ti
care t rejimi ve Türk Parasının Kıymetini Koruma M evzuatı hükümleri da
hilinde serbestçe kullanacakları hükmü getirilm işti. Döviz pozisyonu tu t
m a yetkisi gözönüne alınarak 1975 ithalât rejimine, tahsisli mallar ve li
berasyon listelerinden yapılacak ithalâtın bedellerini bankaların kendi dö
viz pozisyonlarından karşılam ası imkanını veren bir hüküm  konmuştur.

1975 yılı içinde piyasada bulunmayan m alların ithaline imkan ver
mek, uzun vadeli bağlantı yaparak ilerdeki muhtemel fiyat artışlarının et
kisini azaltm ak; ithalât yoluyla arz olanaklarını artırarak gerek halkın 
zaruri, gerek sanayicinin hamm adde ihtiyaçlarına cevap vermek suretiyle 
aşırı ve gereksiz fiyat yükselmelerini önlemek ve ithalâtçı ve satıcıların 
tekelleşm elerini engellemek için 175 milyon dolarlık “Tanzim, ihtiyat ve 
fiyat istik rar kotası”na toplam 600 milyon dolar eklenmiş ve bu kotadan 
buğday ithali için 4,8; şeker ithali için 65,3 milyon dolarlık tahsisler ya
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pılmıştır. Ayrıca yıl içinde gene yukarıdaki kotadan ithalâtçı kotalarına 
37,8; sanayici kotalarına 623 milyon dolarlık ak tarm alar yapılmıştır.

2 — DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

A. Genel Durum

1975 Programında ihracatın, 1974 yılı gerçekleşm e tahm ini olan 1,6 
milyar dolara göre %  25 oranında artarak  2,0 m ilyar dolara, ithalâtın da 
yine bir önceki yılın gerçekleşme tahmini olan 3,4 m ilyar dolara göre 
</f 17,6 oranında artarak 4,0 milyar dolara yükselm esi öngörülm üştür.
1974 yılında ihracat 1 milyar 532,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 
ithalât ise 3 milyar 777,6 milyon dolara ulaşmıştır. 1975 yılında da dış ti
caret Program hedeflerinin dışında bir gelişme gösterm iştir : İhracat %  8,6 
oranında azalarak 1 milyar 401,1 milyon dolara düşm üş ve öngörülen 2,0 
milyar dolarlık hedefin 598,9 milyon dolar gerisinde kalm ış, ithalât ise, 
bir önceki yıla göre %  25,4 oranında artarak  4 m ilyar 738,6 milyon dolara 
yükselmiş ve öngörülen 4,0 milyar dolarlık hedefi 738,6 milyon dolar 
aşmıştır. (14 sayılı cetvel)

1975 yılında dış ticaretin aylar itibariyle kaydettiği eğilime bakıldı
ğında, ihracatın önceki yıllara göre değişik bir seyir izlediği görülm ektedir.
1975 yılının ilk beş ayında ihracat, 1974 yılının aynı aylarında yapılan ih
racatın sürekli olarak ve önemli ölçüde altında kalmış, H aziran ayından iti
baren ise sürekli olarak bir önceki yılın aynı aylarında yapılan ihracatın 
üzerine çıkmıştır. İlk beş aydaki azalma daha sonraki a rtıştan  fazla ol
duğu için 1975 yılı ihracatı, 1974 yılına göre 131,1 milyon dolar geri
lemiştir. Buna karşılık, ithalâtın aylar itibariyle gösterdiği seyre bakıldı
ğında, sadece Mayıs ve Aralık aylarında geçen yılın eş aylarında yapılan 
ithalâttan daha düşük gerçekleştiği görülecektir.

İhracatın ithalâtı karşılama oranı 1975 yılında %  30 olm uştur. Aynı 
oran 1972 de % 57, 1973 de % 63 ve 1974 de % 41 dir.

1975 yılı dış ticaret açığı 1974 yılından % 48,6 veya 1 milyar 92,1 
milyon dolar fazlası ile 3 milyar 337,5 milyon dolar olarak gerçekleşm iş
tir. Dış ticaret açığımız ülke grupları yönünden incelendiğinde, Ortak Pa
zar Ülkeleri karşısında verilen açık % 75 büyüyerek 990,9 milyon dolar
dan 1 milyar 731 milyon dolara; Dolar Sahası Ülkeleri karşısında verilen 
açık %  34 artarak 250.7 milyon dolardan 336,4 milyon dolara; “Diğer” 
OECD Ülkeleri karşısında verilen açık % 24 artışla 360,7 milyon dolardan
448,6 milyon dolara yükselmiştir. Böylece, dış ticaretin bütün OECD Ül
keleri karşısında verdiği açık % 63 artarak 1 milyar 602,3 milyon dolardan
2 milyar 615 milyon dolara çıkmıştır. Anlaşmalı Ülkeler karşısında verilen 
dış ticaret açığı ise 20 milyon dolardan 24,9 milyon dolara ulaşmıştır.
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“Diğer” Ülkelerle olan dış ticaret ilişkilerimizden doğan açık da % 28 
artışla 623,1 milyon dolardan 796,6 milyon dolara yükselm iştir.

Ülke gruplarının dış ticaret açığımız içindeki paylarına gelince, Ortak 
Pazar Ülkelerinin payı % 44,1 den % 51,9  a çıkarken, Dolar Sahası Ülke
lerinin payı %  11,2 den % 10,1 e, “Diğer” OECD Ülkelerinin payı da 
%  15,2 den % 13,4 e inmiştir. Bütün OECD ülkelerinin dış ticaret açığı
mız içindeki payı %  71,4 den %  75,4 e yükselm iştir. Anlaşmalı Ülkelerin 
ve “Diğer” Ülkelerin dış ticaret açığımız içindeki paylarının azalma kay
dettiği görülm ektedir. Anlaşmalı Ülkelerin payı 1974 de % 0,9 iken 1975 
de %  0,7 ye inmiş, “Diğer” Ülkelerin payı da %  27,7 den %  23,9 a düş
m üştür.

Dış ticaret fiyat endekslerinde m eydana gelen gelişmelere bakıldı
ğında, 1968 de 100,0 olan ithalât fiyat endeksinin 1969 da 101,4 e, 1970 
de 102,5 e, 1971 de 109,2 ye, 1972 de 112,5 e, 1973 de 136,6 ya, 1974 de
226.4 e ve 1975 de de 252,6 ya yükseldiği görülm ektedir. Buna karşılık, 
yine 1968 de 100,0 olan ihracat fiyat endeksi, 1969 da 100,5 e çıkmış, 
fakat 1970 de 99,2 ye düşm üştür. 1971 den itibaren tekrar artış eğilimi 
gösteren bu endeks, 1971 de 106,6, 1972 de 116,8. 1973 de 145,3, 1974 de
191.5 ve 1975 de 192,0 olmuştur. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, ABD 
doları cinsinden ithalât ve ihracat fiyat endekslerine dayanılarak hesap
lanan dış ticaret hadleri, 1968 de 100,0 iken, aleyhte bir seyir izleyerek
1969 da 99,1 e, 1970 de 96,8 e düşmüş, 1971 de 97,6 olm uştur. 1972 yılında 
ihracat fiyatlarının ithalât fiyatlarından daha hızlı artm asının bir sonucu 
olarak, dış ticaret hadleri lehe dönmüş ve 103,8 e yükselm iştir. Bu olumlu 
gelişme 1973 yılında da devam etmiş ve dış ticaret hadleri 106,4 e çık
m ıştır. 1974 yılında ise, dış ticaret hadlerinin tekrar aleyhe döndüğü ve
84,6 ya indiği görülmektedir. Gerileme 1975 yılında da devam etmiş ve 
dış tica re t hadleri 76,0 e düşm üştür.

B. İhracat

İhracatın  ana kesimlere ve ülkelere göre dağılımım incelemeğe geç
m eden önce, ihracatımızdaki reel değişmeler ve fiyat artışlarının ihraca
tım ıza etkileri üzerine eğilmek yararlı olabilir.

Cari fiyatlarla ihracat değerleri, 1968 yılım temel alan ve ABD doları 
cinsinden hesaplanan ihracat fiyat endeksi ile deflate edildiği takdirde, 
ih racattak i reel değişmeleri yıllar itibariyle izlemek mümkündür. Böyle 
bir inceleme yapıldığında, ihracatın 1971 yılında 1970 yılına göre sabit 
fiyatlarla  %  7 cari fiyatlarla %  15; 1972 yılında 1971 e göre sabit fiyatlarla 
%  19,4 cari fiyatlarla % 30,8; 1973 yılında da 1972 ye göre sabit fiyatlarla 
%  19,6 cari fiyatlarla %  48,8 oranında arttığı görülmektedir. Bu oranlar,
1973 yılına doğru gelindikçe ihracattaki artışın daha çok fiyat artışların
dan ileri geldiğini ortaya koym aktadır. 1974 yılında ihracat sabit fiyatlarla
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% 11,7 azaldığı halde, cari fiyatlarla % 16,3 oranında artış gösterm iştir. 
Sözkonusu oranlar, fiyat artışlarının ihracattaki artış üzerindeki etkile
rinin 1974 yılında da devam ettiğini kanıtlam aktadır. İhracatın  1975 yılın
da hem sabit, hem de cari fiyatlarla bir önceki yıla göre gerilediği görül
mektedir. Gerçekten, 1975 yılında ihracat, 1974 e göre sabit fiyatlarla 
% 2  cari fiyatlarla % 8,5 oranında azalmıştır. Bu son iki oran 1975 yılında 
ihracat fiyatlarında önemli düşüşler olduğunu ortaya koym aktadır.

İhracatın m iktar endeksine bakıldığında, 1968 de 100,0 olan endeksin
1971 de 108,3 e, 1972 de 123,2 ye, 1973 de 138,3 e çıktığı, 1973 den sonra 
ise azalmağa başlayarak 1974 de 113,1 e ve 1975 de ise 104,7 ye düştüğü 
görülmektedir.

İhracatın ana kesimler itibariyle bileşimine gelince, 1975 yılında ta 
rım ve hayvancılık ürünleri ile madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin 
toplam ihracat içindeki payları artmış, buna karşılık sanayi ürünlerinin 
payı azalmıştır. 1974 yılında ihracatımızın % 55,6 sını oluşturan tarım  
ve hayvancılık ürünlerinin payı 1975 de biraz artarak  %  56,6 ya ulaşmış, 
sanayi ürünlerinin payı ise 1974 de % 39,3 iken 1975 de %  35,9 a düşm üş
tür. I oplam ihracat içinde madencilik ve taşocakçılığı kesiminin payı 1973 
de % 4 iken, 1974 de % 5,2 ye, 1975 de ise %  7,5 e yükselm iştir.

Program 1975 yılında tarım ve hayvancılık kesimi için 1 m ilyar 145,0 
milyon dolarlık ihracat öngörmüştür. Bu kesimden yapılan ihracatta  Prog
ram hedefine varılamamış ve ihracat, hedefin 352,4 milyon dolar gerisinde 
ve 792,6 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir. Tarım ve hayvancılık ke
simi içinde hububat, baklagil ve tohum ihracatı % 26 oranında artarak
40,2 milyon dolara yükselmiş, meyve ve sebze ihracatı %  5,5  oranında 
azalarak 275,4 milyon dolara, sanayi bitkileri de % 7,7 oranında azalarak
418,3 milyon dolara düşmüştür. Hayvancılık ve hayvan ürünleri ihracatı 
1975 yılında % 25,7 oranında azalarak 41,1 milyon dolara inmiştir. Su ve 
orman ürünleri ihracatı geçen yıl 20 milyon dolar iken, 1975 de 17 6 mil
yon dolara düşmüştür.

Program 1975 yılında sanayi kesimi için 760 milyon dolarlık ihracat 
öngörmüştür. Bu hedef gerçekleşememiş ve 1974 yılında 601,3 milyon
rnVn °  T  Sanf ^ ‘ urunIerı ‘hracatı % 16,4 oranında azalarak 1975 yılında
o02,9 milyon dolara düşmüştür.

cat, 1 9 ^ yl,Î ,eSHİmİÎ n,o ho aCatl ^  tanm a d3yah İŞ,enmİS ihra.
mi vnn H r , / 0 . ’0 oranında a k a r a k  146,1 milyon dolardan 128,6 
milyon dolara düşmüştür. Bu alt grup içinde gıda sanayi ürünleri 1974

% 2 ^  a ^ a r l k  429 6aZal£Irak ^  mily°n  dolara, gıda sanayi yan ürünleri 
, l  azalarak 29,6 milyon dolara, işlenmiş orman ürünleri % 52 4 aza-

m ü f  i  ^  h0" d° lara dÜ5mÜŞ’ bUna kar§ll,k dokumaya elverişli işlem gör
müş elyaf ihracat, 0,4 milyon dolardan 5 milyon dolara y ükse lm işt"
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Sanayi kesimi ihracatı içinde yer alan işlenmiş petrol ürünleri ihracatı
1974 yılında 85,9 milyon dolar iken, 1975 yılında °/c 58 azalarak 36,1 mil
yon dolara düşmüştür.

Sanayi mamulleri alt grubunun 1975 yılı ihracatında, geçen yıla göre, 
çim ento, kimya sanayi mamulleri, orman mamulleri, cam seramik ma
m ulleri, demir - çelik sanayi mamulleri ve taşıt araçları ile bu araçların 
m alzem e ve parçaları dışındaki bütün sanayi mamulleri ihracatında ge
rilem e olmuştur. İhracatı bir önceki yıla göre % 14,7 oranında azalmış 
olm asına rağmen, dokuma sanayi mamulleri 127,5 milyon dolarla yine 
başta  gelmektedir. Dokuma sanayi mamullerini, ihracatı bir önceki yıla 
göre % 10 azalarak 64,9 milyon dolara düşen deri kösele mamulleri; % 12 
a rta rak  32,8 milyon dolara yükselen kimya sanayi mamulleri; %  202 ar
ta rak  24,2 milyon dolara yükselen çimento; % 5 oranında artarak  20,3 
m ilyon dolara yükselen demir - çelik mamulleri; %  39 oranında artarak
17,9 milyon dolara yükselen canı ve seram ik mamulleri; % 63 oranında 
azalarak  12,7 milyon dolara düşen demir dışı m etal sanayi mamulleri 
ve  %  14 oranında azalarak 10,4 milyon dolara düşen makina sanayi ma
m ulleri izlemektedir.

M adencilik ve taşocakçılığı kesimi ihracatı 1974 yılında 79,0 mil
yon dolar iken, 1975 yılında %  33,7 oranında a rta rak  105,6 milyon dolara 
yükselm iştir. Bu kesim içinde metalik olmayan taşocakçılığı ürünleri ih
raca tı 1975 yılında %  8 artarak  44,7 milyon dolara, maden cevherleri 
ih racatı ise %  62 artarak  60,9 milyon dolara çıkmıştır.

İh racattan  bir başka kesit alarak 9 m addeden oluşan geleneksel ih
raç  ürünlerine bakıldığında, 1974 yılında 754,6 milyon dolar olan gelenek
sel ihraç ürünleri ihracatının, 1975 yılında %  9,4 oranında azalarak 684,0 
m ilyon dolara düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, geleneksel ihraç 
ürünleri ihracatı 1974 de 826,7 bin ton iken, 1975 de %  0,8 oranında ar
ta ra k  833,3 bin tona yükselmiştir.

M iktar olarak ihracatı bir önceki yıla göre artan  geleneksel ürünler 
içinde % 45,6 ile pamuk başta gelmekte, onu % 21,3  ile melas, %  16,2 ile 
ku ru  üzüm  ve %  9,3 ile kuru incir izlemektedir. İhracatı m iktar olarak 
azalan  ürünler içinde ise % 43,5 ile incir ezmesi ilk sırayı alm akta ve on
dan sonra % 41,6 ile tütün, •% 18,8 ile fındık, % 16,2 ile zeytinyağı ve 
%  9,5 ile küspe gelmektedir.

1975 yılında sadece iki geleneksel ürünün değer olarak ihracatında 
a rtış  olm uştur. Zeytinyağı ihracatı %  17,2 oranında artarak  17,7 milyon 
dolara, kuru  incir ihracatı da % 9,9 oranında artarak  18,9 milyon dolara 
yükselm iştir. Buna karşılık, incir ezmesi ihracatı %  34,4 oranında azala
rak  2,1 milyon dolara, melas % 24,3 azalarak 2,8 milyon dolara, küspe 
%  25,9 azalarak 29,5 milyon dolara, kuru üzüm %  15,8 oranında azalarak
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45,5 milyon dolara, fındık % 11,0  azalarak 154,1 m ilyon dolara, tü tün 
%  10,4 azalarak 183,2 milyon dolara ve pam uk ihracatı da % 5,6 oranında 
azalarak 230,3 milyon dolara düşmüştür.

Geleneksel ihraç ürünlerinin 1974 ve 1975 yılları itibariyle ihracat 
birim fiyatları karşılaştırılacak olursa, 1975 yılında kuru  incirin, fındığın, 
zeytinyağının, incir ezmesinin ve tü tünün dolar cinsinden ihracat birim 
fiyatlarının geçen yıla göre artış gösterdiği, buna karşılık kuru üzümün, 
melasın, küspenin ve pamuğun ihracat birim fiyatında düşme olduğu gö
rülmektedir. Birim fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün pam uk olup, 1974 
de 1,3319 dolar/kg. olan birim fiyat % 35 azalarak 0,8642 dolar/kg. a 
düşmüştür. 1975 yılında geleneksel ihraç ürünleri 1974 yılında geçerli olan 
birim fiyatları ile ihraç edilseydi, elde edilecek gelir 67,2 milyon dolar 
fazlası ile 751,6 milyon dolar olacaktı.

Geleneksel ihraç ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 1969 dan 
bu yana sürekli azalmaktadır. Nitekim sözkonusu pay 1969 da % 70 iken,
1970 de %  66 ya, 1971 de %  62 ye, 1972 de %  58 e, 1973 de %  55 e, 1974 
de % 49 a düşmüştür. Oran 1975 yılında aşağı yukarı aynı kalmış ve 
%  48,8 olmuştur.

İhracat verilerini, halen kullanılm akta olan ve yukarıda ayrıntıları be
lirtilen sınıflandırma dışında, bir başka şekilde sınıflandırm ak da m üm 
kündür. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve çeşitli ülkelerin dış 
ticaret verilerinin karşılaştırılm asına olanak veren bu sınıflandırm aya 
Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (S tandart International Trade 
Classification) denilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre, dış ticarete konu 
olan mallar 10 ayrı grup içinde toplanm akta, ilk beş gruba giren m allar 
birincil mallar, daha sonraki dört gruba giren m allar mamul m allar olarak 
nitelendirilmekte ve son grupta, diğer gruplar içinde sın ıfland ırılm ayan  
mallar yer almaktadır.

Sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı bakımından Türki
ye de halen kullanılmakta olan sınıflandırma ile S tandart U luslararası 
Ticaret Sınıflandırması karşılaştırılabilir. Bu takdirde, 1969 da halen kul
lanılan sınıflandırmaya göre % 18,06 olan oranın uluslararası sınıflandır
maya göre % 7,37 olduğu ve 1972 de sırasıyla % 27,40 ve % 14,59 a, 1974

f  39,19 VG %  24,12 ye yükseldi£i görülm ektedir. Sözkonusu oranlar 
1975 yılında %  35,89 ve %  23,85 olmuştur.

İhracat ülke gruplan yönünden incelendiğinde, 1975 yılında OECD 
Ülkelerine ve Anlaşmalı Ülkelere yapılan ihracatın hem değer hem de 

yo" uncIen azaIma kaydettiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, “Diğer 
Ülkeler e yapılan ihracat değer olarak azalırken, pay yönünden artm ıştır.

Ülke'erine yapılan ihracat* g ^ e n  yıla göre %  8,9 azalarak 985,1 
milyon dolara düşmüştür. Bu ülke grubunun toplam ihracat içindeki payı
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1974 de %  70,6 iken 1975 de %  70,3 e inmiştir. OECD ülkeleri grubu içinde 
O rtak Pazar Ülkelerine yapılan ihracat 1974 de 717,3 milyon dolar iken,
1975 yılında 615,2 milyon dolara inerek %  14,3 oranında azalm a kaydetmiş 
ve bu grubun toplam  ihracat içindeki payı da %  46,8 den %  43,9 a düş
m üştür. OECD içinde incelenen Dolar Sahası Ülkelerine yapılan ihracat
149,2 milyon dolardan 147,9 milyon dolara düşmüş, buna karşılık diğer 
OECD ülkelerine yapılan ihracat 214,7 milyon dolardan 222,0 milyon do
lara yükselm iştir. Toplam ihracat içinde Dolar Sahası Ülkelerinin payı 
%  9,8 den %  10,6 ya, Diğer OECD ülkelerinin payı da % 14,0 dan % 15,8 e 
çıkm ıştır. Anlaşmalı Ülkelere %  20,9 azalma ile 104,7 milyon dolarlık ih
raca t yapılmış, bu ülkelerin payı da % 8,6 dan %  7,5 e düşm üştür. “Diğer 
Ülkeler”e yapılan ihracat ise %  2,3 oranında azalarak 311,3 milyon dolara 
düşmüş, fakat bu ülkelerin payı %  20,8 den %  22,2  ye yükselmiştir. 
(18 sayılı cetvel).

C. İthalat

İthalatın  ayrıntılarına girmeden önce, ihracatta  olduğu gibi ithalatta 
da yıllık reel değişmeleri izlemek yararlı olabilir. İthalatın  1971 yılında
1970 yılına göre sabit fiyatlarla %  15,7 cari fiyatlarla % 23,6; 1972 yılında
1971 yılına göre sabit fiyatlarla % 29,2, cari fiyatlarla % 33,5; 1973 yılında
1972 ye göre sabit fiyatlarla %  10 cari fiyatlarla %  33,5; 1974 yılında 1973 e 
göre sabit fiyatlarla %  9,3 cari fiyatlarla % 81,1; 1975 yılında da 1974 e 
göre sabit fiyatlarla %  12,4 cari fiyatlarla %  25,4 oranında artış kaydet
tiği görülm ektedir. 1971 ve 1972 yıllarına ait oranlar, bu yıllarda ithalatta 
kaydedilen artış içinde m iktar artış payının fiyat artışı payından daha çok 
olduğunu ortaya koym aktadır. 1972 yılından sonra ise, ithalattaki artışın 
esas olarak fiyatlardaki artıştan  kaynaklandığı dikkati çekmektedir, özel
likle 1974 yılında ithalatın cari fiyatlarla % 81,1 oranında artması, 1973 
yılı sonunda petrol fiyatlarının önemli ölçüde artırılm ış olması ile açık
lanabilir.

İtha lat m iktar endeksine bakılacak olursa, 1968 de 100,0 olan en
deksin, 1969 da 95,5 e, 1970 de 98,1 e düştüğü, 1971 de 120,5 e, 1972 de
157,1 e, 1973 de 173,6 ya, 1974 de 176,2 ye ve 1975 de 202,0 a yükseldiği 
görülm ektedir.

İthalatın  kaynakların çeşidine göre ayırımı bakımından, 1975 Yılı Prog
ram ında, liberasyondan yapılan ithalat ile tahsisli mallar ithalatını ve ay
rıca Anlaşmalı Ülkelerden yıllık ticaret protokollarına ekli kontenjan lis
telerine göre yapılan ithalatı kapsayan “Program İthalatı” grubu için 3 mil
yar 575 milyon dolarlık bir ithalât öngörülm üştür. Program ithalâtı 1975 
yılında, 1974 yılına kıyasla, % 23,2 oranında artarak 3 milyar 443,5 milyon 
dolardan 4 m ilyar 243 milyon dolara yükselmiş ve Yıllık Program hedefini 
%  18,7 oranında aşmıştır. Program ithalâtının topfem ithalât içindeki payı 
ise %  91,2 den %  89,5 e düşm üştür (17 sayılı cetvel).
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Program ithalatı grubu içinde liberasyon yoluyla yapılan ithalat 1974 
yılına göre %  15,6 oranında bir artış  gösterm iş ve 2 m ilyar 524,1 milyon 
dolardan 2 milyar 918,8 milyon dolara yükselm iştir. Liberasyon yoluyla 
yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı ise %  66,8 den %  61,6 ya düş
müştür. Tahsisli ithal m allan listesinden yapılan ithalat, %  66,8 artarak
697,1 milyon dolardan 1 m ilyar 162,9 milyon dolara yükselm iştir. Bu gru
bun toplam içindeki payı da %  18,5 den % 24,5 e çıkm ıştır. Anlaşmalı Ül
kelerden yıllık ticaret p ro tokollanna ekli kontenjan listelerine bağlı ola
rak yapılan ithalat % 27,4 oranında azalarak 222,3 m ilyon dolardan 161,3 
milyon dolara düşmüş, payı da %  5,9 dan %  3,4 e inm iştir.

1975 Programı, özel yatırım  kredileri, ezel yabancı sermaye, Nato- 
enfrastrüktür, bedelsiz ithalat ve diğer kalem ler için 425,0 milyon dolarlık 
bir ithalat öngörmüştür. Bu hedef %  16,6 oranında aşılm ış ve 495,5 milyon 
dolar olarak gerçekleşm iştir. Bu gruptan yapılan ithalat, 1974 yılına göre 
% 48,3 oranında artm ış ve toplam ithalat içindeki payı %  8,8 den % 10,5 e 
yükselmiştir.

Aynı grup içinde yer alan özel yatırım  kredilerinden yapılan ithalat, 
geçen yıla göre % 8,4 oranında azalmış ve 215,9 milyon dolara inmiştir. 
Bu alt grubun payı da %  6,3 den %  4,6 ya düşm üştür. 1974 de 15,7 milyon 
dolar olan özel yabancı serm ayeden ithalat, 1975 yılında %  802,5 oranında 
artarak 141,7 milyon dolara ulaşmış ve toplam ithalat içindeki payı % 0,4 
den %  3,0 e yükselmiştir. 1975 yılında bedelsiz ithalat da %  69,6 oranında 
artarak 57,9 milyon dolardan 98,2 milyon dolara yükselm iş, payı da % 1,5 
den % 2,1 e çıkmıştır.

1975 Programında, mal grupları yönünden, yatırım  m alları için 1 mil
yar 350 milyon dolar, hammadde ve ara m allan için 2 m ilyar 300 milyon 
dolar ve tüketim m allan için 350 milyon dolarlık ithalat öngörülm üştür. 
Program hedefleri yatırım  malları ithalatında % 45,3, ham m adde ve ara
mallarında % 11,9 aşılmış, tüketim  m allarında ise hedefin % 41 9 gerisinde 
kalınmıştır.

1975 te önceki yıla göre ithalatın yatırım , tüketim  ve hamm adde mal 
grupları açısından gösterdiği gelişim şöyledir : Yatırım m allan  ithalatı %
52,1 oranında artarak  1 milyar 289,2 milyon dolardan 1 m ilyar 961 1 mil-

m a,Ian 8rUbU İÇİndeki m akina ve teçhizat ithalat, % 52.9 artışla 1 milyar 669,8 milyon dolara yükselm iş, inşaat mal-
cetvel). % 4 7 ’8 artm ,3 ve 291,3 milyon dolara ç,km ,şiir. (16 sayılı

Tüketim mallar, ithalat, 157,1 milyon dolardan % 29,3 artışla  203 2 
milyon dolara yükselmiştir. Hammadde ve ara mal, ithalat, ise %  104

2 mi,yar 33w mi,y0" 2 « w  X I
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Mal gruplarının toplam ithalat içindeki paylarına gelince, yatırım  mal
larının payı c/c 34,1 den % 41,4  e yükselmiş, hamm adde ve ara mallarının 
payı ise #  61,7 den %  54,3 e düşmüştür. Tüketim  m allarının payı aşağı 
yukarı aynı kalmış ve 1974 de %  4,2 iken, 1975 de %  4,3 olmuştur.

Kesimler açısından 1975 yılı ithalatına bakıldığında, 1974 yılında 307,4 
m ilyon dolar olan tarım  ürünleri ithalatının %  34,1 oranında azalarak 202,5 
m ilyon dolara düştüğü; buna karşılık madencilik ve taşocakçılığı ürünle- 
nin % 1,4 arta rak  784,0 milyon dolardan 795,3 milyon dolara; sanayi ürün
lerinin de %  37,4 arta rak  2 milyar 722,2 milyon dolardan 3 m ilyar 740,8 
m ilyon dolara yükseldiği görülmektedir. Tarım ürünlerinin toplam  ithalat 
içindeki payı %  8,1 den % 4,3 e, madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinin 
payı %  19,8 den %  16,8 e düşerken, sanayi ürünlerinin payı % 72,1 den 
%  78,9 a çıkmıştır.

Tarım  grubu içinde bitkisel ürünler ithalatı 1975 yılında geçen yıla 
göre  %  44,2 azalarak 154,9 milyon dolara düşmüş, hayvancılık ürünleri 
ith a la tı ise % 53,7 arta rak  39,8 milyon dolara yükselm iştir. Bitkisel ürün
ler içinde hububat ithalatı %  44,5 oranında azalarak 254,5 milyon dolardan
141,2 m ilyon dolara düşmüştür.

M adencilik ve taşocakçılığı grubu içinde m etalik olmayan taşocak
çılığı ürünleri ithalatı 33,9 milyon dolardan 67,5 milyon dolara, yakıt ma
denleri 641,3 milyon dolardan 719,8 milyon dolara yükselmiş, buna kar
şılık  “diğer madencilik” ürünleri ithalatı 63,8 milyon dolardan 0,4 milyon 
do lara  düşm üştür.

Sanayi grubu ithalatı içinde tarım a dayalı işlenmiş ürünler geçen yıla 
göre  % 49,1  artışla 154,1 milyon dolardan 229,7 milyon dolara, işlenmiş 
petro l ürünleri %  53,0 artarak  57,6 milyon dolardan 88,1 milyon dolara, 
sanayi m amulleri de %  36,3 artışla 2 milyar 510,5 milyon dolardan 3 mil
y a r  740,8 milyon dolara yükselmiştir.

Tarım a dayalı işlenmiş ürünler ithalatında orman ürünleri ve dokuma
ya  elverişli işlem görm üş elyaf geçen yıla göre azalm a gösterirken, gıda 
sanayi ürünleri artış kaydetm iştir. Gıda sanayi ürünleri ithalâtı 91,9 mil
yon dolardan 191 milyon dolara yükselmiş, orman ürünleri 21,5 milyon do
lardan  14,1 milyon dolara, dokumaya elverişli elyaflar 40,4 milyon dolar
dan 23,6 milyon dolara inmiştir.

Sanayi mamulleri ithalatında deri ve kösele mamulleri ile demir dışı 
m etal sanayi m amulleri dışındaki tüm alt gruplar geçen yıla göre yüksek 
o ran larda  artış kaydetm iştir. Makina sanayi mamulleri %  55 artarak
998,7 m ilyon dolara; elektrikli ve elektronik makina, cihaz ve eşyaları %
51.6 a rta rak  278,3 milyon dolara; dokuma sanayi mamulleri %  45,7 artarak
66.6 m ilyon dolara; taşıt araçları malzeme ve parçaları %  44,5 artarak
400,4 milyon dolara; kimya mamulleri %  32,1 artarak  580,8 milyon do
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lara; demir-çelik ithalatı %  28 a rta rak  679,8 milyon dolara; cam ve sera
mik 7  23,7 artışla 26,1 milyon dolara; lastik  ve p lastik  %  12,9 artışla
152,7 milyon dolara yükselm iştir. Deri ve kösele %  53,8 azalarak 0,6 mil
yon dolara, demir dışı metal de %  22,3 azalarak  101,9 milyon dolara düş
müştür.

İthal edilen başlıca m addeler yönünden 1975 yılı 1974 yılı ile karşı
laştırıldığında, sunî gübre dışındaki m addelerin hepsinin artış kaydettiği 
görülm ektedir. Bu arada özellikle makina ithali % 51 oranında artarak
1 milyar 275,9 milyon dolara; ilaç ve boya %  50,1 a rtışla  426 milyon dolara 
ulaşmıştır. A karyakıt ithali ise %  6,4 oranında bir artışla  811,5 milyon do
lara yükselm iştir. 1974 yılında 16,6 milyon dolar olan hayvani ve nebati 
yağ ithali 1975 yılında % 647,6 oranında a rta rak  124,1 milyon dolara çık
mıştır. Sunî gübre üretiminin 1975 yılında %  50 dolayında artırılm ası ön
görüldüğünden, ithalat 1974 de 101,3 milyon dolar iken, 1975 yılında %
56,6 azalarak 44 milyon dolara inmiştir. (15 sayılı cetvel).

Ülke grupları bakımından 1975 yılı ithalatının bir yıl öncesine göre 
dağılımı incelendiğinde, OECD Ülkelerinin hem değer hem de toplam için
deki payının arttığı, Diğer Ülkelerin değer olarak artarken  pay itibariyle 
azaldığı, Anlaşmalı Ülkelerin ise hem değer olarak hem de pay itibariyle 
azaldığı görülm ektedir.

OECD Ülkelerinden 1975 yılında yapılan itha la t geçen yıla göre %
30,5 artarak  3 milyar 501,1 milyon dolara yükselm iştir. Bu grubun toplam 
ithalât içindeki payı 1974 de %  71 iken, 1975 de %  73,9 olm uştur. OECD 
Ülkeleri grubu içinde yer alan O rtak Pazar Ülkelerinden 1975 yılında %
37,3 artışla 2 milyar 346,2 milyon dolarlık ithalât yapılmış, bu ülkelerin 
payı da % 45,2 den %  49,5 e yükselm iştir. Dolar Sahası Ülkelerinden %
21,1 artışla 484,3 milyon dolarlık ithalat yapılmış ve bu ülkelerin payı 
% 10,6 dan % 10,2 ye düşm üştür. “Diğer OECD Ülkeleri”nden yapılan 
ithalatın da % 16,5 artışla 670,6 milyon dolara yükselm esine karşılık bu 
ülkelerin payı % 15,2 den % 14,2 ye inmiştir. (18 sayılı cetvel).

Anlaşmalı Ülkelerden gerek serbest dövizle, gerek yıllık ticaret pro- 
tokollanna ek 1. kontenjan listelerine dayanılarak yapılan ithalat 1975 yılın-
Bu ülkeleri3^  T  l5^ Uy0n dolardan 129,6 milyon dolara düşm üştür, 

u ülkelerin toplam ithalat içindeki payı da % 4,1 den % 2,7 ye inmiştir.

ı ı Dlger ^ ,keler (,en yapılan ithalat 1975 yılında 1 m ilyar 107,9 milyon
lam i t h Î h f i r erf L % 17,6 ° ran,nda artl§ kaydetm iştir. Bu ülkelerin toplam ithalat içindeki payı ise % 24,9 dan % 23,4 e düşm üştür.

3 — KAMBİYO REJİMİ
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bazı kanunların kambiyo mevzuatı ile ilgili hüküm lerine göre düzenlen
mektedir.

Bankamızca alım, satım  konusu yapılan dövizlerin dış piyasalardaki 
hareketlerinin yakından izlenmesine, bunların T ürk  Lirası alış ve satış 
fiyatlarının saptanm asına 1975 yılında da devam  edilmiştir.

Yurtdışmda mukim kişilerin, Türkiye’de yetkili bankalarda yurt için
de m ukimler gibi Dövize Çevrilebilir Türk Lirası M evduat Hesabı (DÇM) 
açabilmeleri 1967 Haziranında başlatılm ış ve bu uygulam a 1972 sonuna 
kadar sürdürülm üştü. 8 Mayıs 1975 te yayınlanan 145 sayılı Tebliğ ile 
yurtdışm da mukim kişiler için DÇM yeniden uygulam ağa konmuş; bu 
hesaplara Avro Para Piyasasında bu tü r m evduata verilm ekte olan faizin 
% 1,75 fazlasına kadar faiz yürütülm esi kararlaştırılm ıştır. Ancak sözko- 
nusu faizlerin hiçbir şekilde TL. m evduatı için sap tanan  faiz oranlarını aşa- 
mıyacağı da hükme bağlanm ıştır. DÇM’nin 1975 yıl sonu bakiyesi 918,4 
milyon dolara ulaşm ıştır.

Bankalarımıza döviz pozisyonu tu tm a olanağı tanıyan ve 1974 Ey
lülünde yayınlanan 4 num aralı Tebliğ uygulam asına 1975 M artından iti
baren başlanm ıştır. Pozisyon tu tm a yetkisi olan Z iraat Bankası, îş Ban
kası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, T ürk T icaret Bankası, Garanti Ban
kası, Vakıflar Bankası ve Osmanlı Bankası ayrıca bir m üsaadeye gerek ol
m aksızın dış ticaret rejimi ve Türk Parasının Kıymetini Korum a Mevzuatı 
çerçevesinde kendi döviz m evcutlarını serbestçe kullanabilm ektedirler.

24 Ocak 1975 gün ve 7/9361 sayılı K ararnam e ile Bankamız nezdinde 
“İhracatta  Kur Değişikliği Kayıplarını K arşılam a Fonu” kurulm uştur.

12 Şubat 1975 te yürürlüğe konulan ve bir nevi ih racat sigortası ni
teliğinde olan bu Fon’un kaynaklarını, ihracatçılardan ih racat bedeli dö
viz karşılığı olarak Türk Lirasının % 0,2 si oranında kesilen prim ler ile ya
bancı ülkeler paralarının revalüasyonu ya da değişken kur uygulaması ve
ya benzeri para operasyonları sonucu ih racat tu tarlarında  lehe hasıl olan 
kur farkları oluşturm aktadır.

Kambiyo Rejimimizin “Görünmeyen İşlem leri” ile ilgili olarak 11 
Temmuz 1975 gününden itibaren, ihracatçılara ve ihracata yönelik pazar
lama şirketlerine her tü rlü  pazarlama m asrafları için bir önceki takvim 
yılında getirdikleri ihracat dövizi gelirlerinin yıllık 50.000 doları geçme
mek üzere %  1 oranına ve yeni ihracata başlayanlara da yıllık 5.000 dola
rına kadar döviz tahsis edilmektedir.

Turistik  seyahatlar için yılda kişi başına verilebilen en çok 800 dolar
lık m iktar 600 e indirilmiş ve 200 dolardan az taleplerin yerine getirilme
mesi kararlaştırılm ıştır.
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Türkiye’ye yabancı serm aye getirilmesi 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 
M evzuatına göre mümkün olm aktadır.

6224 sayılı Kanuna tâbi firmaların, hariçten tem in ettikleri kredilerin, 
ana para ve faiz transferleri ile yabancı ortaklarına ödedikleri lisans ve 
benzeri nam altındaki gayri maddi hak ödemeleri de m evcut ödeme plan
ları ve mukavelelerindeki esaslara göre Bankamızca doğrudan doğruya 
yapılmaktadır.

Petrol Kanunu çerçevesinde yatırım da bulunm ak üzere yurda geti
rilen sermaye ve elde edilen kârlarla  dışarıdan tem in edilen kredilerin ana 
para taksit ve faizlerinin transferleri Maliye Bakanlığı talim atıyla Banka
mızca yapılmaktadır.

Dışarıdan Türk Parasının Kıymetini Koruma M evzuatına göre sağla
nacak kredilerle ilgili kararların  bazı maddelerinde 19 Haziran 1975 günü 
değişiklik yapılmış ve aynî ve nakdî özel dış krediden faydalanmanın ge
nel ve özel koşulları, başvurulacak kuruluş ve aracı bankaların sorum lu
lukları saptanm ıştır. Aynî ve nakdî dış kredi istem lerinden Maliye Bakan- 
lığı’nca uygun görülenleri Bankamıza bildirilmekte, bunun üzerine ilgili Ka
rar ve Maliye Bakanlığı talim atlarında belirtilen esaslara  göre özel dış k re 
dilerin kullandırılması, Bankamızca sağlanm aktadır. Bu tü r kredilerin ana
para ve faiz ödemeleri vadeleri geldiğinde, ilgili ödeme p lan lan  gözönünde 
tutulm ak suretiyle Bankamızca icra olunmaktadır.

1975 yılında özel kaynaklı nakdî dış kredi o larak  yurda gelen döviz 
5 milyon dolar, aynî krediler için Maliye Bakanlığı’nca verilen müsaadeler 
ise 32 milyon dolar olmuştur.

özel kaynaklı dış kredi kararnam esinin yayım ından 1975 yılı sonuna 
kadar yurda gelen nakdî kredilerin toplamı ise 24 milyon dolar, aynî k re
diler için Maliye Bakanlığı’nca verilen izinler toplamı ise 83 milyon dolardır.

4 — ÖDEMELER DENGESt GELİŞMELERİ

ödem eler dengesi, cari işlemler ve serm aye hareketleri olmak üzere 
başlıca iki bölümden oluşmaktadır.

Cari işlemler dengesi dış ticaret, görünmeyen işlemler, enfrastrüktür 
ve off-shore gelirlerini kapsam aktadır. 1946-1972 döneminde cari işlemler 
devamlı olarak açık vermiş, ancak 1968 yılından sonra bu açık azalmaya 
yönelmiş; ve 1972 de cari işlemler sadece 8 milyon dolar açıkla kapanm ış
tır. 1973 de ise ilk kez 473 milyon dolar fazla verm iştir. 1973 yılında o r
taya çıkan bu olumlu gelişme uzun sürmemiştir. 1974 yılında cari işlemler 
öngörülen 100 milyon dolarlık Program tahminini de aşarak 719,2 milyon 
dolarlık bir açıkla kapanmıştır. 1975 Programı cari işlemler için 330 mil
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yon dolarlık bir açık öngörmüş; buna karşılık, cari işlem ler Program  tah
minini 1 milyar 535 milyon dolar aşarak 1 m ilyar 865 m ilyon dolar açık 
verm iştir (46 sayılı cetvel).

Cari işlemler içindeki dış ticaret dengesi ise yıllardan beri sürekli 
olarak açık verm ektedir. 1970 yılından itibaren dış ticaret açığının büyüme 
hızı azalm a eğilimi gösterm eğe başlam ış ve 1973 de bir önceki yıla göre 
%  15 e düşm üştür. Ancak 1973 yılından sonra bu um ut verici gelişmenin 
sona erdiği ve dış ticaret açığının 1974 yılında bir önceki yıla göre, % 187 
oranında artarak  2 milyar 245,3 milyon dolara çıktığı görülm ektedir. Bu 
olum suz gelişme 1975 yılında da etkisini sürdürm üştür. Program  1975 
yılı için dış ticaret açığının 2 m ilyar dolar olacağını öngördüğü halde, 
açık Program  hedefini 1 milyar 337,5 m ilyon dolar aşarak  3 milyar 337,5 
m ilyon dolar olmuştur. 1975 yılında dış tica re t açığı büyüm e hızı ise 
°fo 48,6 dır.

Cari işlemler içinde bir diğer grubu o luşturan  görünm eyen işlemler, 
1950 - 1964 yılları arasında sürekli açık verdikten  sonra, 1965 yılında ilk 
kez 10 milyon dolar fazlayla kapanm ıştır. Görünm eyen işlemler 1965 den 
bu  yana devamlı olarak fazla verm ektedir. Denge fazlası 1973 de 1 milyar
236,4 milyon dolar iken, 1974 de % 21,3 oranında a rta rak  1 milyar 499,3 
m ilyon dolara yükselm iştir. 1975 yılında ise görünm eyen işlemler dengesi 
fazlalığ ı devam etmiş, fakat fazlalık geçen yıla göre azalm ıştır. Görünme
yen işlem ler fazlası 1974 e göre 49,4 milyon dolar azalarak  1 milyar 449,8 
m ilyon dolara düşm üştür.

G örünm eyen işlemlerin önemli kalem leri işçi gelirleri ile turizm ve 
dış seyahattir. 1973 yılından sonra yabancı işçi çalıştıran ülkelerde ortaya 
çıkan  ekonomik bunalımın bir sonucu olarak, yabancı işçi talebi büyük 
ölçüde azalm ıştır. Gerçekten 1973 te yurt dışına gönderilen işçi sayısı 
135,8 bin iken, bu rakam 1974 de 20,2 bine, 1975 yılında ise 4,4 bine düş
m üştür. 1974 de yurt dışına gönderilen işçi sayısında önemli bir azalma 
olm asına rağmen, işçi dövizleri artm ağa devam etm iş ve 1 milyar 426,3 
m ilyon dolara yükselm iştir. 1970 lerden sonra büyük kaynak olma niteliği
ne kavuşan  işçi dövizleri, 1975 yılında geçen yıla göre %  8 oranında 114 
m ilyon dolar azalarak 1 milyar 312,3 milyon dolara düşm üştür, işçi döviz 
gelirleri ile 1973 yılında ithalâtın %  56,7 si karşılanırken, 1974 yılında 
bu oran  %  37,7 ye, 1975 yılında ise % 27,7 ye düşm üştür.

Turizm  gelirleri ve dış seyahat kaleminin 1970 yılından itibaren ver
m eğe başladığı gelir fazlası 1973 de 78 milyon dolara çıkmışken, 1974 yı
lında azalarak 41,8 milyon dolara düşm üştür. 1975 yılında fazlanın yine 
artm a eğilimi içine girerek 45,9 milyon dolara yükseldiği görülmektedir.

Görünm eyen işlemler aynı zamanda dış borç faiz ödemeleri, kâr 
transferleri, proje kredileri hizm et ödemeleri ve "diğer görünmeyenler
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gibi kalemleri de kapsam aktadır. 1975 yılında dış borç faiz ödemeleri
1974 e göre 22 milyon dolar a rta rak  124,0 m ilyon dolar; kâr transferleri 
ise 34,8 milyon dolar azalarak 36,3 milyon dolar olm uştur. Çeşitli proje
lerin kuruluş aşam asında teknik konularda yapılan harcam aları içeren 
proje kredileri hizm et ödemelerinden 1974 de 17 m ilyon dolar tutarında 
bir ödeme yapılmış iken, 1975 de herhangi bir ödeme yapılm am ıştır. Navlun, 
sigorta, liman ve komisyon gibi hizm etler için yapılan harcam aları ve ge
lirleri içeren “diğer görünm eyenler” 1974 yılında 221,7 milyon dolar fazla 
ile kapanmışken, bu fazla 1975 yılında 251,9 m ilyon dolara yükselmiştir.

Cari işlemlerin üçüncü a lt grubu olan en frastrük tü r ve off-shore ge
lirleri 1975 de 20 milyon dolar olarak öngörülen Program  hedefinin üzerine 
çıkmış ve 22,7 milyon dolar olmuştur.

Ödemeler dengesinin diğer ana bölümü olan serm aye hareketlerini 
dış borç ödemeleri, özel yabancı serm aye, proje kredileri, bedelsiz itha
lât ve konsorsiyum  kredileri gibi kalem ler o luşturm aktadır. 1973 yılında
432,3 milyon dolar olan serm aye hareketleri fazlası, 1974 yılında 141,5 
milyon dolar azalarak 290,8 milyon dolara düşm üştür. 1975 Programı 
serm aye hareketlerinin 470 milyon dolar fazla vereceğini öngördüğü 
halde, bu fazla 549,9 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir.

1975 Program ında 140 milyon dolar dış borç ödenmesi öngörülmüş, 
ancak gerçekleşm e 117,5 milyon dolar olmuştur. 1974 yılında 88,1 milyon 
dolar olan özel yabancı serm aye girişleri 1975 yılında 304,8 milyon do
lara yükselmiştir. Bu kalem içinde 153 milyon dolar tutarındaki “özel 
kaynaklı dış krediler de yer alm aktadır. Özel yabancı serm aye girişleri 
için 1975 Programında öngörülen hedef 125 milyon dolardı. 1974 yılında
57,9 milyon dolar olan bedelsiz ithalât 1975 yılında 98,1 milyon dolara 
çıkmıştır. Yurt dışında çalışarak döviz geliri elde eden işçi, serbest m es
lek sahibi ve m üstakil iş sahibi kişiler ile yurt dışına geçici veya daimi 
görevle gönderilen m emurlar ve özel durumlu öğrencilerin, yurda ge tir
mek mecburiyetinde olmadıkları dövizleri karşılığında satın  aldıkları o to
mobil, mesleki alet ve m akinalara ait bedelsiz ithal istem lerinin incelen
mesi ve bunlar için ithal izni verilmesi 1 Ocak 1964 gününden itibaren 
Bankamızca yerine getirilmektedir.

Geçen yıl bedelsiz ithal izinleri otomobil konusunda 13849 iken bu 
yı 25421 e ulaşmış; mesleki aletler için verilen izin 1095 ten 2814 e yük
selmiş ve zirai aletler için de 948 den 6920 ye çıkmıştır.

Proje k r e d im  1975 Program ında öngörülen 400 m ilyon  doların
onemlı olçude gerisinde kalmış ve 259,3 milyon dolar olarak gerçekleş
miştir. Proje kredileri 1974 ydm da 268,5 milyon dolardı. Konsorsiyum 
krediler, geçen yıl olduğu gibi yine düşük bir düzeyde kalmış ve 1974
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1975 yılı ödemeler dengesi genel denge açığının 1974 yılına göre
886,9 milyon dolar büyüyerek 1 milyar 315,1 milyon dolara yükseldiği 
görülmektedir. 1975 Program ında ödemeler dengesinin 140 milyon dolar 
fazla verm esi öngörülmüştü.

Ödemeler dengesi içinde yer alan bir başka grup ö z e l Çekme Hakla
rından Kullanmadır. Bu grup, U luslararası Para Fonu’ndan sağlanan kredi
leri kapsam aktadır. 1974 yılında Özel Çekme H aklarından kullanılan fon
7,7 milyon dolar azalma kaydetm iş iken, 1975 yılında önem kazanarak
301,2 milyon dolara çıkmıştır. 1975 yılında Para Fonu’ndaki altın tranşım ız 
kullanılarak 47,1 milyon dolar sağlanm ış ve Petrol Fonu’ndan da 209,4 mil
yon dolar çekilmiştir. Bunlardan başka, Telafi Edici Finansm an kaynağın
dan da 44,7 milyon dolar alınmıştır.

Ödemeler dengesinin bir diğer grubu olan kısa vadeli serm aye ha
reketleri içinde kısa vadeli ihracat ve itha lâ t kredileri, Dövize Çevrilebilir 
Türk Lirası M evduat Hesabı (DÇM) ve Döviz Tevdiat Hesabı gibi kalem
ler yer alm aktadır. 1974 yılında 60 m ilyon dolar olan kısa vadeli sermaye 
hareketleri, 1975 yılında önemli ölçüde artış  kaydederek 608,4 milyon do
lara yükselm iştir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin sonucu olarak döviz rezervlerim iz 1975 
yılında 417 milyon dolar azalmış, altın rezervlerim iz ise aynı kalmıştır. 
Böylece, 1974 yılı sonu itibariyle 1 m ilyar 608,8 milyon dolar olan altın ve 
döviz rezervlerim iz, 1975 yılı sonunda 1 m ilyar 191,8 milyon dolara inmiştir.

VI. FİYATLAR

1 — TOPTAN EŞYA FİYATLARI GENEL ENDEKSİ

1975 yılında toptan eşya fiyatları genel endeksi Aralık sonları itibariyle 
% 10,64 ve yıllık ortalam a olarak %  10,10 oranlarında artış kaydetmiştir.
1974 yılında bu oranlar sırasıyla %  19,06 ve % 29,86 idi.

Aralık sonları itibariyle, genel endeksin iki ana grubundan gıda mad
deleri ve yemler % 13,49, sanayi ham m addeleri ve yarı mamulleri % 4,92 
oranında artış gösterm iştir.

Yıllık ortalam a itibariyle ele alındığında gıda maddeleri ve yemlerde 
%  17,9 oranında artış, buna karşılık sanayi ham m addeleri ve yarı mamul
lerinde %  1,2 oranında düşüş izlenmektedir.

1975 yılında gıda maddeleri ve yem ler grubundaki alt kesimlerden 
canlı hayvanlar ve “diğer” m addeler geçen yıla göre daha hızlı, bakliyat, 
hayvan m ahsulleri ve hayvan yemleri daha yavaş artış kaydetmiştir. -Bak
liyat kesim inde ise fiyatlar gerileme gösterm iştir.

Gıda m addeleri ve yemler grubu içinde Aralık sonları itibariyle en 
yüksek artışlar % 41,17 ile canlı hayvanlar, %  27,86 ile hayvan mahsulleri
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alt gruplarında kaydedilmiştir. Diğer alt gruplarda artışla r hayvan yem
lerinde %0,5, bakliyat grubunda % 0,13 ile düşük b ir düzeyde gerçekle
şirken hububat fiyatları % 3,27 oranında gerilem iştir.

Sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grubu a lt kesim lerinden yaka
caklar ve dokuma maddeleri 1975 te 1974 e göre daha hızlı sınai ve madeni 
yağlar ile yapı malzemesi daha yavaş artış kaydetm iş, m adenler ve kağıt
lar ise gerileme gösterm iştir. Deriler kesimi 1974 yılı ile aynı oranda ge
rilemiştir.

Sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grubu içindeki a lt gruplardan 
dokuma maddeleri %  13,26, yapı malzemesi % 11,42, yakacaklar % 6,44, 
sınai ve madeni yağlar %  1,57 oranlarında artış kaydetm iş buna karşılık, 
deriler, madenler ve kağıt a lt grupları sırasıyla %  10,09, %  7,39, % 0,13 
oranlarında gerileme gösterm iştir.

Toptan eşya fiyatlarındaki gelişmeler aylık o larak incelendiğinde yı
lın ilk dört ayında artış hızının devamlı yavaşladığı ve sonraki üç ayda a r
ka arkaya gerilediği görülm ektedir. Ağustos’tan itibaren fiyatlar ılımlı bir 
artış kaydetmiş; yılın son ayında ise artış hızında birden bir sıçrama or
taya çıkmıştır.

Toptan eşya fiyatlarındaki aylık gelişmeler şöyledir :

— Ocak ayında genel endeks %  3,8 oranında artış  gösterm iştir. Ge
çen yılın aynı ayında artış oranı %  2,4 idi.

—  Şubat ayında %  2,2 oranındaki artışa karşılık  geçen yıl artış ora
nı % 3,1 olmuştu.

— Mart ayındaki artış %  1,0 oranındadır. Geçen yıl aynı ayda % 4,6 
ile yılın en yüksek fiyat artışı gerçekleşmişti.

— Nisan ayında endeks % 0,1 oranında artm ıştır. 1974 yılının aynı 
ayında artış oranı %  2,9 idi.

Mayıs ayında 6 aydan beri ilk kez endeks %  1,3 oranında gerileme 
göstermiştir. Geçen yılın aynı ayında % 2,9 oranında artış  kaydedilmişti.

— Haziran ayında fiyatlar tekrar %  1,9 oranında gerilem iştir. 1974 
yılının aynı ayında da fiyatlar % 3,2 gibi oldukça yüksek bir oranda gerile
mişti.

— Temmuz ayında fiyat gerilemesi devam etm iştir. Gerileme oranı 
% 0,8  dir. Geçen yılın aynı ayında fiyatlar % 0,1 oranında artm ıştı.

— Ağustos ayında fiyat artışı %  0,6 olmuştur. 1974 yılının aynı ayın
daki artış oranı ise %  0,5 idi.

Lylül ayındaki % 0,5 oranındaki artışa karşılık geçen yılın eş ayın
da fiyatlar c/( 2,9 oranında artm ıştı.
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—  Ekim ayında fiyatlar %  1,4 oranında artarken  1974 eş ayında %  0,4 
oranında gerilem işti.

—  Kasım ayında %  0,7 oranında yükselen fiyatların geçen yılın eş 
ayındaki artış  hızı °7c 0,5 idi.

—  A ralık ayında fiyatlar % 3,8 gibi yüksek bir düzeyde artış göster
m iştir. Geçen yılın aynı ayındaki artış oram  %  1,5 idi.

Toptan eşya fiyatları genel endeksine dayanılarak düzenlenen iç tica
ret hadleri 1975 yılında değişik bir gelişme gösterm iştir. Yıllardan beri ilk 
kez gıda m addeleri endeksi artış eğilimi, sanayi m alları endeksi artış eğili
mini aşm ıştır. 1970 Devalüasyonundan 1972 yılına kadar sanayi mamulleri 
lehine gelişen iç ticaret hadleri endeksi 1970 yılında 91,80; 1971 yılında 
88,41; 1972 yılında 83,36 olmuştur. 1972 yılından sonra iç ticaret hadle- 
rindeki eğilim gıda maddeleri lehine değişmeye başlam ış ve endeks 1973 
yılında 85,11 e; 1974 te 97,70 e ulaşm ıştır. 1975 yılında ise iç ticaret had
leri endeksi 112,33 e çıkmıştır.

1975 yılında tarım  ürünleri desteklem e alımları kapsam ına mısır ve 
haşhaş da dahil edilmiş böylece bu alım lara konu olan ürün sayısı 21 e 
yükseltilm iştir. 1975 yılında destekleme fiyatlarında artış genel olarak 1974 
düzeyinin altında kalmıştır. Deslekleme fiyatlarındaki gelişmeler aşağıda 
ü rün ler itibariyle tek  tek ele alınmıştır.

Tütün : 13 Ocak 1975 te açılan Ege ekici piyasasında baş fiyat 3300 
kuruş, o rtalam a fiyat 2951 kuruş, asgari fiyat 1000 kuruş olarak açıklan
m ıştır. Buna göre baş fiyatta  %  32,0, ortalam a fiyatta  %  39,9, asgari fiyatta 
%  66,7 oranlarında artış olmuştur. 1974 yılındaki artış oranları sırasıyla 
%  52, %  60, % 50 idi.

3 M artta  açılan Karadeniz ekici piyasasında baş fiyat 4400 kuruş, or
talam a fiyat 3688 kuruş asgari fiyat 1000 kuruş olarak saptanm ıştır. Buna 
göre baş fiyatta  %  29,4, ortalam a fiyatta %  30,7 oranlarında artış meydana 
gelm iştir. Asgari fiyat ise aynı kalmıştır. 1974 yılındaki fiyat artışları ise 
sırasıy la  % 58, %  78 ve % 186 oranlarındaydı.

7 Nisan 1975 de açılan M arm ara ekici piyasasında baş fiyat 4100 ku
ruş, ortalam a fiyat 3315 kuruş, asgari fiyat 1500 kuruş olarak açıklanmış
tır. Buna göre baş fiyat %  24, ortalam a fiyat %  24, asgari fiyat % 50 oran
larında artm ıştır. 1974 yılındaki artışlar sırasıyla %  83, %  88, %  100 oran- 
larındaydı.

Doğu piyasası 24 M art 1975 de açılmıştır. Bu piyasada baş fiyat 4300 
kuruş, ortalam a fiyat 2662 kuruş, asgari fiyat 1500 kuruş olarak saptan
m ıştır. Buna göre baş fiyatta %  26, ortalam a fiyatta %  34, asgari fiyatta 
%  50 oranlarında artış m eydana gelmiştir. 1974 yılındaki artış oranları sı- 
rasıyle °/c 62, °/c 83, %  186 idi.
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Çay : 26 Nisan 1975 günü yaş çay yaprağın ın  kilosu % 20 artışla 
625 kuruştan 750 kuruşa yükseltilm iştir. 1974 yılında a rtış  oranı % 39 idi.

Fındık : 6 Ağustos 1975 günü açıklanan alım fiyatı % 4  oranında 
artırılarak 1350 kuruştan 1400 kuruşa çıkarılm ıştır. 1974 yılında artış ora
nı </r 39 idi.

Zeytinyağı : 1974 yılında 1750 kuruş o larak  sap tanan  alım fiyatında
1975 de değişiklik yapılmamıştır.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İncir, A ntep Fıstığı ve Yağlık A yçiçeği:
Destekleme fiyatları 9 Ağustos 1975 günü açıklanm ıştır. Norm al nitelikte 
ve ihracata uygun duruma getirilebilecek tem izlik te 9 num ara üzümün ta 
ban fiyatı değiştirilm iyerek 1000 kuruş olarak bırakılm ıştır. 1974 yılındaki 
destekleme alım fiyatı %  43 oranında artırılm ıştı. K uru incir fiyatı 550 
kuruştan %  9 artırılarak 660 kuruşa, antep fıstığının fiyatı 2500 kuruştan 
% 6 artırılarak 2650 kuruşa, yağlık ayçiçeği tohum unun fiyatı 375 kuruş
tan c/r 47 artışla 550 kuruşa yükseltilm iştir. 1974 yılında bu maddelerin 
alım fiyatlarındaki artış oranları sırasıyla % 3 1 , % 39 ve % 50 idi.

Kasaplık Canlı Hayvan : Hayvancılığımızın geliştirilm esi, hayvan üre
ticisinin emeğinin değerlendirilmesi ve et arzı ile et fiyatlarına istikrar ka
zandırılması amacıyla kasaplık canlı hayvanlar ilk kez 1974 yılında des
tekleme alımı kapsamına sokulm uştur. 31 A ğustos 1974 te yapılan açık
lamaya göre kasaplık canlı koyunun kilosu 1200- 1600 kuruş arasında, 
kasaplık canlı sığırın kilosu 1100- 1500 kuruş arasında saptanm ıştır. Des
tekleme fiyatlarında 1975 yılında değişiklik yapılm am ıştır.

Yaş Koza : İlk kez 1974 yılında kilo başına 6000 kuruş olarak açık
lanan yaş koza destekleme alım fiyatı 1975 yılı 11 H aziran’da kilo başına 
7000 kuruş olarak saptanm ıştır. Artış oram %  16,7 dir.

Çeltik : 17 Eylül 1975 günü açıklanan alım fiyatına göre uzun taneli 
çeltiğin kilosu 450 kuruştan %  11,1 artışla 500 kuruşa, o rta  taneli çeltiğin 
kilosu 425 kuruştan % 11,8 artışla 475 kuruşa, kısa taneli çeltiğin kilosu 
400 kuruştan % 12,5 artışla 450 kuruşa çıkarılm ıştır. 1974 yılındaki fiyat 
artışları her üç cins çeltik içinde %  25 oranında idi.

Pamuk : 9 Ağustos 1975 günü açıklanan fiyatlarda 1974 yılına göre 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 1974 yılındaki fiyatlar ise standart
I beyaz kutlu pamuğun kilosu Ege bölgesi için 800 kuruş, Antalya bölgesi 
için 790 kuruş, Çukurova bölgesi için 760 kuruş olarak saptanm ıştı. Bir ön
ceki yılda fiyat artış oranları sırasıyla %  33, % 34 ve %  36 idi.

ın p T T -V  ' Ik kCZ 1975 y ' ,inda desteklem e kapsam ı içine alınmıştır.
10 Eylül de açıklanan taban fiyatı melezlerde 210 kuruş, sarılarda 200 ku
ruş, beyazlarda 190 kuruş olarak belirtilmiştir.



Anason : Anason baş fiyatı %  12,0 oranında artırılarak 29 Temmuz 
1975 günü 2500 kuruştan  2800 kuruşa çıkarılmıştır. Geçen yıl artış oranı 
Vc 8,7 idi.

Tiftik : 1974 yılında 6600 kuruş olan tiftik desteklem e alım fiyatı 
20 M ayıs 1975 de %  6 artırılarak 7000 kuruş olarak saptanm ıştır. Geçen 
yıl a rtış  oranı %  73 idi.

Pancar : 40 kuruş olan şeker pancarı fiyatı 7 Mart 1975 günü % 25 
a rtırıla rak  50 kuruş olarak açıklanmıştır. 1974 yılı artış oranı %  33 idi.

Haşhaş : H aşhaş için 1975 yılında taban fiyatı uygulamasına başlan
m ıştır. D esteklem e fiyatı 28 Haziran’da kışlık ekilmiş haşhaşlardan üreti
len kapsüllere 2100 kuruş, yazlık ekilmiş haşhaşlardan üretilen kapsüllere 
1700 kuruş o larak açıklanmıştır.

Hububat : 26 Mayıs 1975 günü açıklanan desteklem e fiyatları m akar
nalık  buğdaylar için %  8,7 artışla 250 kuruş, ekmeklik buğdaylar için %
11,6 a rtışla  240 kuruş, çavdar için % 7,6 artışla 170 kuruş, arpa için orta
lam a %  2,6 artışla  157 kuruş, yulaf için ortalam a % 8,9 artışla 159 kuruş 
o larak  belirtilm iştir. Sözkonusu hububat cinsleri için önceki yıl artış oran
ları %  75 dolayındaydı.

1975 yılında gübrelerde ve demir-çelik fiyatlarında indirim yapılmış
tır. 1 N isan’dan itibaren geçerli olmak üzere amonyum sülfat gübresinin 
kilosu 192 kuruştan  125 kuruşa, 26 amonyum n itra t gübresinin fiyatı 225 
k u ruştan  150 kuruşa, 46 üre’nin kilosu 360 kuruştan 275 kuruşa, normal 
süper fosfatın  kilosu 118 kuruştan 75 kuruşa indirilmiştir. Demir-çelik ma
m ullerinde ise ton başına 250 lira ile 900 lira arasında değişen bir fiyat in
dirim i uygulanm ıştır.

2 —  GEÇİNME ENDEKSLERİ VE ALTIN FİYATLARI

A ralık ayı sonları itibariyle 1975 yılında A nkara Geçinme Endeksi ve 
İstanbul Ü cretliler Geçinme Endeksleri 1974 e göre daha hızlı artmış, 
İstanbul Geçinme Endeksi artış hızı ise yavaşlam ıştır. Bunun yanısıra 
yıllık orta lam a yönünden sözkonusu endekslerin hepsi 1975 de 1974 e 
göre daha hızlı artm ıştır. Yıllık ortalam alar itibariyle Ankara Geçinme En
deksi °/o 19,0; İstanbul Geçinme Endeksi %  23,9; İstanbul Ücretliler Geçin
m e Endeksi %  29,5 oranlarında artış kaydetm iştir. Geçen yıl yıllık ortalama 
artış  o ran lan  sırasıyla %  15,4, % 21,2 ve %  23,5 idi.

A nkara Geçinme Endeksi Aralık sonları itibariyle 1975 yılında % 19,0,
1974 de %  15,4 oranında artış gösterm iştir. Endekste gıda maddeleri %  20,6, 
giyim  %  23,9 ve “diğer” kesimi %  8,8 artış gösterirken, aydınlatma ve ısıt
m a kesim i aynı kalm ıştır. 1974 yılında sözkonusu kesimlerdeki artışlar sı
rasıyla °/c 14,5, %  9,4, %  26,9 ve % 15,0 idi. Gıda alt kesiminde en büyük
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artış %  44 ile süt ve m am ullerinde kaydedilm iştir. K uru sebze ve yemişler 
% 20,1, etler %  16,2, hububat ve mamulleri %  6,6 oranında artm ıştır.

Endeks Ocak, Şubat, Nisan, M ayıs ve Aralık aylarında, geçen yılın eş 
aylarına göre daha hızlı, diğer aylarda ise daha az oranda artış  göstermiştir. 
Endekste en hızlı artış Şubat ayında ve %  2,8 oranında olm uştur. Haziran 
ve Temmuz aylarında ise son 15 aydan beri ilk kez sırasıyla %  0,3 ve %  0,4 
oranlarında gerileme kaydedilmiştir.

İstanbul Geçinme Endeksi Aralık sonları itibariyle 1975 yılında % 16,2 
oranında artış gösterm iştir. 1974 yılında bu oran %  24,4 idi.

1975 yılında Aralık sonları itibariyle endeks içinde gıda maddeleri 
%  21,1; aydınlatm a ve ısıtma % 24; giyim % 1,1; “D iğer” alt kesimleri 
%  3,5 oranlarında artış gösterm iştir. 1974 yılında a rtış  oranları sırasıyle 
% 27,4, %  4,2, %  15,4 ve % 30,5 idi. Gıda alt kesim inde en büyük artış 
Vr 34,0 ile et kesiminde görülm üştür. Hububat ve m am ulleri %  28,3; kuru 
sebze ve yem işler %  13,6; süt ve mamulleri %  3,2 oranında artış gös
termiştir.

Endeks Ocak, Şubat ve Ekim aylarında geçen yılın eş aylarına göre 
daha hızlı, diğer aylarda daha az oranlarda artış kaydetm iştir. Şubat ayın
da % 4,5 ile yılın en yüksek artış hızı kaydedilmiş, H aziran ayında ise son
15 aydan beri fiyatlar ilk kez %  0,2  oranında gerilem e gösterm iştir.

İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık sonlarına göre 1975 yı
lında %  16,3 oranında artış gösterm iştir. Geçen yıl bu oran % 24,4 idi.

Endeks içinde Aralık sonları itibariyle gıda % 20,1; giyim ve ev eşyası 
% 3,6; ısıtma ve aydınlatma %  12,3; kira ve ev bakımı giderleri %  25,3 
oranlarında artm ıştır. 1974 yılında bu kesimlerdeki a rtış  oranları sırasıyla
% 30,4, % 28,2, %  16,6, %  10,0 idi.

Ln<Jeks Ocak, Şubat, Ağustos, Ekim aylarında geçen yılın eş aylarına 
gore daha hızlı; diğer aylarda daha yavaş artm ıştır. En büyük artış %  3,2 
ile Nisan ayında olmuştur. Diğer endekslerde izlendiği gibi fiyat gerilemesi

Z T l T İ r ? 0 ’2 İ,e May,S Ve TemmUZ ^  rastlam ıştır Bıî 
rilemed!r r  Çmme Endeksinde 1970 yılm dan beri görülen ilk ge-

lend iö ind^hp f T  endeksIeri Arallk itibariyle ince-
lend g nde beş .lım.zde fiyat artış hızlarının geçen yılın üzerinde geri kalan 
altı ilimizde ise altında kaldığ, g ö r ü lm e k t i -  §ır.

% 16 7 den -/ 10 4 endeksIeri ^rtış hızla„  îstanbul'-
% 24 2 ve n° k J  ,  3 da % 16’6 dan % 19’6 ya : Bu^ - d a  % 14.5 

<7 20 * ,  t i  ? ‘yarbak ,rda  %  16-! den %  21,1 e; E rzurum ’da % 14 0 dan
3 yUkSe,m,Ş: A nkara’da %  18,4 ten % 17,7 ye; İzm ir’de %  18 2 den

da % 
ten
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%  17,4 e; A ntalya’da %  21,8 den %  18,4 e; Eskişehir’de %  20,1 den % 19,2 
ye; O rdu’da %  23,1 den %  12,9 a; Sam sun’da % 24,1 den % 14,1 e inmiştir.

T ürkiye’de fiyat hareketlerinde uzunca süre bir gösterge sayılmış olan 
altın  fiyatları özellikle son yıllarda bu niteliğini yitirm iş durumdadır. Ön
ceki yıllarda olduğu gibi, altın fiyatlarında 1975 teki değişimler de bu iz
lenimi güçlendirm ektedir. Nitekim 1975 de, toptan eşya fiyatlarında %  10 
dolayında bir artış kaydedilmesine karşılık külçe altın fiyatları İstanbul 
p iyasasında %  9 düşüş gösterm iştir.

A ltın fiyatları iç ekonomik koşullardan çok dünya piyasalarındaki spe
külasyonlardan etkilenm ektedir. 1974 yılında Aralık ayı sonu itibariyle 
Londra Borsasında külçe altın %  72 oranında artış  gösterirken İstanbul 
B orsasındaki artış oranı % 75 gibi yakın bir düzeyde gerçekleşmişti.

1975 yılında ise Türkiye’de altın fiyatları trendini iç ekonomik koşul
ların  da bir ölçüde etkilendiği, Londra piyasasında külçe altın Aralık sonu 
itibariy le 1975 de %  26 düşme gösterirken, İstanbul piyasasındaki fiyat 
düşüşünün çok daha az bir oranda gerçekleşm esinden anlaşılmaktadır.

D ünya piyasaları karşısında İstanbul altın piyasasının belirgin özelliği 
şu o lm aktadır; Fiyatlar artış trendinde iken İstanbul piyasası artış oranı 
daha  hızlı; fiyatlar iniş trendinde iken İstanbul piyasasında düşme daha ya
vaş biçim de ortaya çıkmaktadır.

A ylar itibariyle İstanbul külçe altın fiyat gerçekleşm eleri aşağıda açık
lanm ıştır. Ocak ayında % 4,4; M art’ta %  1,1; H aziran’da %  3,3; Eylül’de 
%  5,4; K asım ’da %  0,3; Aralık’ta %  2,0 oranlarında düşen altın fiyatları 
Ş ubat ayında %  10,1; M ayıs’ta %  5,5; Tem muz’da %  4,6; Ağustos’ta %  3,0; 
Ekim ’de %  1,3 oranlarında artış gösterm iştir. 1974 yılında ise Mayıs, Ha
ziran  ve Tem muz ayları hariç altın fiyatları sürekli artış kaydetmiştir.

Yıllık ortalam alar itibariyle ele alınacak olursa geçen yıl 73,67 lira 
olan b ir gram  külçe altının fiyatı % 13,8 oranında artarak  bu yıl 83,82 
liraya yükselm iştir. 1975 yılında külçe altının en düşük fiyatı 7 Ocak günü
72,00 lira, en yüksek fiyatı ise 12 M art günü 91,50 lira olarak gerçek
leşm iştir.

Yıllık ortalam alar esas alınırsa, 1974 yılında 509,78 lira olan Cum
hu riye t altını fiyatı %  17,3 artarak  1975 yılında 597,13 liraya; 694,54 lira 
olan R eşat altını %  22,8 artarak  852,93 liraya yükselm iştir. 1975 yılında 
en düşük  ve en yüksek fiyatlar Cum huriyet altınında 25 Haziran’da 542 
lira  ve 1 N isan’da 685 lira; Reşat altınında 3 Ocak’ta 765 lira ve 1 Aralık’ta 
1000 lira o larak tesp it edilmiştir.

A ralık sonları itibariyle Cumhuriyet altını fiyatı 1974 yılında 605,39 
lira iken 1975 de % 6,1 oranında düşerek 568,38 lira; 760,00 lira olan Reşat 
altın ı fiyatı %  26,4 oranında artarak 960,48 lira olmuştur.
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3 — FİYAT KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı K arar hükümleri
ne göre 5 Ekim 1973 gün ve 7/7202 sayılı K ararnam e ile kurulan Fiyat Kont
rol Komitesine 29 Mart 1974 gün ve 7/7933 sayılı ek kararnam e ile yeni bir 
biçim verilmiş, komitenin kadrosu genişletilm iş ve böylece işlemlerin ça
buk sonuçlandırılm asına olanak tanınm ıştır.

Fiyat Kontrol Komitesi çalışmaları 1975 yılında da sürdürülmüştür.
1975 de Fiyat Kontrol Komitesi Sekreterliğine 1008 adet başvurm a ve bil
dirimde bulunulm uştur. Bunlardan, 173 ü fiyat ayarlanm asında bulunma 
istemleridir. Fiyat ayarlanm ası istemleri genellikle dayanıklı tüketim  m al
ları (otomotiv sanayii mamulleri, elektrikli ev araçları) çeşitli ara mallar 
ve gıda maddeleri konularında yapılmıştır.

Fiyat Kontrol Komitesi’nin 12 Şubat 1975 günü ve 21 sayılı Tebliği ile 
fiyatının serbest rekabet içinde oluşmasının daha uygun düşeceği fikriyle 
poplin; 14 M art 1975 günü ve 22 sayılı Tebliğ ile kontrol güçlüğü nedeniyle 
pastörize süt, tereyağ-krem a ve peynirler (beyaz, kaşar, eritm e) ve 20 M art
1975 günü ve 23 sayılı Tebliğ ile tam amı yerli imal edilen her türlü m otor
suz tarım  alet ve makinaları, bu m allarda arz ve talep dengesinin kurulmuş 
olduğu, tekel durumunun m evcut olmadığı ve serbest rekabet esasına daya
nan fiyatın sağlıklı bir şekilde oluştuğu gerekçesi ile Komite denetimi dı
şında bırakılmıştır.

16 Nisan 1975 gün ve 24 sayılı Tebliğ ile, Petkim ’in 24 M art 1975 gü
nünden itibaren uygulamağa başladığı plastik ham m addesi indirimli satış 
fiyatlarının, bunların hammadde ya da ara malı olarak kullanıldığı sanayi 
mamul fiyatlarına o ölçüde yansıtılması gereği açıklanm ıştır.

25 Mayıs 1975 günü ve 25 sayılı Tebliğ ile demir-çelik yarı mamul ve 
mamulleri fiyatlarının Bakanlar Kurulu’nca indirilmesi ile ilgili olarak bun
ları üretimlerinde girdi olarak kullanan bütün sanayicilerin mamullerinde 
meydana gelecek maliyet düşüklüğünün daha sonraki fiyat artış istemle
rinde dikkate alınmak üzere Komite Sekreterliği’ne 15 gün içinde bildi
rilmesi gereği duyurulmuştur.

12 Ağustos 1975 günü ve 26 sayılı Tebliğ ile fiyat tespit ve artırım  
taleplerinin yapılacağı merciin diğer resmi m erciler değil, fakat Fiyat K ont
rol Komitesi Başkanlığı olduğu açıklığa kavuşturulm uştur.

23 Aralık 1975 gün ve 27 sayılı Tebliğ ile ön m üsaade sisteminin işle
yiş biçiminde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Kom ite’ye sınai m amullerin 
fiyatlarının artırılması konusunda verilen yetki yanında, bu mamullerin 
fiyatlarını düşürm ek veya günün koşullarına göre yüksek görülen fiyatları 
tekrar saptam ak amacıyle ilgili firmaların yeniden başvurm alarını iste 
mek yetkisi verilmiştir. Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tam olarak
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Kom ite’ye gönderm eyen firmaların m üracaatı yapmam ış sayılacakları be
lirtilm iş ve m üracaatı usulüne uygun yapan firm alara 15 gün içinde şeklî 
uygunluk belgesi yollanması zorunluluğu konm uştur.

Kom ite’nin, ithal girdilerindeki kur değişikliği nedeniyle meydana ge
len m aliyet yüksekliği ile ilgili fiyat artışlarını bu hususun, Ticaret Ba
kanlığı itha l Malları Fiyat Tetkik ve Tescil Dairesi’nden tevsik edilmesi 
kaydı ile otom atik olarak kabul edeceği açıklanm ıştır. Komite’den şeklî uy
gunluk belgesi alan firmalara, yeni fiyatlarını bu tarih ten  itibaren geçici 
o larak uygulayabilm e izni verilmiştir. Ayrıca kur değişikliği dolayısıyle 
yapılacak kesin fiyat tespitinin yeni mam uller de bir ay diğerlerinde 2 ay 
içinde bildirilmesi zorunluğu getirilm iştir.

Oniki aylık süre içinde meydana gelecek fiyat artışının, kur farkı ve 
ithal girdilerindeki artış dışında % 5 i geçemiyeceği ilkesi getirilm iştir. Ay
rıca, kesin fiyatın, firma nezdinde m uhasebe kayıtları ve belgeleri üzerinde, 
yetkili elem anlarca vergi yüküm lülüklerinin de incelenmesi suretiyle sap
tanacağı, düşük kapasite ile çalışm aktan doğan fiyat a rtış  taleplerinin ka
bul edilemiyeceği açıklanmıştır.

VII. KAMU MÂLİYESİ

1 —  KONSOLİDE BÜTÇE

1975 yılı Devlet Bütçesi incelenirken önce Bütçe Kanunu ile belirlenen 
ödenek ve gelir tahminleri, daha sonra da Bütçenin on aylık uygulama so
nuçları, 1974 yılı ile karşılaştırm alı olarak ele alınacaktır (39, 40 ve 41 
sayılı cetveller).

1975 yılı Bütçe Kanunu ile verilen Konsolide Bütçe başlangıç ödenek
leri 108.445 milyon lira olup, 1974 yılı ödeneklerinden 25.353 milyon lira 
(%  30,5) fazladır. Konsolide Bütçe başlangıç ödenekleri 1975 yılı kasım 
ayı tahm inlerine göre Gayri Safi Millî Hasılanın %  20,7 sini teşkil etm ekte
dir. Bu oran 1974 yılı için %  19,7 dir.

1975 yılı Bütçe Kanununa göre Genel Bütçe ödenekleri 106.888 mil
yon lira, Katma Bütçe ödenekleri 19.418 milyon liradır. Katm a Bütçeli ida
relere yapılacak Hazine yardımı ise 17.861 milyon liradır. Hazine yardımı 
Genel Bütçe ve Katma Bütçe ödeneklerinden düşüldüğü takdirde, Konso
lide Bütçe ödenekleri 108.445 milyon lira olmaktadır.

Bütçe Kanunu ile tespit edilen 1975 Mali Yılı gelir tahminleri 108.445 
m ilyon liradır. Bu gelirlerin 97.888 milyon lirası Genel Bütçe geliri, 1.557 
m ilyon lirası Katm a Bütçe geliridir, ödenekler toplamı ile tahmin edilen 
gelirler arasındaki 9.000 milyon liralık farkın iç istikrazla karşılanması ka
rarlaştırılm ıştır.
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97.888 milyon lira olarak belirlenen Genel Bütçe gelirlerinin 88.555 
milyon lirası vergi gelirleri, 6.752 milyon lirası vergi dışı normal gelirler, 
2.581 milyon lirası özel gelirler ve fonlar olarak tahm in edilmiştir. 1.557 
milyon lira olarak tesp it edilen Katm a Bütçe gelirlerinin ise 29 milyon li
rası vergi gelirleri, 1.229 milyon lirası vergi dışı norm al gelirler, 299 mil
yon lirası özel gelirler ve fonlar geliridir. Böylece, 99.445 milyon liralık 
Konsolide Bütçe gelirinin 88.584 milyon lirası vergi gelirleri, 7.981 milyon 
lirası vergi dışı normal gelirler, 2.880 milyon lirası özel gelirler ve fonlar
dan oluşm aktadır.

1975 Mali Yılı Konsolide Bütçe başlangıç ödenekleri yıl içersinde ve
rilen ek ve olağanüstü, İratsız otom atik ve iratlı o tom atik  ödeneklerle, 
31.12.1975 tarihinde 133.945 milyon liraya çıkm ıştır. Buna göre, toplam 
ödenekler 1974 Mali Yılı Bütçesinin aynı tarihteki ödeneklerine göre 44.902 
milyon lira (% 50,4) artm ıştır.

1975 yılı için verilmiş ödeneklerden aralık ayı sonuna kadar olan on 
aylık dönemde gerçekleştirilen harcam alar 78.678 milyon liradır. Böylece 
ödeneklerin %  58,7 oranında verile emrine bağlandığı görülm ektedir. Bu 
oran 1974 yılında % 58,1 idi.

Aynı dönem sonunda yapılan fiili ödemeler 81.487 milyon liradır. Bu 
ödemeler 1974 mali yılının aynı dönemi sonunda yapılan ödemelerden 
25.964 milyon lira (% 46,8) fazladır. Fiili ödemelerin 6.476 milyon lirası 
bütçe emanetinden yapılan ödemelerdir.

1975 mali yılında onuncu ay  sonuna kadar 85.804 milyon liralık gelir 
tahsilatı gerçekleşm iştir. Sağlanan gelirlerin 75.167 milyon lirası vergi ge- 
ırlerınde 6.274 milyon lirası vergi dışı normal gelirlerde, 4.363 milyon 

lirası özel gelir ve fonlarda olm uştur. Gelir tahsilatı, 1974 yılının aynı dö
nem,nde gerçekleşen gelire göre 27.291 milyon lira (% 46,6) çoğalmıştır.

r 'Ş 31 f Cr? ' lırIennde % 44,5, vergi dışı norm al gelirlerde %  68,3, özel 
gelir ve fonlarda % 57,2 oranında olmuştur. '

«  - ' - e

. « e l e k l e d i r  " i t , ,  Z' “ "“" f  Ha2ine''’i" “ * it durumundaki geliş.meıer şoy led ır. 1975 yılı sonunda Hazine’nin m evcut ve alacaklar. i a n ıo

eesMo.077 T  V1e" b°r" an 28 096 - * »  A âcâk ve borç den
ral.k bütçe r m ^ t l e r T  de° e l l e n t ^ H r z r e ^ n a k i i '  d " ™  ^
152 ,2  "'¡'yon lira oim aktad.r (42 sayd, cet™ ”) ^
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1974 yılı sonu ile karşılaştırıldığında Hazine m evcut ve alacakları 6 249 
milyon lira, kısa vadeli borçlar ise 9.076 milyon lira artm ıştır Böylece ala 
cak-borç dengesinin borç bakiyesi 2.827 milyon lira fazlalaşmıştır. 1975 
yılında bütçe emanetleri de 2.940 milyon liradan 5.135 milyon liraya çıka

r, anoo2 ' 19,5 mÜ,y0n 1İra arttlğl İÇİn net HaZİne nakit durum u borç bakiyesi 
5.022 milyon lira artarak, 10.190 milyon liradan 15.212 milyon liraya çık
m ıştır. Hazine mevcut ve alacaklarından kasa ve bankalar 1.846 milyon 
hra, avanslar 4.403 milyon lira artm ıştır. Hazine’nin kısa vadeli borçların
dan M erkez Bankası avansı 3.892 milyon lira, plasm an bonoları 482 milyon 
lira ve em anet paralar 4.702 milyon lira arttığ ı için, Hazine kısa vadeli 
borçları 9.076 milyon lira artarak, 19.020 milyon liradan 28.096 milyon li
raya  çıkmıştır.

Bütün bu işlemlerin sonunda 1975 yılında 1974 yılına göre Hazine nakit 
durum unda 5.022 milyon liralık aleyhte bir gelişme meydana gelmiştir.

2 —  KAMU BORÇLARI

Kam u iç borçları 1974 yılı sonunda 42.995 milyon lira iken, %  54,7 
oranında artarak, 1975 yılı sonunda 66.503 milyon liraya çıkm ıştır (43 sa
yılı cetvel). 23.508 milyon liralık bu artışın  19.906 milyon lirası Devlet 
Bütçesinden ödenecek borçlarda, 3.602 milyon lirası bütçe dışı kamu kesi
mi borçlarında olmuştur. Devlet Bütçesinden ödenecek olan iç borçlardaki 
19.906 milyon liralık artışın dağılımı şöyledir : 1974 yılı aralık ayı sonun
dan, 1975 yılı aralık sonuna kadar olan bir yıllık dönemde Hazine iç istik
raz  tahvilleri 6.446 milyon lira, 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapı
lan konsolidasyondan doğan iç istikraz borçları 14.140 milyon lira artmış, 
buna karşılık 691 sayılı Kanun gereğince tahkim  edilen belediye borçları 
246 milyon lira, tasarru f bonoları 432 milyon lira ve diğer borçlar 2 milyon 
lira azalm ıştır. Katma Bütçeli İdareler borçları ise 1974 yılında tasfiye 
edilmişti.

Bütçe dışı kam u kesimi borçlarındaki 3.602 milyon liralık artış ise Dev
let Yatırım  Bankası tahvillerinin 3.441 milyon lira ve İktisadî Devlet Teşek
külleri tahvillerinin 165 milyon lira artm asıyla ilgilidir. Belediye tahvilleri 
ise 4 m ilyon lira azalmıştır.

Türkiye’nin dış borçları dövizle ödenecek dış borçlar ve Türk para
sıyla ödenecek dış borçlar olarak iki bölümde İncelenmektedir. Her iki 
bölüm de de kam u borçları ve özel sektör borçları vardır.

Dövizle ödenecek dış borçlar 1974 yılında 2.901 milyon dolar iken
111 m ilyon dolar artarak  3.012 milyon dolara çıkm ıştır (44 sayılı cetvel). 
Dövizle ödenecek dış borçlardaki artışın 86 milyon doları Devlet Bütçesin
den ödenecek borçlarda, 42 milyon doları özel sektör borçlarında olmuş
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tur. Diğer kamu sektörü borçları 17 milyon dolar azalm ıştır. 1974 yılı 
sonunda 2.456 milyon dolar olan Devlet Bütçesinden ödenecek borçlar,
1975 yılı sonunda 2.542 m ilyon dolara, 237 m ilyon do lar olan özel sektör 
borçlan 279 milyon dolara çıkmış, 203 milyon dolar olan diğer kamu sek
törü borçları 186 milyon dolara düşm üştür. K onsolide ticari borçlar ise 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 5 milyon dolarlık düzeyinde kalmıştır. 
Devlet Bütçesinden dövizle ödenecek dış borçların  Türkiye’nin dış borç
larındaki payı %  84,4, diğer kam u sektörü borçları, özel sek tör borçlan ve 
konsolide ticari borçların payı %  15,6 dır.

1975 yılı sonunda 3.012 milyon dolar olan dövizle ödenecek dış bor
cun 734 milyon doları uluslararası kurum lara, 2.175 milyon dolan yabancı 
hükümet ve hüküm et organlarına, 98 milyon doları yabancı özel firmala
radır. 5 milyon doları ise konsolide ticari borçtur. Dış borçların %  72,2 si 
yabancı hüküm et organlarına olan borçtur.

Türk parası ile ödenecek dış borçlar 1974 yılında 3.427 milyon lira 
iken, 15 milyon lira azalarak 3.412 milyon liraya inm iştir. Bu borçların 
1.710 milyon lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borç, 360 milyon lirası 
diğer kamu sektörü borcu, 1.342 milyon lirası ise özel sek tö r borcudur 
(45 sayılı cetvel).
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Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

İDARİ İŞLER

Bankamız Başkanlığı, Banka Meclisi’nin 13 ocak 1975 tarihli toplan
tısında, 1211 sayılı Kanun’un 28 inci maddesine istinaden Başkan Vekilliği
ne seçilm iş bulunan Başkan Yardımcılarından Numan AKSOY tarafından 
yürütülm ektedir.

Banka Meclisi :

24 nisan 1975 tarihinde yapılan H issedarlar Genel Kurulu olağan top
lantısında, 1211 sayılı Kanun hüküm lerine göre Banka Meclisi’ndeki görev 
süreleri 30 nisan 1975 tarihinde sona eren üyeliklerden ikisine 1 mayıs
1975 tarihinden geçerli olmak üzere, üç yıl için M ehmet Arif ATALAY ile 
Zeki TOKER ve diğer iki üyeliğe bir yıl için Haluk TİMURTAŞ ile Turan 
ŞAHİN yeniden seçilmişlerdir.

Banka Meclisi üyelerinden Zeki TOKER’in 1 aralık 1975 tarihinde 
vefatı ile açılan üyeliğe Banka Meclisi’nin 5 aralık 1975 tarihli toplantı
sında, T ürk T icaret Kanunu’nun 315. maddesi uyarınca, 5 aralık 1975 ta 
rihinden itibaren geçerli olmak ve ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev 
ifa etm ek üzere İlyas KARAÖZ seçilmiştir.

Banka Meclisi üyelerinden Arif Hikm et GÜNER’in izinli olarak gitmiş 
olduğu Suudi A rabistan’da 12 aralık 1975 tarihinde vefat ettiği Dışişleri 
Bakanlığı’nın 16.2.1976 tarihli yazısiyle bildirilm iştir. H issedarlar Genel Ku
ru lu  olağan toplantısının yaklaşm ış olması nazara alınarak, üye seçiminin 
H issedarlar Genel Kurulu’nca yapılmasını tem inen geçici üye seçimi cihe
tine gidilmemiş, vefat eden üyenin m üddetini tam am lam ak üzere günde
me bir seçim m addesi konulmuştur.

Denetleme Kurulu :

Denetlem e Kurulu üyelerinden Vecih IŞIK’ın 13 m art 1975 tarihinde 
vefatı ile açılan Denetleme Kurulu üyeliğine 24 nisan 1975 tarihinde ya
pılan H issedarlar Genel Kurulu olağan toplantısında (D) sınıfı Hissedarları 
tarafından , 1 mayıs 1975 tarihinden geçerli olmak üzere M. Cengiz ACAR
2 yıl için ve Denetleme Kurulu’ndaki görev süresi 30 nisan 1975 tarihinde 
sona eren Tarık HATUSİL (B - C) sınıfı Hissedarları tarafından yeniden
2 yıl için seçilmişlerdir.
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Kadro Durumu ve Personel Politikası :

1 ocak 1975 tarihinde 4059 olarak tespit edilmiş bulunan Bankamız 
personel kadroları, yıl içinde hizm et gereği olarak idare  Merkezi, Ankara, 
İstanbul ve İstanbul Kambiyo Şubelerimizin takviyesi için alman 15 adet 
kadro ile birlikte 1975 yılı sonunda 4074 adede ulaşm ıştır.

Bununla beraber, Bankamıza verilmiş olan görevlerin rasyonel bir şe
kilde yerine getirilmesi, m em ur sayısında azami tasarruf, çok memur yerine 
vasıflı memur çalıştırılm ası ve İdare Merkezi ile şubelerim izde hizmetin 
zorunlu kıldığı durum lar dışında yeni mem ur tayini cihetine gidilmemesi 
ilkelerine uyularak 1975 yılı içinde personel artışı yapılm am ıştır.

1975 yılında istifa, nakil, ölüm ve emeklilik gibi sebeplerle 140 m en
subumuz Bankamızdan ayrılm ıştır. Açık kadrolarım ızda çalıştırılm ak üzere, 
yıl içinde 60 ı yüksek, 58 i lise ve dengi, 2 si orta öğrenim  görm üş ve 10 u 
da yardımcı hizm etler sınıfından olmak üzere toplam  130 kişi atanm ıştır. 
Bu suretle yıl sonunda fiili personel mevcudum uz 1974 yılm a nazaran 10 
azalışla 3715 kişiye inmiştir.

657 sayılı “Devlet M emurları Kanunu” ve onu değiştiren 15.5.1975 
tarih ve 1897 sayılı Kanun Bankamızı kapsamına alm am akla beraber, 1211 
sayılı Kanun’a göre memurlarımızın emeklilik rejimi yönünden 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olmaları ve 1897 sayılı Kanun’un ay
lık derece tu tarları ile hizmete alınışta verilecek aylık ve terfi sistemini 
değiştirmiş bulunması nedenleriyle, 657 sayılı K anun’a tabi müesseseler 
personeline muvazi olarak “Türkiye Cumhuriyet M erkez Bankası M emur
ları Yönetmeliği”nde gereken değişiklikler yapılmış ve memurlarımızın in 
tibakları yeniden düzenlenmiştir.

Memurlarımızın, mesleki ehliyetlerini geliştirm ek ve belli bir seviyeye 
erişmiş olanların meslekte ihtisaslarını artırm ak amacı ile Banka ve Ti
caret Hukuku Araştırm a Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği ve yabancı 
kültür derneklerince düzenlenen mesleki kurslar ve yabancı dil kursları 
ile mesleki konularda düzenlenen seminerlere katılm aları sağlanmıştır. 
Yapılan yabancı dil sınavlarında başarı gösteren m ensuplarım ızdan 6 sı 
mesleki ve yabancı dil bilgilerini geliştirm ek üzere, b ir program  dahilinde 
yabancı memleketlerdeki muhabirlerimiz nezdine sta ja  gönderilmiştir.
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D ö r d ü n c ü  B ö l ü m

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

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1975 yılı Bilançomuzun izah ve tahliline geçmeden, Sayın Kurullarına 
karşılaştırm a imkânı sağlam ak üzere aşağıdaki cetveli arzediyoruz.

A ltın M evcudu
Döviz Borçluları
U faklık Para
D ahildeki M uhabirler
R eeskont ve Senet Üz. Avans
Diğer A vanslar
T ahviller Cüzdanı
İtfaya  Tâbi H esaplar
G ayrim enkuller
D em irbaşlar
M uhtelif

A K T İ F

1974

2.048
20.404

63 
7;

32.753
19.646

64 
6.216

161
33

5.890

997.433,30
.712.525,57
.977.603,55
149.112,99
908.846,95
.284.617,56
.248.264,38
.889.731,42
643.859,—
.576.362,30
743.070,55

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

T o p l a m  TL. 87.292.131.427,57 121.853.858.979,03

P A S İ F

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

32.860.284
151.358

26.119.572.
1.833

24.407.999
25.000

994.925
498.070

2.233.086.

987,50
651.18
033,47
410,37
949,55
000,—
709.03
490,33
196,14

40.937
760

36.927
1,

38.574
25,

1.620
583

2.422.

692.355,—
.193.499,53
307.768,54
852.226,82
528.065,58
000.000,—
913.107,23
732.483,61
639.472,72

T o p l a m  TL. 87.292.131.427,57 121.853.858.979,03
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A K T İ F

Altın Mevcudu :

1975 yılı Bilançomuzda kayıtlı altınlar, uluslararası s tan d artta  altınlar 
ile uluslararası s tandartta  olm ayan altınlar olmak üzere iki kısm a ayrıl
mıştır. U luslararası s tandartta  altın lar “Altın M evcudu”, uluslararası 
standartta  olmayan altınlar ise “M uhtelif” kalem inde gösterilm iştir.

Bilançomuzda görüleceği gibi tam am ı serbest olan altın  mevcudu :

Safi Gram TL.

Uluslararası s tandartta 107.821.313,88 2.048.997.433,30
Uluslararası s tandartta  olmayan 3.203.828,14 60.884.396,59

olmak üzere toplam  ............................... 111.025.142,02 2.109.881.829,89

tutarında olup, geçen yıla göre m iktarında bir değişiklik göstermeyen 
Uluslararası standartta  altınlar Bankamıza, U luslararası s tandartta  olma
yan altınların ise

Safi Gram TL.

97.466,95 1.852.226,82 lık kısmı H azine’ye
3.106.361,19 59.032.169,77 lık kısmı Bankam ıza aittir.

3.203.828,14 60.884.396,59

Geçen yıla göre Uluslararası s tandartta  olmayan altınlardaki 21.855,70 
lira karşılığı 1.150,08 safi gram lık artış Darphane ve Dam ga M atbaası ta ra 
fından Hazine namına tevdi edilen altınlarla Banka malı olarak satın 
alınan altınlardan ileri gelmiştir.

Altın evalüasyon kuru 1900,364 kuruştur.

Döviz Borçluları (K onvertib l):

1211 sayılı Bankamız Kanununun 53. maddesi gereğince yapılan kam 
biyo işlemleri sonucu Hariçteki M uhabirler hesabında yıl sonu itibariyle 
birikmiş bulunan konvertibl dövizler ile Bankamız kasalarındaki konver- 
tıbl efektiflerin evalüasyon kurları ile değerlendirilmesini gösteren bu ka
lemin tutarı 13.671.879.603,84 lira olup, 12.465.082.999,17 lirası Hariçteki 
Muhabirler hesabında, 1.206.796.604,67 lirası da Efektif depomuzdadır 
Geçen yıla gore bu kalemde 6.732.832.921,73 liralık bir eksiliş olmuştur.
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Ufaklık Para :

Bu kalem  kasalarım ızda m evcut 7.630.221,39 lira tutarındaki madeni 
ufaklık  para larla  57.965.170,— lira tutarındaki gümüş on, elli, yüz ve altın 
beşyüz liralık hatıra  paralardan ibaret olup yıl sonu bakiyesi 65.595.391,39 
liradır.

Dahildeki Muhabirler :

4.670.813,43 lira olan Dahildeki M uhabirler kalemi banker muamele
ler sebebiyle T. C. Z iraat ve Türkiye İş Bankaları nezdindeki alacakları
m ızı gösterm ektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :

Yıl sonu itibariyle tu tarı 35.800.214.284,01 lira olan bu kalemin dö
küm ü aşağıda gösterilm iştir.

A —  Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :
a) Katm a Bütçeli İdareler TL.
b) İktisadî Devlet Teşekkülleri :

1 —  Toprak M ahsulleri Ofisi Hububat
alım finansmanı TL.

2 —  Diğer TL.

B —  Ticarî Senetler :
a) İktisadî Devlet Teşekkülleri TL.
b) Özel Sektör Senetleri :

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

2 —  Bankalarca ibraz edilen diğer
TL.

2.180.000.000 —

6 .000.000.000,—

4.158.733.243,83

1.434.795.446,22

11.970.533.303,89

9.129.136.711,56senetler

C —  Ziraî Senetler :
a) T. C. Z iraat Bankasınca ibraz 

edilen senetler :
1 —  Tarım  Kredi Kooperatifleri

senetleri TL. 723.540.300,74
2 —  Diğer Ziraî senetler TL. 143.064.068,72

b) Diğer Bankalarca ibraz edilen
senetler TL. 60.411.209,05

1974 sonu ile karşılaştırıldığında bu kalemde 3.046.305.437,06 liralık 
bir a rtış  olduğu görülmektedir.
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Ancak iki yıl rakam ları arasında gerçek b ir karşılaştırm a yapabilmek 
için 1975 yılı içinde 1902 sayılı Kanuna göre tahkim  edilen ve ileride 
“İtfaya tabi hesaplar”da döküm ü görülen 14.314.536.186,16 liranın göz- 
önünde bulundurulm ası gerekir.

Diğer Avanslar :

Yıl sonu bakiyesi 30.024.808.313,19 lira olan bu kalem in

16.760.800.000,— Lirası Kısa vadeli olarak H azine’ye

1.987.723.801,—  ” Tahvil karşılığı resmi Bankalara

39.627.208,75 ” Tahvil karşılığı ö ze l B ankalara
160.097,77 ” Altın karşılığı özel sek tö re

167.602.884,23 ” 153 sayılı Kanun gereğince Bankalar Tasfiye
Fonu ikrazları olarak Bankalara

3.999.943.747,79 ” M evduat K arşılıklarından 301 ve 1211 sayılı
K anunlar gereğince ziraî finansm an olarak 
T.C. Z iraat Bankasına

7.068.950.573,65 ” M evduat K arşılıklarından 1789 ve 1823 sayılı
K anunlar gereğince özel finansm an olarak 
Devlet Yatırım Bankasına

verilmiştir.

Geçen yıla göre bu kalem, 10.378.523.695,63 liralık bir artış göster
mektedir.

Tahviller Cüzdanı :

Banka malı tahviller cüzdanının yıl sonu bakiyesi 63 419 057 69 lira 
olup geçen yıla göre 829.206,69 liralık eksiliş itfalardan ileri gelmiştir.

İtfaya Tabi Hesaplar :

İtfaya tabi hesapların yıl sonu bakiyesi toplam olarak 20.481.707 908 74 
lira olup dökümü aşağıdadır. ’

3) ° IUnan Alacaklarım >z karşılığı Hazine Tahvilleri : (154 ve
1902 sayılı kanunlar)

1 ~  1 5aÎ  Say'h Kanunla tahkim olunan ve 3 Ekim 1963 tarih ve 
S£»yılı Kanun gereğince ilk taksidi İkinci Beş Yıllık Kal

kınma Planının sonunda başlamak üzere, %  1/2 faizle ve 
a ltışar aylık taksitler halinde Hâzinece 100 yılda ödenecek

. " °ak 1975 y,,lnda da bu hesaptan gerek ana para, ge
rekse faiz olarak her hangi bir ödeme yapılm ayacağı hususu
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27 Şubat 1975 tarih ve 1868 sayılı Devlet Bütçe Kanunu’nun 
83 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu alacağımızın tutarı
5.275.700.000,— lira olup dökümü şöy led ir:

Hâzineye Kısa Vadeli Avans 
M ahsuba 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 
Kam u iktisadi teşebbüslerinden Toprak M ahsulleri Ofisi, Sümerbank, Şe
k e r Fabrikaları T. A. Ş., Z iraat Bankası (Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
leri ve Tarım  Kredi Kooperatifleri) ile Tekel Genel Müdürlüğü’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 tutarını gösterm ekte olup, dökümü aşa
ğıdadır.

Iskontodan

T oprak M ahsulleri Ofisi 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Şeker Fabrikaları T. A. Ş.

Avanslardan :

Süm erbank
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 Hazine Bonosu :
65 sayılı Kanunun 5. maddesiyle bonoya bağlanmış olan bu alaca
ğımızın yıl sonu bakiyesi 96.829.327,08 liradır. 1961 yılı Bilânço- 
muzda 130.850.442,53 lira olarak görülen bu alacak Hâzinece tak
sitler halinde ödenmektedir.

c) Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacaklarımız :
Bilançomuzda 351.537.395,50 lira bakiye gösteren bu hesap Ban
kamız ile Maliye Bakanlığı ve Emlâk Kredi Bankası arasında dü
zenlenen protokoller gereğince 20 yılda tasfiye edilecektir.

d) 1211 Sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince Değerlendirme 
Farkı :
18 Sayılı karar gereğince Türk Parasının devalüasyonu sonunda, 
Bankamızın altın ve döviz mevcut ve açıkları üzerinden hasıl olan 
aleyhte kur farkları olup Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol 
gereğince 20 yılda itfa olunacak bu hesabın yıl sonu bakiyesi
443.105.000,— liradır.

Gayrimenkuller:
Gayrimenkullerimiz Banka malı olan binalar ile ileride şube binaları 

yapmak üzere satın alınmış arsalardan oluşmaktadır. Gayrimenkullerimi- 
zin maliyet bedelleri 180.266.697,26 lira ve bunlar üzerinden ayrılmış bu
lunan am ortism anlar tutarı da 19.129.401,20 liradır. Bilânço değeri
161.137.296,06 lira olan gayrimenkullerimiz 87.104.162,56 lira üzerinden 
sigortalıdır. •

D em irbaşlar:
Demirbaşlarımızın maliyet değeri 69.494.555,04 lira olup, ayrılmış 

amortismanlar toplamı 39.032.012,43 liradır. Bilânço değeri 30.462.542,61 
lira olan demirbaşlarımız 71.593.119,01 liraya sigortalıdır.

Muhtelif:

Toplamı 19.500.966.334,77 lira olan bu kalemin dökümü aşağıdadır :

1 — Uluslararası standartta  olmayan Altın TL. 60.884.396,59
2 — Döviz Hesapları

— Hariçteki Muhabirler (Non-Konvertibl) TL. 208.750.351,05
— Diğer Hesaplar

a) İştiraklerimiz (Konvertibl) 13.792.750,—
b) M uvakkat Borçlular (Konvertibl) 1.339.177.681,59
c) Transituar Hesaplar (Konvertibl) 136.534.084,54
d) Efektif Deposu (Non - Konvertibl) 5.300.090,95

TL. 1.494.804.607,08
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3 —  Türk Lirası H esaplan :

a) Konvertibl TL. Borçluları 14.980.332.524,76
b) M uvakkat Borçlular 98.646.024,51
c) öze l ih racat Fonundan ödem eler 243.354.517,42
d) Hâzineden Tahsil Olunacak Bonolar 43.889.048,75
e) Borçlu Transituar Hesaplar 2.370.304.864,61

TL. 17.736.526.980,05

Geçen yıla göre 13.610.223.264,22 liralık bir artış gösterm iştir. Yuka
rıdaki kalem ler içinde en büyük artış TL. 13.122.956.632,63 ile Konvertibl 
TL. borçluları hesabında olmuştur. Pasif M uhtelif’ teki “Konvertibl TL. 
karşılığ ı döviz alacaklıları” hesabının karşılığı olan bu hesap, Türk Parası 
K ıym etini Koruma Hakkındaki 17 sayılı K arara ilişkin seri VII No. 37 
tebliğ  gereğince Bankalara açılan dövize çevrilebilir Türk Lirası mevduat 
hesap larına  kabul edilen efektif ve dövizlerin Bankamıza devri karşılığında 
ödenen p a ra lan  göstermektedir.
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanununun 36 ncı maddesiyle verilmiş yetkiye dayanıla
rak tedavüle çıkarılmış banknotların yıl sonu bakiyesi 40.937.692.355,— 
liradır.

Döviz Alacaklıları :

Konvertibl döviz borçlarımızı gösteren bu kalemin yıl sonu bakiyesi
760.193.499,53 lira olup, 482.197.060,88 lirası Hariçteki muhabirler hesa
bında, bakiyesi 277.996.438,65 lira ise M evduat hesabındadır. Geçen yıla 
göre bu kalemde 608.834.848,35 liralık artış olmuştur.

Mevduat :

Yıl sonunda 36.927.307.768,54 lira bakiye gösteren bu hesabın dö
kümü aşağıdadır.

A — Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katma Bütçeli idareler
c) İktisadî Devlet Teşekkülleri
d) Diğer amme Müesseseleri
e) Sair

TL.

B — Bankalar :
a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.)
e) M evduat Karşılıkları 

(1211 S. K. Madde 40) 28.424.773.820,—

TL. 34.240.881.785,65

C — Muhtelif :
a) Bloke
b) Diğer

TL. 979.496.154,89

265.851.995,04
713.644.159,85

524.243.605,92
537.176.204,32
179.386.046,41
217.498.441,74
222.037.368,56

1.680.341.666,95

301.538.545,78
5.514.482.774,68

86.645,19
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D —  M illetlerarası M üesseseler ve 
dış Yardım Karşılıkları :

M illetlerarası Müesseseler 22.806.455,13 

Dış Yardım Karşılıkları :

a) Am erikan Yardım Karşılıkları 3.781.705,92
b) Diğer Yardım Karşılıkları __)__

TL. 26.588.161,05

Altın Alacaklıları :

H azine’nin 1.852.226,82 lira tutarındaki 97.466,95 safi gram altın ala
cağını gösterm ektedir.

Muhtelif :

Bu kalem in toplamı 38.574.528.065,58 lira olup dökümü aşağıda gös
terilm iştir.

1 —  Türk Lirası H esaplan :
a) ödenecek Senet ve Havaleler
b) Akreditif ve İç İstikraz Karşılıkları
c) M uhtelif M ahiyetteki Depozitolar
d) Sair Hesaplar

TL. 5.511.553.211,15

189.753.662,81
141.008.804,71

1.923.118.411,04
3.257.672.332,59

2 —  Döviz Hesapları :

Konvertibl dövizler üzerinden çalışan ve Döviz Alacaklıları kaleminde 
yer alan  H ariçteki M uhabirler ve Tevdiat hesapları dışında kalan döviz 
borçlarım ızı gösteren ve toplam 33.062.974.854,43 lira olan bu kalemin 
döküm ü aşağıdadır.

—  H ariçteki M uhabirler : (Non-Konvertibl) TL. 437.059.922,85

—  Diğer H esaplar :

Konvertibl dövizler :

a) ödenecek Senet ve Havaleler
b) Provizyon Hesapları
c) M uvakkat Alacaklılar
d) Alacaklı T ransituar Hesaplar
e) Konvertibl Türk Lirası Karşılığı 

Döviz Alacaklıları

65.692.826,81
16.491.491.445,52

935.008.882,49
2.743.553,41

14.986.519.297,02
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Non-Konvertibl Dövizler

a) ödenecek Havaleler
b) Provizyon Hesapları
c) Muvakkat Alacaklılar
d) Alacaklı Transituar Hesaplar
e) Dahildeki Muhabirler

73.252.473,30
6.700.212,30
3.133.642,95

16.404.975,58
44.967.622,20

TL. 32.625.914.931,58

Sermaye :

Bankamız Kanununun 5 inci maddesi gereğince her biri 100 lira iti
barî kıymette, 250 bin hisseden ibaret olup tümü ödenmiş sermayemizin 
hissedarlar itibariyle dağılışı aşağıdadır.

Sınıf

A
B
C
D

İhtiyat akçeleri :

Adedi

136.704
57.934
10.339
45.023

250.000

Tutarı TL.

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

25.000.000,—

Bankamız ve Bankalar Kanunları gereğince ayrılan ihtiyat akçeleri 
toplamı,

Adi İhtiyat Akçesi (1211 S. K. Mad. 60) 
Fevkalâde İhtiyat Akçesi (1211 S. K. M. 60) 
Hususi İhtiyat Akçesi (1211 S. K. Mad. 59) 
İleride Vukuu Muhtemel 
Zarar Karşılığı (7129 S. K. Madde 35)

olmak üzere

1.132.574.004,41
456.957.157,25

6.381.945,57

25.000.000,—

1.620.913.107,23

lira

liradır.

Provizyonlar :

Provizyonlar Banka kârlarından muhtelif riskler karşılığı ayrılan para
lardan teşekkül etmiş olup tutarı,

Tahvil Kıymet Düşüş Karşılığı 
Banknot, efektif vesair kıymet nakliyesi 
üzerinden ayrılan sigorta karşılığı 
Banka Malı Dövizlerin Y ıl Sonu 
Evalüasyon Zarar Karşılığı

olmak üzere

11.936.246,77

321.642.387,38

250.153.849,46 lira

583.732.483,61 liradır.
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Kâr ve dağıtım şekli :

Bankanın bilânço safi kârı 2.422.639.472,72 liradır.

Bu kârın 1211 sayılı Bankamız Kanununun 60 mcı maddesi gereğince 
aşağıdaki gibi dağıtılmasını öneriyoruz.

1975 YILI SAFİ KÂRIMIZIN DAĞITIM TABLOSU

1975 y ılı safi kârımız

1) İh tiyat Akçeleri 

A d i ihtiyat 
Fevkalâde ihtiyat

2) Hissedarlara 

İlk  kâr hissesi 
İkinci kâr hissesi

3) Memurlara temettü olarak

4) V erg iler 

Kurumlar vergisi 
G elir Vergisi 
M ali denge vergisi

düşüldükten sonra kalan

484.527.894,54
193.661.157,82

1.500.000,—
1.500.000,—

449.490.192,—
22.659.188,83
53.938.823,10

2.422.639.472,72 liradan

—  678.189.052,36

—  3.000.000,—

—  27.500.000,—

—  526.088.203,93 lira

1.187.862.216,43 lira

H âzineye devredilecek bakiyeyi ifade eder.

Buna nazaran 1975 yılı kârından hissedarlara düşen miktar :

1.500.000,—
1.500.000,—  lira

olm ak üzere toplam 3.000.000,—  liradır.

İlk  kâr hissesi 
İkinci kâr hissesi

Bunun 250.000 hisseye taksimi neticesinde beher hisseye 12,—  lira 
düşmekte ve  Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre Ortaklarımızdan 
tüzel k iş iliği olanlara bu miktarın olduğu gibi ödenmesi, gerçek kişi olan 
ortaklarım ızın hisselerinden ise %  20 nisbetinde stopaj yapılarak vergilerine 
mahsuben M aliye Bakanlığına yatırılması gerekmektedir.

Raporumuzu Sayın Ortaklarımızın yüksek tetkiklerine sunar, Hisse
darlarım ıza dağılacak kârın, yukarıdaki esaslar dahilinde, 30 Nisan 1976 
tarihinden itibaren ödenmesini ve iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere, 
Banka mensuplarına yapılacak ödemenin şekil ve  tarihleri hususunda 
Banka Meclisinin yetkili kılınmasını tasviplerine arz ederken, görevlerini 
gayret ve  liyakatle yapmakta olan bütün mensuplarımız hakkmdaki takdir
lerim izi ifade etmeyi vazife  biliriz.

BANKA MECLİSİ
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TÜ R K İYE  CUM H URİYET MERKEZ BANKASI 

1 9  7 5

KIRKDÖRDÜNCÜ HESAP Y IL IN A  A İT  

DENETLEME KU RU LU  RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 1975 yılı kasa ve 
depo mevcutlarını, Banka portföyünde bulunan senetlerle tah
villeri ve altınları Merkezde ve Şubelerde zaman zaman sayıp 
inceleyerek kayıtlarına uygun bulduk.

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

Bu hesapların kabulünü Sayın Kurulunuzun tasvibine 
arzederiz.

Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi

İzzet Akçal Mehmet Akmansu

Denetleme Kurulu Üyesi 

Cengiz Acar

Denetleme Kurulu Üyesi 

Tank Hatusil



B İ L A N Ç O
VE

K Â R  VE Z A R A R  HE SA BI



TÜRKİYE CUMHURİYET

A K T İ F

31.12.1975 Tarihin 
Kırdördiincü Hesap

Türk Lirası

„  ^  -  

Türk Lirası

Altın mevcudu (Uluslararası standartta) :

Serbest : ......... Safi Ku. 107.821,314 2.048.997.433,30 ;

Merhun : ..... .............  Safi Kg. — .— — .—
2.048.997.433,30

Döviz borçluları (Konvertibl) 13.671.879.603,84

Ufaklık para 65.595.391,39

r>;ıİtlideki muhabirler :

Resmi Bankalar ..................................................... 4.623.490,80

Diğer Bankalar .................................................... 47.322,63 4.670.813,43

Reeskont ve senet üzerine avans :

A • Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler .. ...................... 2.180.000.000,—

b) İktisadi Devlet Teşekkülleri :

1 - Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat 
atımları finansmanı ............................... 6.000.000.000,—

2 - Di£cr ....................................................... 4.158.733.243,83

B - Ticarî Senetler :

a) İktisadi Devlet Teşekkülleri .................... 1.434.795.446,22

b) Özel Sektör Senetleri :

1 - T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen 
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
senetleri ................................................... 11.970.533.303,89

2 - Bankalarca ibraz edilen diğer senetler 9.129.136.711,56

C • Zirai Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen 
senetler :

1 - Tarım Kredi Kooperatifleri senetleri
2 - Diğer ziraî senetler ..........................

723.540.300,74
143.064.068,72

60.411.209,05b) Diğer bankalarca ibraz edilen senetler ... 35.800.214.284,01



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

Türk Lirası Türk Lirası

D iğer avanslar :

A  - H âzineye kısa vâdeli avans .......................... 16.760.800.000,—
B - Tahvil üzerine avans :

a ) Resm î Bankalara ......................................... 1.987.723.801,—
b) Ö zel Bankalara ........................................... 39.627.208,75

C - A ltın  ve D öviz Üzerine avans :
a ) Resmî Sektör ............................................... ___
b ) Ö zel Sektör .................................................... 160.097,77

D - Bankalar Tasfiye Fonu ikrazları (153 S. K.) 167.602.884,23
E - M evduat Karşılıklarından :

a) Z ira î Finansman (1211 S. K. Mad. 40) .... 3.999.943.747,79
b ) Ö zel Finansman (1789 S. K. Mad. 11 ve

1823 S. K. Mad. 70) ................................... 7.068.950.573,65 30.024.808.313,19

T ah v ille r  cüzdanı :

D ev let Tahvilleri ................................................. 59.857.167,28
D iğer Resm î Tahviller .......................................... 1.061.890,41
Resm î Bankalar Tahvilleri .................................. 2.500.000,—
Ö ze l Bankalar Tahvilleri ....................................... ____ 63.419.057,69

İtfa ya  tâbi hesaplar :

Tahkim  olunan alacaklarım ız karşılımı Hazine
tah v iller i (154 ve  1902 Sayılı Kanunlar) ........... 19.590.236.186,16
Değerlendirm e farkı karşılığı Hazine
bonosu (65 S. K. Mad. 5) ................................ 96.829.327,08
Tas fiyeye  tabi tutulan alacaklarımız
(1211 sayılı Kanun geçici mad. 5) ....................... 351.537.395,50
1211 sayılı Kanunun 61. Mad. gereğince
değerlendirm e farkı .............................................. 443.105.000,— 20.481.707.908,74

Gayrim enkuller : (I )

Bina ve  Arsalar (I I ) ..................................... 180.266.697,26

Gayrim enkuller Amortismanı ........................ —  19.129.401,20 161.137.296,06

Dem irbaşlar : (III )

Demirbaş Eşya .............................................. 69.494.555,04

Demirbaş Amortismanı ................................ —  39.032.012,43 30.462.542,61

M uhtelif :

a ) A lt ın  : (Uluslararası standartta olmayan)
60.884.396,59Safi K g ................................  3.203,828

b ) D öv iz  :
Hariçteki Muhabirler .................................... 208.750.351,05

1.494.804.607,08

c ) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan
röpor muameleleri ....................................... — ,—

d ) Sair hesaplar ................................................... 17.736.526.980,05 19.500.966.334,77

TO P LA M  ................................
. —

121.853.858.979,03

( I )  87.104.162,56 liraya sigortalıdır.
( I I )  80.449.458,66 lirası arsalar bedelidir. 

( I I I )  71.593.119,01 liraya sigortalıdır.



P A S t F

31.12.1975 Tarihin 
Kırkdördüncü Hesap

TÜRKİYE CUMHURİYET

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 40.937.692.355,—

D6vİ7. Alacaklıları (Konvertibl) 760.193.499,53

Mevduat :

A • Resmi Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler ........ 524.243.605,92

b) Katma Bütçeli İdareler ............................. 537.176.204,32

c) İktisadi Devlet Teşekkülleri ................... 179.386.046,41

217.498.441,74

e) Sair ........................................................ 222.037.368,56

B - Bankalar :

a) Resmi Bankalar ............ ................... 301.538.545,78

b) Difter Bankalar .......................................... 5.514.482.774,68

c) Yurt Dışındaki Bankalar ........ ............. 86.645,19

d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) . — ,—

e) Mevduat Karşılıkları (1211 S.K. Mad. 40) 28.424.773,820,—

C - Muhtelif :

a ) Bloke ............................................................ 265.851.995,04

b) D iğer ........................................................ 713.644.159,85

D - Milletlerarası Müesseseler ve Dış
Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler 22.806.455,13

Dış Yardım  Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları ........... 3.781.705,92

b) D iğer Yardım Karşılıkları .. . . ■ 36.927.307.768,54



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren 
Dönemi Bilançosu 
 P A S İ F

Türk Lirası Türk Lirası

A ltın  alacaklıları :

Hazine Safi Kg. 97,467 1.852.226,82

M uhtelif s

a ) Ödenecek senet ve havaleler ....................... 189.753.662,81

b) Muhtelif karşılıklar (A k red itif ve iç
İstikraz karşılıkları) ........................................ 141.008.804,71

c) M uhtelif mahiyette depozitolar ................. 1.923.118.411,04

d ) Döviz :

Hariçteki Muhabirler ....................................... 437.059.922,85

Diğer Döviz hesaplan ................................... 32.625.914.931,58

e ) Sair hesap lar....................................................... 3.257.672.332,59 38.574.528.065,58

Sermaye 25.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Â d i İhtiyat ....................... ....................................... 1.132.574.004,41

Fevkalâde İhtiyat .................................................. 456.957.157,25

Hususî (Bankamız Kanunu Madde 59) ........... 6.381.945,57

İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı 
(Bankalar Kanunu Madde 35) ........................... 25.000.000,— 1.620.913.107,23

Provizyonlar 583.732.483,61

Kâr

T O P L A M

II -

2.422.639.472,72

121.853.858.979,03



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1975 Tarihindeki

ZAR AR  VE GİDERLER



MERKEZ BANKASI
Kâr ve Zarar Hesabı

K AR LAR



İ S T A T İ S T İ K  C E T V E L L E R İ



Plan ve Program Hedefleri 
(Yüzde Değişmeler ve Paylar)

Cetvel : I

Üçüncü 
Plan Dö

nemi Y ıllık  
Ortalaması

Program  H edefleri

1973 1974 1975

G ayrisafi M illi Hasıla (P.F.) 7,9 7,5 7,6 8,0

G ayrisafi Yurtiçi Hasıla (F.F.) 7,5 7,3 7,5 7,5
Sanayi Geliri/GSYİH 26,8 24,0 24,3 23,7

Sanayi Üretim i 11,9 12,9 12,7 13,1

M adencilik 15,3 13,0 16,4 15,6

İm alat 11.7 12,8 12,5 12,9

Enerji 12,5 13,5 14,6 16,0

Sanayi Yatırım ları 18,7 24,3 32,2 33,8

Sanayi Yatırım ları/Toplam  Yatırım 45,4 44,1 43,9 44,7

Yatırım  M allan İhracatı/Toplam İhracat 5,1 2,1 3,2 3,3

Kaynak: Üçüncü Beş Y ıllık  Kalkınma Planı, 1973, 1974, 1975 Y ılı Programları.



Cetvel : 2

Genel Ekonomik Denge
(1974 Fiyatlarıyla)

(Milyar TL.)

1974 1975 1

(1 ) (2 ) 1

Gayrisafi M illî Hasıla 423,3 457,2 I

Dış Açık 1,4 4,6 j

KAYNAKLAR TOPLAMI 424,7 461,8

Tüketim Harcamaları 343,5 360,8

özel 295,0 303,3

Kamu 48,5 57,5

Yatırım  Harcamaları 81,2 101,0

Sabit Sermaye Yatırım ları 76,7 100,0

Özel 40,3 50,0

Kamu 36,4 50,0

Stok Değişmeleri 4,5 1,0

özel 1,5 0,5

Kamu 3,0 0,5

HARCAM ALAR TOPLAM I 424,7 461,8

Toplam iç tasarruf 79,8 96,4

öze l 48,3 54,7
Kamu 31,5 41,7

Dış tasarruf 1,4 4,6

TASARRUF TOPLAM I 81,2 101,0

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

Kaynak : 1975 programı, Tablo 52, 53, 54.



KAMU KESİMİ DENGESİ
(Cari Fiyatlarla)

Cetvel : 3 ______________________________ '___________________ ;_________________________________  (Milyon TL.)
---------------------------- -—— - -------

... Konsolide Mahalli Döner Sermayeli Kamu İktisadi
Bütçe İdareler İdareler Teşebbüsleri lu ru u v ı

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975

VERGİLER 62.700 85.000 4.224 4.350 _ —  1.121 —  1.800 65.803 87.550

Vasıtasız 27.900 39.100 2.661 2.750 — — —  1.121 —  1.800 29.440 40.050

Vasıtalı 34.800 45.900 1.563 1.600 — — — 36.363 47.500

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 5.500 6.700 2.346 2.440 — — —  427 —  824 7.419 8.316

FAKTÖR GELİRLERİ 2.000 4.100 667 765 725 985 5.816 1Ö.00Ö 9.208 15.850

SOSYAL FONLAR - — — — — — — 3.093 1.324 3.093 1.324

CARİ TRANSFERLER —  5.015 — 12.790 713 550 — 12.240

DIŞ FAİZLER —  1.250 —  1.650 — . — —!■ — — — —  1.250 —  1.650

KAM U HARCANABİLİR GELİRİ 63.935 81.360 7.950 8.105 725 985 7.361 8.700 79.971 99.150

CARİ GİDERLER 43.000 51.000 5.500 6.500 — — — , — 48.500 57.500

KAM U TASARRUFU 20.935 30.360 2.450 1.605 725 985 7.361 8.700 31.471 41.650

YATIR IM LAR — 14.500 — 25.000 —  2.450 —  2.600 —  725 —  1.104 — 21.710 — 25.535 — 39.385 —54.239

Sabit — 14.500 — 25.000 —  2.450 —  2.600 —  725 —  1.104 — 18.710 — 25.035 — 36.385 — 53.739
Stok Değişimi — — — — — — —  3.000 —  500 —  3.000 —  500

TASARRUF - YATIR IM  FARKI 6.435 5.360 — —  995 — —  119 — 14.349 — 16.835 —  7.914 — 12.589

SERMAYE TRANSFERLERİ — 11.210 — 10.626 — 995 — 119 1.297 7.000 —  9.913 —  2.512

Servet Vergileri 2.300 3.555 ■ 119 __ _ 2.300 3.555
Diğer Transferler — 12.210 — 11.941 — —  995 — - _ 3.713 7.500 —  8.497 —  3.327
Kamulaştırma ve Sabit Değer —  1.300 —  2.240 — — — — —  2.416 —  500 —  3.716 —  2.740

KASA - BANKA - BORÇLANMA 775 5.266 — — — — 13.052 9.835 13.827 15.101

Kasa - Banka Değişikliği ' " —— ■ * „ ' ■ . ' _ —  492 2.221 —  492 2.221
Dış Borç Ödemesi —  1.275 —  975 — __ _u - —  1.496 —  1.500 —  2.771 —  2.475
Dış Borç Kullanımı — — — _ _ _ 2.675 3.300 2.675 3.300
İç  Borç Ödemesi —  1.950 —  1.759 _ _ _ — 24.724 — 19.686 — 26.674 — 21.445 1
İç  Borç Kullanımı ve Tahsilatı 4.000 8.000 ’ ; ; — — 37.089 25.500 41.089 33.500 j

FİNANSM AN GEREĞİ . —  4.000 ' — ■ — —  ’ .. — — 4.000 -

Kaynak : 1975 Programı Tablo 56, 57.



Cetvel : 4

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

(Milyon TL.)

1971 1972 1973 1974 1975
Değişiklik %

Faaliyet Kollan ve Toplamları d ) (D (D (1 ) C)
1972 1973 1974 | 1978

1 - Tarım 36.828,9 36.744,6 32.882,7 36.275,5 39.496,5 —  0.2 —  10,5 10.3 8,9

2 - Sanayi 25.428,6 28.354,8 31.983,1 34.889,3 37.898,8 11,5 12.8 9.1 8.6

, 3 • İnşaat sanayii 7.780,5 8.344,0 9.165,9 9.869,3 10.821,2 7,2 9.9 7.7 9.6

: 4 - Ticaret 14.372,8 16.160,0 18.014,6 19.586,2 21.557,8 12.4 11,5 8,7 10,1

5 • Ulaştırma 10.714,9 11.402,4 12.220,1 13.281,3 15.058,3 6.4 7,2 8.7 13,4

i 6
- Mali müesseseler 2.832,2 3.081,4 3.361,8 3.667,7 3.935,5 8.8 9.1 9.1 7.3

7 - Serbest meslek ve hizmetler 6.306,3 6.716,3 7.028,8 7.638,6 8.331,1 6.5 4.7 8.7 9.1

8 - Konut gelirleri - 6.065,7 6.412,2 6.810,7 7.250,3 7.727,2 5.7 6 i 6.5 6.6

9 - ENDÜSTRİ TO PLAM I (1+8) 110.329,9 117.215,7 121.467,7 132.458,2 144.826,4 6.2 3.6 9.0 9.3

10 - Devlet hizmetleri 12.232,8 12.867,9 13.733,5 14.563,6 15.351,5 5.2 6.7 6.0 5.4

11 - G AYR İSAFİ YU R TİÇ İ H ASILA  

(Faktör fiyatları ile) (9+10) 122.562,7 130.083,6 135.201,2 147.021,8 160.177,9 6.1 3.9 8.7 8,9

12 - Dış alem geliri 3.004,1 4.413,6 6.029,1 4.775,6 3.327,0 46,9 36,6 —  20.8 —  30,3

13 - G AYR İSAFt M İLL İ H ASILA  

(Faktör fiyatları ile) (11+12) 125.566,8 134.497,2 141.230,3 151.797,4 163.504,9 7.1 5.0 7,5 7.7

14

15

- Sübvansiyonlar

- Vasıtalı vergiler

—  1.018,1 

14.033,2

—  905,0 

15.527,0

—  759,9 

16.838,3

—  938,9 

18.036,9

—  864,0 

19.606,1 10,6 8.4 7.1 8.7

16 - G A YR İSAF İ M İLL İ H A SILA  

(A lıc ı fiyatları ile ) (13+14+15) 138.581,9 149.119,2 157.308,7 168.895,4 182.247,0 7.6 5.5 7,4 7.9

(1 ) Geçici rakamlar.
(* )  Kasım 1975 itibariyle ön tahmin rakamları. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 5

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

(Milyon TL.)

•

1971 1972 1973 1974 1975
Değişiklik %

Faaliyet Kolları ve Toplamları
(1) (D (1) (#) 1972 1973 1974 1975

1 - Tarım 50.482,9 59.509,7 77.559,8 107.772,4 132.230,0 17,9 30,3 38,9 22,7

2 - Sanayi 34.413,4 42.793,9 55.916,6 80.914,5 96.724,2 24,4 30,7 44,7 19,5

3 - İnşaat sanayii , 10.031,4 
/ 19.617,1

12.273,3 15.632,3 19.759,8 25.725,1 22,3 27,4 26,4 30,2

4 - Ticaret 24.816,7 33.020,7 47.780,0 60.204,7 26,5 33,1 44,7 26,0

5 - Ulaştırma 13.949,3 16.204,2 22.139,9 30.416,2 38.044,4 16,2 36,6 37,4 25,1

6 - Mali müesseseler 3.468,5 4.254,4 5.472,6 8.248,2 11.009,8 22,7 28,6 50,7 33,5

7 - Serbest meslek ve hizmetler 8.653,0 10.407,0 13.516,5 18.987,6 24.176,7 20,3 29,9 40,5 27,3

8 - Konut gelirleri 7.464,3 8.603,5 10.386,4 12.973,9 16.221,8 15,3 20,7 24,9 25,0

9 - ENDÜSTRİ TO PLAM I (1+8) 148.079,9 178.862,7 233.644,8 326.852,6 404.336,7 20,8 30,6 39,9 23,7

10 - Devlet hizmetleri 19.419,3 24.398,1 29.201,8 37.815,3 54.713,4 25,6 19,7 29,5 44,7

11 - G AYR İSAFİ YU R TİÇ İ H ASILA  

(Faktör fiyatları ile ) (9+10) 167.499,2 203.260,8 262.846,6 364.667,9 459.050,1 21,4 29,3 38,7 25,9

12 - Dış alem geliri 5.469,0 8.694,4 15.0563 17.351,3 15.602,9 59,0 73,2 15,2 — 10,1

13 - G AYR İSAFİ M İLL İ H ASILA  

(Faktör fiyatları ile) (11+12) 172.968,2 211.955,2 277.903,4 382.019,2 474.653,0 22,5 31,1 37,5 24,2
14 - Sübvansiyonlar — 1.708,1 —  1.728,4 — 1,394,2 —2.172,0 —2.500,8 — — — —
15 - Vasıtalı vergiler 20.875,5 27.323,6 31.997,8 41.009,6 52.544,1 30,9 17,1 28,2 28,1
16 - GAYR İSAFİ M lLL İ H ASILA  

(A lıc ı fiyatları ile) (13+14+15) 192.135,6 237.550,4 308.507,0 420.856,8 524.696,3 j 23,6 29,9 36,4
•

24,7

(1) Geçici rakamlar.
(* )  Kasım 1975 itibariyle ön tahmin rakamları. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Tarım Üretimi
Cetvel : 6

Ü r ü n  1 e r

Hububat

Buğday 
Arpa ' 
Çavdar
Yûiaf '
Mısır
Pirinç '
Diğerleri

Baklagiller' -

Yemeklik .
Yemlik

Meyveler

Üzüm, yaş 
İncir, yaş - 
Elma 
Şeftali *
Portakal •
D iğerleri yaş 
Fındık : " "  

Antep fıstığı. 
D iğerleri, kabuklu

Sebzeler 
Çeşitli ürünler

Şeker pancarı
Patates
Soğan

Yağlı tohumlar

Ayçiçeği 
Susam 

;Y er  fıstığı 
; Soya 
Zeytin

Yemeklik 
Yağ için

(Bin Ton)

1971

20.799
13.500
4.170

895
455

1.135
175,
469
619
435
184

3.853
195
780
84

460
896
166

1
175

5.956
2.100

570

465
43
45
11

326
89

237

1972

18.638
12.200
3.725

755
396

1.030
122
410
665
500
165

3.434
216
850
140
467

1.048
190
29

188

5.896
2.200

575

560
33
42
13

1.019
140
879

1973

15.603
10.000
2.900

690
380

1.100
159
374
583
452
131

3.344
.190
850
120
470

1.014
251

6
184

5.095
2.200

610

560
26
44
7

333

1974

84
249

16.967
11.000
3.330

560
380

1.200
150
347
665

3.347
156
950
160
500

244
23

191

5.707
2.275

630

420
29
44
8,5

840
145
695

1975
Geçici

22.016
14.750
4.500

750,
390

1.100
165
361
621

3.405
220
800
170
500

300
27

7.000
2.400

660

350
31
37
a7-3

m

O r ü n l e r

K eyif verici maddeler 

Tütün
Afyon sakızı (ton)
Çay (Yaş)

Dokuma maddeleri 

T iftik

Yapağı, koyun 

Yapağı, merinos 

Pamuk 
K ıl
Yâş koza

Deriler (Bin adet)

Büyük baş 
Küçük baş

Hayvan sayısı (Bin adet) 

Koyun 
K ıl keçisi 
T iftik  keçisi 
Sığır 
Manda
Binek ve  seki hayvanı 
Kümes hayvanı 
İpek böceği

Hayvani gıda maddeleri 

Süt :
Yumurta (milyon adet) ■ 

, Bal ■
Su ürünleri

Orman ürünleri (Bin m s)

Kerestelik odun 
Yakacak odun

1971

173
149
173

6
48

522
9
2

11.697
1.816
9.881

36.760
14.752
4.111

12.653
1.026
3.117

36.690
58.625

4.280
2.131

16

1972

180
75

217

6
50

544
9
2

10.565
1.656
8.909

38.806
14.820
3.643

13.045
1.039
3.000

38.530
62.710

4.358
2.462

16

1973

130

196

6
52

513
9
2

10.185
1.798
8.387

40.093
15.062
3.638

13.236
1.023
2.875

40.677

4.591
2.558

16
263

7.597

1974

179

202

6
52

598
9
2

12.439
2.351

10.088

40.539
15.190
3.556

13.387
1.022
2.708

41.006

4.672
2.559

17
265

7.741

1975
Geçici

210
205

457

280

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü.



Sanayi Üretimi 
C etve l: 7 ______________________ (Kamu Sektörü)

Y ı l l ı k  K e s i n
vuııı ı  un)

1971 1972 1973 1974 1974 1975

İM ALAT S A N A Y İİ

Demir, çelik ve metalürji

Ham demir 
Çelik blok
Saç ..........
Boru

M etalden başka mamuller

881,5
1.121,8

390,2
13,1

1.134,8 
1.142,1 
367,4 

. 14,0

896.3 
1.163,1

297.3 
13,6

1.200,1
1.458,3

387,9
l3 >1

„ 890,5(b) 
1.083,4(b) 

299,5(b) 
9,6(b)

87$,5(b) 
1.081,8(b) 

201,l(b ) 
ll,8 (b )

Çimento (1 )
Kok .......
Şişe (1 ) .....  ;
Cam eşya (1 )
K ağıt

7.548
1.440

50,6
13,0

194,2

8.424
1.452

55,7
14,3

259,1

8.952
1.428

68,6
17,2

304,3

8.931 
1.392 

56,0 
-  18,8 

301,1

921(d) 
44,9(b) 

• 13,6(b)

10.850
935(d)
68,6(b)
15,7(b)

306,3
Gıda maddeleri ...

Seker (1 ) 
Çay (kuru) 
Zeytin  yağı

723
34
52

794
47

176

! : 723 
43,2 

53,3

758
42,8

130

: 283(b) 311(b)

İçk i ve  tütün

Sigara tütün i . 
Rakı (Bin Lt.) 
Bira (Bin Lt.) 
Şarap (Bin Lt.) 
D iğer içk iler (Bin L t.) 
A lk o l - İspirto (Bin L t.)

46,5
9.120

55.620
18.108
5.352

33.024

- 46 
10.752 
53.676 
15.876 
5.100 

35.988

49,4
12.060
57.720
16.500
7.920

32.808

56,1
14.652
43.068 
11.664
8.496

40.068

46,9(a)
11.968(a)
39.362(a)
11.659(a)
6.250(d)

27.007(d)

51,8(a) 
13.838(a)

, 42.138(a) 
22.708(a) 
6.588(d) 

23.506(d)

Dokuma

Pamuk ip liğ i (2 )
Yün ip liğ i (2 ) , ;" 
P. dokuma (Bin M t.) (2 ) 
Yün. dokuma (Bin M t.) (2 )

48,8 
i 3,1 

231.298 
5.009

52,8
3,1

224.197
4.705

51,7
3,1

218.780
4.468

49,3
3,5

209.947
5.525

T-r
42,0 

-  4,5! 
214.395 

6.575

Kim ya . , 
; Süperfosfat (1 ) "* 450,0 ,: 616,2 ■ 479,3 432,1 477,0(b) 589,6(b)

M AD EN C İLİK

Mad. köm. (tuvönan) 
L inyit (1 ) , '■ 
Krom  (1)
Dem ir (1 ) ■
Bakır (1 ) ■— ......
M anganez (3 )
Saf kükürt 
Ham petrol

7.846 
. 9.420 

912 
2.414 

912 
13 
24 

3.453

7.862
10.248

696
1.992
1.116

15
21

3.410

7.841,5 
10.608 
; 552 
2.580 
1.680 

4
17,7

3.604

8.603 
1 11.069 

693 
2.257 

- 2.422 
3,2 

21,3 
3.304,2

7.259(a)
8:737(a)

. 565(a) 
1.948(a) 
2.052(a) 

2,9(a)

2.90İ,9(a)

7.051 (a) 
9.128(a) 

740(a) 
1.778(a) 
1.969(a)

17,9(c) 
2.590,2(a)

ENERJİ

Petrol ürünleri

Gaz .
Benzin
M otorin  , 
Fuel O il . i 
D iğer

8.437

468
1.140
2.045
3.948

836

10.657

489
1.424
2.576
4.869
1.299

12.341,5

565,' 
1.900,( 
3.055,] 
5.696,i 
1.123

12.454,1

515,9
1.935,7
3.099,5
5.486.0
1.417.0

10.404,0(a)

390,3(a) 
1.607,9(a) 
2.675,4(a) 
4.527,3(a) 
1.203,l(a )

9.912,7(a)

301,9(a) 
1.704,0(a) 
2.668,4(a) 
4.175,2(a) 
1.063,2(a)

E lektrik (m il. kw/s.) ~ 9.598 11.242 12.425,2 13.477,0 m—• 15.569,2

(1 ) Kamu ve Özel Sektör.
(2 ) Şümerbarik ve iştirakleri üretimidir.
(3 ) Özel Sektör. : . : ,
(a ) Ocak -E k im  '
(b ) Ocak - Eylül ■...........
(c )  O cak -K asım
(d ) Ocak - Ağustos

Kaynak : D İE  ve ilgili kuruluşlar.



Satış ve Stoklar
Cetvel : 8__________________________________________  (Kam u Sektörü) (Bin Ton)

I
S a t ı ş l a r S t o k l a r

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975

Hadde mamulleri (1) 944 1.285 1.343 989 231 172 164 537
Borular (1) — _ — . __ - 4 9 8 11
Çelik (1) — — — _ — 21 32 134 ....
Kok (1) 631 658 808 640 159 22 120 59 . . . .
Çimento (1) 7.540 8.321 8.245 8.598 9.946 156 188 150 171 183
Tas kömürü 4.491 4.467 4.465 4.704 4.586 7 10 73 201 236
Linyit 4.344 4.762 4.806 5.382 6.135 235 124 171 1.015 771
Demir cevheri — — — — — 1.936 1.739 633 1.941

Gaz (1) 461 492 579 498 419 19 15 24 62 12
Benzin (1) 1.132 1.121 1.580 1.531 1.745 72 48 102 134 95
Motorin (1) 1.968 2.221 2.930 3.036 3.118 34 22 160 229 69
Fuel Oil (1) 3.531 4.017 5.178 4.805 4.785 128 112 185 197 203
Şeker (1) 658 730 833 728 774 544 458 346 358 398

Pamuk dokuma (Bin metre) 227,2 215 178 160 153(2) 50,3 54,9 70 115 132 (2)
Yünlü dokuma (Bin metre) 5,0 5 5 5 5(2) 2,3 3,3 2,3 2,3 2,3(2)
Kağıt ve karton 105 131 169 193 204 — 22 14 11
Gazete kağıdı — 35 95 99 83 — 10 0,4 2.3 6
Kahve 6 7 8 8 12 1 1 3 5 3
Çay 20 24 31 37 42 3 3 3 2 6
Sigara, tütün 44 46 51 55 55 7 7 6 6 6

Rakı (Bin litre) 20 23 28 31 33 3 3 2 0,9 3
Bira ”  ” 43 48 51 38 44 1 2 2 1 1
Şarap ’* ” 6 6 6 6 4 0 0,2 0,1 0,1 0,4
D iğer içkiler (Bin litre) 6 6 10 9 8 1 1 1 1 2
A lkol ”  ” 21 21 21 21 21 2 2 2 2 2

(1 ) Resmî ve Özel Sektör.

(2 ) Ekim sonu.

Kaynak : Maliye Bakanlığı.



Cetvel : 9

Yeni İnşaat
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Kıym et (M ilyon TL.) Yüzölçümü (1000 m1)

1971 1972 1973 1974 1975
(x )

1971 1972 1973 1974 1975
(X )

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

1.460,5
4.547,7

533.8
254.9 
200,6 
173,3

1.687,7
5.480,0

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

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

3.788.3 
12.785,1
2.003.4
1.735.5 

760,9 
624,6

4.739,0
i).356,l
1.236,6

606,8
417,7
553,4

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

4.865,9
12.118,3
2.135,8
1.480,2

535,1
518,8

TOPLAM 7.170,8 8.689,6 13.351,4 15.136,0 21.697,8 16.909,6 19.269,7 24.495,9 20.347,5 21.654,1

Tamir ve tadilât 82,0 76,0 128,4 71,6 77,4 — — — — —

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

Yeni ilâve Veya Kısmen Biten Yapılar 
Cetvel • 10 (Belediyelerce verilen yapı kullanma izin kâğıtlarına göre)

Kıym et (M ilyon TL.) Yüzölçümü (1000 m8)

1971 1972 1973 1974 1975
(x )

1971 1972 1973 1974 1975
(x )

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

645,9
2.029,8

370.1
153.1
65.0
44.1

821,0
2.641,3

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

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

1.467,9
7.212,2
1.018,8

533.0 
180,3
145.0

2.064.6
4.596.7 

838,9 
299,1
151.0
116.0

2.477,4
5.653,3

943.6 
235,8 
255,4
110.6

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

1.896.0
6.649.1 
1.118,6

553,3
139,9
125,2

TOPLAM 3.308,0 4.247,9 5.598,0 7.318,2 10.557,2 8.066,3 9.676,1 10.879,6 9.809,3 10.482,1

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



Ulaştırma Hizmetler!

Cetvel : 11

1971 1872 1*73 1974 1975

I - KARA ULAŞIM I

KARA YO LLARI ULAŞIM I

Taşıma faaliyetleri :
Tasman yolcu (milyon kişi) (1) 
Taşınan yük (milyon ton) (1)

162,3
51,4

172.1
54,2

190.6
64,6

200,7
69,0

213.5
73,3

Katedilen mesafe :

Yolcu (milyon yolcu/Km.) 
Yük (milyon ton/Km.) 
Taşıt (milyon taşıt/Km.)

41.413
16.713
6.680

47.365
17.714
7.694

54.758
20.808
8.555

57.656
22.212
9.199

61.336
23.616

9.873

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

158.134
130.953
39.105

185.216
142.183
44.286

234.577
159.356
51.463

304.000
175.000 
56.000

360.000
190.000 
60.000

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

20.425
33.424
5.620

21.263
32.891
5.294

22.350
33.094
4.835

23.916
31.302
4.281

26.245(a) ı 
29.368(a) j 
3 .886 (a ) |

DEMİR YO LLARI ULAŞIM I

Taşıma faaliyetleri :
Taşman yolcu (milyon kişi) 
Taşman yük (milyon ton)

111
16

112,9
17

117,5
15,9

128,4
14,9

92 ,6 (b )
10 ,9 (b )

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

5.738
5.736

5.336,5
7.217,9

5.215,3
7.221,7

5.753
7.039

3.982(b ) 1 
5 .489(b )

Taşıt parkı :

Lokomotif
Motorlu ve elektrikli vagonlar 
Yolcu vagonu 
Yük vagonu 
Diğer vagonlar

986
83

1.219
16.003
4.493

985
266

1.175
16.036
4.656

975
266

1.078
15.989
4.834

977
264

1.053
15.998
4.823

977
263

1.057
16.735
4.909

II DENİZ ULAŞIM I

Taşıt parkı :

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

360.925
74.748

177.131

410.954
74.748

178.734

434.157
71.918

210.266

506.650
71.918

350.237

528.790
64.245

336.134

Taşıma faaliyetleri : (2)
Taşman yolcu (M ilyon kişi) 
Taşman yük (Bin ton)

123,6
119,3

131,9
127,8

141,3
123,1

124,6
129.0

114,1
88.7

III HAVA ULAŞIM I

Taşıtlar (uçak) •
Taşınan yolcu (Bin kişi)
Taşman yük (ton)
Taşınan yolcu (milyon yolcu/Km.) 
Taşman yük (Bin ton/Km.)

20
1.591
9.011
1.185
5.763

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
9.148

(1) Tahmin.
(2 ) Denizcilik Bankası faaliyeti.
(a ) Geçici rakamlar.
(b ) 10 Aylık.

Kaynak : İlgili kuruluşlar.



Cetvel : 12
Haberleşme Hizmetleri

(Bin adet)

1971 1972 1973 1974 1975(1)

Mektup postası : 620.491 522.873 550.406 610.400 628.428
Yu rtiçi 494.466 412.007 431.407 480.576 498.910
Yurtdışı 126.025 110.866 118.999 129.824 129.518

Gelen 53.116 49.144 50.351 47.522 45.000
Giden 72.909 61.722 68.648 82.302 84.518

Telgra f tra fiğ i : 11.245 10.696 11.723 12.503 12.910
Yu rtiçi 9.998 9.388 10.199 10.976 11.500
Yurtd ışı _ 1.247 1.308 1.524 1.527 1.410

Giren 724 759 892 931 810
Çıkan 523 549 632 596 600

Telefon  tra fiğ i : 535.948 600.097 _675.088 739.423 805.000

Şehiriçi (kontörlü) 500.480 562.047 631.287 691.512 750.000
Şehirlerarası (tamamlanan) 35.468 38.050 43.801 47.911 55.000
M illetlerarası (çıkan - dakika) (1.956) (2.091) (2.830) C3.175) (3.500)

Telefon  abone sayısı (a d e t): 426.377 473.462 531.367 598.954 680.050

Otom atik santrallere bağlı 320.818 362.949 408.467 460.333 525.000

E l santrallere bağlı 105.559 110.513 122.900 138.621 155.050

P.T.T. işyerleri (a d e t): 3.082 3.282 3.677 4.259 5.033

M erkezler 882 883 885 897 903

Şubeler 1.140 1.151 1.199 1.324 1.404

A centeler 1.060 1.248 1.593 2.038 2.726

Radyo sayısı 3.856 3.959 4.033 4.091 4.154

Televizyon  sayısı (adet) : 102.152 157.226 266.922 455.752 999.921

(1 ) Geçici rakamlar.

Kaynak : P.T .T . Genel Müdürlüğü.



Cetvel : İS

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

(1000 Dolar)

197! 1972 1973 1974 1975

GELİRLER 62.858 103.728 171.477 193.684 200.861

Turistik Seyahat 59.832 99.477 166.163 178.864 192.228

Diğer 3.026 4.251 5.314 14.820 8.633

GİDERLER 42.191 59.317 93.013 151.997 154.954

Turistik Seyahat 25.777 36.274 65.261 92.738 97.349

Diğer 16.414 23.043 27.752 59.259 57.605

GELİR —  GİDER FARKI 20.667 44.411 78.464 41.687 45.907

Turistik Seyahat 34.055 63.203 100.902 86.126 94.879

Diğer —  13.388 —  18.792 — 22.438 — 14.439 —̂ 48.972

Kaynak: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Şubesi.

Dış Ticaret Hacmi
Cetvel : 14

Yıllar
Değer (M ilyar TL .) Değer (M ilyon $ )

İthalât İhracat İthalftt İhracat Fark

1962 5,6 3,4 622 381 —  241
1963 6,2 3,3 688 368 —  320
1964 4,9 3,7 537 411 —  126
1965 5,2 4,2 572 464 —  108
1966 6,5 4,4 718 490 —  228
1967 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
1974 53,1 21,2 3.778 1.532 — 2.246

1 1975 67,6 20,1 4.739 1.401 — 3.338

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 15

Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı
(Milyon $ )

İ h r a c a t

Maddeler 1971 1972 1973 1974 1975

CANLI H AYVANLAR 20 16 24 48 25

MEYVELER 143 193 365 535 490

Üzüm 22 31 58 54 46
İncir 9 11 16 17 19
Fındık 84 117 122 173 154
Diğer m eyveler 28 34 169 291 271

HUBUBAT 1 20 25 0 1

Çavdar 0 0 — — —
Kuşyemi 0 0 0 0 1
Diğer hububat 1 20 25 — —

TOHUMLAR 10 14 18 12 15

KÜSPELER 22 28 40 40 29

TÜTÜN 86 131 133 204 183

MADENLER 27 28 49 91 94

Bakır (Ham) 1 0 5 21 5
Krom (cevher) 17 12 13 23 52
D iğer madenler 9 16 31 47 37

YÜ N  - K IL, A TK IL I 5 7 13 6 12

PAM UK 193 191 306 244 230

DİĞER MADDELER 170 257 344 352 322

TOPLAM 677 885 1.317 1.532 1.401

İ t h a l â t
Maddeler

A K A R YA K IT  

İLÂÇ  VE BOYA

DOKUMA - İPLİKLER

DEMİR VE ÇELÎK

M AKİNELER

TASIM A ARAÇLARI

SUNİ PLÂSTİK  MAD. VE TAB İÎ 
SENTETİK KAUÇUK

H AYV AN İ VE NEBATİ YAĞ LAR

GÜBRELER

DİĞER MADDELER

TOPLAM

1971 1972 1973 1974 1975

122

108

41

132

327

102

43

17

32

247

1.171

155

150

54

148

517

179

56

21
62

221

1.563

221

179

53

247

650

234

71

4

132

295

2.086

763

284

105

531

845

283

136

17

101

713

812

426

116

680

1.276

400

153

124

44

708

3.778 4.739

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Yatırım, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı
Cetvel : 16

G r u p la r

D e ğ e r l e r  
(M ilyon $)

p a y  1 a ı 
(% )

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975

YATIR IM  MADDELERİ 511 783 1.003 1.289 1.961 43,6 50,1 48,1 34,1 41,4

İnşaat malzemesi 67 86 116 197 291 5,7 5,5 5,6 5,2 6,1
Makine ve teçhizat 697 887 1.092 1.670 37,9 44,6 42,5 28,9 35,3

TÜKETİM  MADDELERİ 59 73 90 157 203 5,1 4,7 4,3 4,2 4,3

HAM  MADDELER 601 707 993 2.332 2.575 51,3 45,2 47,6 61,7 54,3

TOPLAM 1.171 1.563 2.086 3.778 4.739 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 17

Kaynakların Çeşidine Göre İthalât

(Milyon $ )

1971 1972 1973 1974 1975

I. PROGRAM  İTH ALÂTI 903 1.221 1.705 3.444 4.243

Liberasyon 533 708 1.149 2.524 2.919

Tahsisli 260 413 478 697 1.163

Anlagmalı 110 100 78 223 161

II. DİĞER İTH ALÂT 268 342 381 334 496

Nato Enfrastrüktiir 7 10 21 24 39

Ö zel yabancı sermaye 29 28 15 16 142

Ö zel yatırım  kredileri 148 249 295 235 216

Surplus — 0 — — —

Bedelsiz 83 55 50 58 98

D iğerleri 1 0 0 1 1

T O P L A M 1.171 1.563 2.086 3.778 4.739

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 18

İh ra ca t v e  İth a lâ tın  Ü lk e  G ru p la rı İt ib a r iy le  D a ğ ılış ı

(M i lyo n  S )

İ h r a c a t 11 h a 1 â t 1

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975

Ortak Pazar ülkeleri 309 405 611 717 615 572 830 1.142 1.708 2.346

Dolar sahası ülkeleri 70 105 154 149 148 203 206 207 394 484

Diğer O. E. C. D. ülkeleri 114 140 184 215 222 142 193 276 582 671

0. E. C. D. ÜLKELERİ TO PLAM I 493 650 949 1.081 985 917 1.229 1.625 2.684 3.501

A N LA Ş M A LI ÜLKELER 82 90 104 146 105 139 169 171 188 130

DİCER ÜLKELER 102 145 264 305 311 115 165 290 906 1.108

T O P L A M 677 885 1.317 1.532 1.401 1.171 1.563 2.080 3.778 4.739

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 19

Sektörlere Göre İstihdam 
(15 - 64 yaş)

(Bin kişi)

S e k t ö r l e r 1974 1975

Paylar %

1974 1975

Tarım 8.735 8.705 62,67 61,37

Sanayi 1.688 1.759 12,11 12,40

İnşaat 514 550 3,69 3,88

Ticaret 702 736 5,04 5,19

Ulaştırma 534 600 3,83 4,23

Hizm etler 1.765 1.834 12,66 12,93

TOPLAM 13.938 14.184 100,00 100,00

Kaynak  : 1976 Programı Tablo 233, 234.

Dış Ü lkelere Gönderilen İşçiler

Cetvel : 20

; Ü l k e l e r 1971 1972 1973 1974 1975 Değişiklik | 
1974 -1975

Batı Almanya 65.684 65.875 103.793 1.228 640 —  588

Avusturya 4.620 4.472 7.083 2.501 226 — 2.275

Avustralya 879 640 886 1.138 401 —  737

Birleşik Am erika 10 50 21 10 5 —  5

Hollanda 4.853 744 1.994 1.503 32 — 1.471

İsviçre 1.342 1.312 1.109 770 229 —  541

Fransa 7.897 10.610 17.544 10.577 25 — 10.552

İngiltere 1.289 82 116 113 98 —  15

Suudi Arabistan 5 28 4 — 1 1

Belçika 583 113 265 555 59 —  496

Danimarka 72 27 1.254 160 38 —  122

Libya 15 86 664 1.015 1.128 113

Diğerleri 1.193 1.190 1.087 641 1.537 896

TOPLAM 88.442 85.229 135.820 20.211 4.419 — 15.792

Kaynak: İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü.



Cetvel : 21
Merkez Bankası —  Başlıca İşlemler

(Milyon TL.)

A K T İ F 1971 1972 1973 1974 1975 P A S İ F 1971 1972 1973 1974 1975

ALTIN  VE DÖVİZ REZERVİ 10.469 18.366 28.556 22.303 14.961 TEDAVÜLDEKİ
Altın mevcudu 1.765 1.844 

16.665 
—  143

2.049 
26.685 
—  178

2.049 
20.405 
—  151

2.049 
13.672 

—  760

BANKNOTLAR 17.032 20.055 25.332 32.860 40.938
Döviz borçluları - Konv. 
Döviz alacaklıları - Konv. (—)

8.772 
—  68

KREDİLER 16.273 19.534 27.886 45.816 54.756

H azine-kısa vadeli avans 6.088 7.469 7.844
2.259
2.700

12.484
2.270
6.700

976
1.094

11.155
2.949
1.534

341
1.119

16.761
2.180
6.000
1.371

64
11.971

790
3.094

441
2.162
6.050
2.415
1.457

MEVDUAT 11.016 16.663 20.955 26.120 36.927
Katma bütç. idareler - Tekel 
Toprak Mahsulleri Ofisi

1.750
3.000

1.750
3.350 Bankalar mevduatı 8.688 14.701 18.552 23.226 34.241

T. Şeker Fabrikaları A . §. 
Pamuk alımlan - Sümerbank 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Tarım kredileri 
Sanayi kredileri 
Küçük Sanat 
İhracat kredileri 
Kamu İkt. Teş. Finans. (DYB) 
Orta vadeli krediler 
D iğer krediler

709
248
227

1.990
659
359
576

709
427

1.314
1.966

535
399
684

729
695

3.855
2.501
1.204

421
1.841

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

Resmî mevduat

6.956
1.732

912

12.027
2.674

1.335

16.275
2.276

1

1.424

19.920
3.305

1

1.210

28.425
5.816

1.680

Diğer mevduat 1.416 627 979 1.684 1.006

148
519

496
435

2.792
1.045

3.556
1.638

DİĞER AKTİF  HESAPLAR 12.015 16.568 13.185 19.022 51.377
DİĞER PASİF HESAPLARZiraî finansman 650

6.323
5.042

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

10.709 17.750 23.340 28.161 43.229
Özel finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

M uhtelif depozitolar 
Sermaye hesaplan 
D iğerleri

1.587
1.126
7.996

1.369
1.283

15.098

1.227
2.447

19.666

978
3.751

23.432

1.923
4.653

36.653

TOPLAM 38.757 54.468 69.627 87.141 121.094 TOPLAM 38.757 54.468 69.627 87.141 121.094



Cetvel : 22

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

A  K  T  î  F
Değişiklik

P A S İ F

Değişiklik

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

A LTIN  VE DÖVİZ REZERVİ 4.494 7.897 10.190 —6.253 —  7.342 TEDAVÜLDEKİ
3.117 3.023 5.277 7.528 8.078

79 
7.893 

—  75

205 
10.020 

—  35

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

—  69 
4.471 

,92
—6.280

27
—  6.733
—  609

KREDİLER ' 1.708 3.261 8.352 17.930 8.940

H azine-kısa vadeli avans 
Katma bütç. idareler - Tekel 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Pamuk alımları - Sümerbank 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Tarım kredileri 
Sanayi kredileri 
KUçUk sanat 
İhracat kredileri 
Kamu İkt. Teş finans. (D YB) 
Orta vadeli krediler 
D iğer krediler

1.729

1.875

103
— 1.192
—  306
—  231
—  131
—  196

148
—  91

1.381

350

179
1.087

—  24
—  124

40
108

348
—  84

375 4.640 4.277 MEVDUAT . 3.304 5.647 4.292 5.165 10.807
509 

—  650 
20 

268 
2.541 

535 
669 
22 

1.157

2.296
610

11 
4.000 

247 
399 

7.300 
448 
330 

—  80 
—  722

764
593

—  90
—  700 

395
—  1.030

816
—  2.159 

1.560

Bankalar mevduatı 3.289 6.013 3.851 4.674 11.015

Mevduat kargılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

Resmî mevduat

2.663
626

183

5.071
942

423

4.248 
—  398 

1

89

3.645
1.029

—  214

8.505 
2.511 

—  1

470
100

1.043
6.050

—  1.141
—  181

Diğer mevduat —  168 —  789 352 705 —  678

DİĞER AK TİF HESAPLAR 142 4.553 — 3.383 5.837 32.355 DİĞER PASİF HESAPLAR —  77 7.041 5.590 4.821 15.068
Ziraî finansman 
Özel finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
D iğerleri

514 
—  372

—  7
4.560

—  49 
— 3.334

5.934
—  50
—  47

3.350
1.135

14.265
13.605

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesaplan 
Diğerleri

—  412
—  197 

532

—  218 
157 

7.102

—  142 
1.164 
4.568

—  249 
1.304 
3.766

945
902

13.221

TOPLAM 6.344 15.711 15.159 17.514 33.953 TOPLAM 6.344 15.711 15.159 17.514 33.953

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



Cetvel : 23

Merkez Bankası - Krediler ve Dağılımı
(Milyon TL)

D e ğ i ş i k l i k
1971 1972 1973 19751974

1970
1971

1971
1972

197:
197:

! 1972 
1974

1974
1975

Hazine - kısa vadeli avans 6.08i 7.46£ 7.844 12.4»i  16.761 1.72i) 1.38 37.5 4.64 )  4.277

Katma bütçeli idareler - Tekel 1.750 1.75C 2.25i 2.27( 2.18C — - 50i) 1 —  90

Toprak Mahsulleri Ofisi 3.000 3.35C 2.700 6.70C 6.000 1.87i 35( — 65C 4.00( —700

T. Şeker Fabrikaları A . Ş. 709 709 729 976 1.371 2C 247 395

Sınai seneler 
Zirai senetler

675
34

675
34

695
34

942
34

1.371 20 247 429
- 3 4

Pamuk alım ları - Sümerbank 248 427 695 1.094 64 103 179 268 399 U.030

Tarım  Satış Kooperatifleri 227 1.314 3.855 11.155 11.971 — 1.192 1.087 2.541 7.300 816

Tarım  kredileri 1.990 1.966 2.501 2.949 790 —-306 —  24 535 448 -2.159

Tarım  Kredi Kooperatifleri 
D iğer tarım kredileri

1.946
44

1.918
48

2.441
60

2.885
64

724
66

-r-307
1

—  28 
4

523
12

444
4

-2.161
2

Sanayi kredileri 659 535 1.204 1.534 3.094 —  231 — 124 669 330 1.560

Normal sanayi senetleri 
Belgeli ihracat 
D iğer sanayi

292
135
232

315
39

181

992
136
76

1.268
266

1.545
467

1.082

— 202 
—  60 

31

23
—  96
—  51

677
97

-1 0 5

276 
130 

—  76

277
201

1.082
Küçük sanat 359 399 421 341 441 — 131 40 22 —  80 100

İhracat kredileri 576 684 1.841 1.119 2.162 —  196 108 1.157 — 722 1.043

İhracat satış finansmanı 
İhracat hazırlık finansmanı 
Vesikalı teminat ve iştira senetleri 
Tütün finansmanı

Kamu İkt. Teş. Finansmanı

301
55
6

214

298
40
7

339

704
99
34

1.004

347
77
27

668

1.240
35
29

858

6.050

— 117 
—  21
—  24
—  34

—  3
—  15

1
125

406
59
27

665

— 357 
—  22 
—  7 
— 336

893 
—  42 

2 
190

Hazine kef. haiz bonolar 
Tahvil üzerine avans

Orta vadeli krediler 148 496 2.792 3.556

4.158
1.892

2.415 148 348 2.296 764 -

4.158
1.892

-1.141
Sınai
Tarımsal

D iğer krediler

148

519

496

435

2.753
39

1.045

3.324
232

1.638

2.278
137

1.457 -

148 

-  91 -

348 

-  84

2.257
39

571 
193 -

1.046 
-  95

Normal ticarî krediler 
Tahvil üzerine avanslar 
Bankalar Tasfiye Fonu

183
44

292

125
47

263

365
445
235

1.060
370
208

1.154 
135 
168 1

—  49 -
—  12 
- a o j -

-  58
3

-  29 -

240 
398 -  

-  28 -

695
-  75 -
-  27 -

94 
-235 
-  40

GENEL TOPLAM |l6.273 U».534 7.886 4.
1

>.816 54.75öj 1.708 3.261 it.352 1’7.930 İ.940



Cetvel : 24
Altın Mevcudu ve Dağdışı

(Ton)

1971 1972 1973 1974 1975

M İLLE TLE R AR ASI A Y A R L I 103 108 108 108 108

S İK K E  VE DÜŞÜK A Y A R L I 3 3 3 3 3

TOPLAM 106 111 111 İ l i 111

Altın ve Döviz Durumu
C etve l : 25 (M ilyon  $ )

1971 1972 1973 1974 1975

A L T IN  MEVCUDU (M illetlerarası ayarlı) +  126 +  132 +  147 +  147 +  147

D Ö V İZ  BORÇLULARI (Konvertibl) +  627 +  1.190 +  1.906 +  1.473 +  911

D Ö V İZ  A LA C A K LILA R I (Konvertibl) —  5 —  10 —  13 —  11 —  51

A L T IN  VE D Ö VİZ DURUMU 748 1.312 2.040 1.609 1.007



Cetvel : 26

Altın ve Döviz Durumu
(Milyon TL.)

1971 1972 1973 1974 1975

A LTIN  MEVCUDU (M illetlerarası ayarlı) 

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) 

DÖVİZ A LAC A K LILAR I (Konvertibl)

+  1.765 

+  8.772 

—  68

+  1.844 

+  16.665 

—  143

+  2.049 

+26.685 

—  178

+  2.049 

+20.405 

—  151

+  2.049 

+  13.672 

—  760

A LTIN  VE DÖVİZ DURUMU 10.469 18.366 28.556 22.303 14.961

Diğer Altın ve Döviz Hesaplan 
Cetvel : 27___________________________________________________________ (Milyon TL.)

1971 1972 1973 1974 1975

ALTIN  (Meskûk ve düşük ayarlı) 52 53 60 61 61

BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 2.230 2.109 1.981 1.550 1.704

Hariçteki muhabirler 298 249 278 152 209
Diğer döviz hesaplan 1.932 1.860 1.703 1.398 1.495

ALAC AKLI DÖVİZ HESAPLARI _6.086_ 13.704 17.303 20.059 33.063

Hariçteki muhabirler 129 104 199 320 437
Diğer döviz hesaplan 5.957 13.600 17.104 19.739 32.626



Merkez Bankası - Mevduat ve Dağılımı
(M ilyon TL .)

uetveı :

1975

D e ğ i ş i k l i k

1971 1872 1973 1974
1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

K A Y D ÎP A R A

BANKALAR

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

50 445 742 1.432 700 42 395 297 690 —  732

8.688 14.701 18.552 23.226 34.241 3.289 6.013 3.851 4.674 11.015

6.956
1.732

12.027
2.674

16.275
2.276

1

19.920
3.305

1

28.425
5.816

2.663
626

5.071
942

4.248
— 398

I

3.645
1.029

8.505 
2.511 

—  1

RESMÎ MEVDUAT

Genel - katma bütçeli idareler 
Kamu ekonomik teşebbüsleri 
D iğerleri

912 1.335 1.424 1.210 1.680 183 423 89 —  214 470

769
20

123

969
65

301

809
71

544

786
89

335

1.061
179
440

161
4

18

200
45

178

— 160
6

243

—  23 
18

—  209

275
90

105

MUHTELİF (Kaydî para hariç)

M İLLETLERARASI KURUM LAR VE 
DIŞ YARD IM  KARŞILIKLARI

133 150 207 224 279 —  22 17 57 17 55

1.233 32 30 28 27 —  188 — 1.201 —  2 —  2 —  1

TOPLAM 11.016 16.663 20.955 26.120 36.927 3.304 5.647 4.292 5.165 10.807



Bankalar —  Başlıca İşlemler (x)
Cetvel : 29 (Milyon TL.)

A K T İ F 1971 1972 1973 1974 1975 P A S İ F İ971 1972 1973 1974 1975

KASA

Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST 
TEVDİAT (2)
MEVDUAT KARŞILIKLARI

Merkez Bankasında (2) 
Devlet Yatınm  Bankasında

KREDİLER

İhtisas kredileri

Sanayi bankaları

T. Sınaî Kal. B.
Sınaî Yat. ve Kr. B.

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

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

İpotek karşılığı krediler 
Konut inşaatı 
A fetler için 
Turizm
Ticarî nitelikte 

Genel krediler 

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER

3.401 4.418 5.018 7.142 9.169 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 bankalan 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

Z İR A Î FİNANSM AN

K ALAN  (3)

48.476 62.994 80.392 99.068 13I.427_

3.392
9

1.732

4.405
13

2.674

5.004
14

2.277

7.116
26

3.306

9.143
26

5.816

29.620 36.830 49.086 62.462 83.712

31.384
52.328

47.715

8.704
20.916

18.856

11.901
24.929

26.164

16.030
33.056

31.306

22.631
39.831

36.6068.274 13.359 17.662 21.357 29.862

6.956
1.318

42.834

12.027
1.332

55.993

16.275
1.387

75.068

19.920
1.437

95.749

28.425
1.437

137.844
4.434 5.993 14.119 23.178 22.226

2.173 3.232 6.296

2.441
3.855

421

14.044 12.701
15.449 17.324 23.653 35.574 47.279

1.946
227

359

1.918
1.314

399

2.885
11.155

4

341

724
11.971

6
441

2.389
1.790

599

1.267
8.867

2.016
3.270
3.581

2.926
1.668

688
161
409

27.385

2.788
¿036

752

1.538

3.763
2.881

882

1.972
14.267

2.739
5.957
5.571

3.651

4.253

3.243
1.010
2.533

24.798

2.955
14.868
6.975

3.990
2.011
1.069

311
599

60.175

5.235

4.033
1.202

3.903
33.581

3.235 
21.912
8.434

4.560
2.220
1.185

409
746

90.565

9.778

2.426
3.420
3.932

3.220
1.727

813
174
506

38.669

1.902 2.362 7A02

1.899
60

1.841
810

2.792

650

8.793 9.084

907
44

576
227
148

650

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 '

1.884
988
203
576

51.415

8.465 13.823 11.763 12.167 34.630 15.784 7.016 6.899 7.509 9.592
1

TOPLAM 62.025 83.460 106.924 135.063 192.283 TOPLAM 62.025 83.460 | 106.924 135.063 192.283

NO TLAR : (x ) Bankalardan alınan ayrıntılı bilgiler geciktiğinden bu cetvel 1975 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 bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları 

arasındaki farktır. Bankaların 1975 yılı bilânçoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Bankalar — Başlıca İşlemler —  Değişiklik (x)
(Milyon TL.)

^CIVCİ • ov

A K T İ F
1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

P A S İ F
1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

KASA 1.077 1.017 600 2.124 2.027
MEVDUAT 12.230 14.518 17.398 18.676 32.359

Banknot 1.078 
—  1

626

1.013 599
1

—  397

2.112
12

1.029

2.027
Tevdiat parası 6.210 7.210 12.256 13.376 21.250

Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST 
TEVDİAT (2)

4

942 2.510

Vadesiz ticarî mevduat 
Vadesiz tasarruf mevdu.

2.113
4.097

3.197
4.013

7.308

4.129
8.127

5.142

6.601
6.775

5.300

8.753
12.497

11.109
5.085 4.303 3.695 8.505 Diğer mevduat (1) 6.020

MEVDUAT KARŞILIKLARI 2.663

Merkez Bankasında (2) 
Devlet Yatırım  Bankasında

2.663 5.071
14

4.248
55

3.645
50

8.505 MERKEZ B. REESKONT - 
AVANS (2) — 1.866 1.559 8.126 9.059 —  952

KREDİLER 5.829 13.159 19.075 20.681 42.095 T.C. Ziraat Bankası — 1.499 1.050 3.064 7.748 — 1.343

İhtisas kredileri 511 1.875 6.329 11.921 11.705 Tarım Kredi Koop.leri —  307 
— 1.192

—  28 
1.087

523
2.541

AAA
7.300

4

— 2.161
816

2Sanayi bankaları 257 399 975 490 982 Tarım Satış Koop.leri 
Üreticiyi güçlendirme

T. Halk B. - Küçük sanatT. Sınaî Kal. B.
Sınaî Yat. ve Kr. B.

Küçük sanat - Halk B.

167
90

159

246
153

271

845
130

434

362
128

561

790
192

1.370

—  131 40 22 —  80 100

Diğerleri - bütün bankalar —  236 460 5.040 1.391 291

530Tarım kredileri - Ziraat B. —  163 911 4.489 10.531 8.783 Sanayi
Tarım - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

—  128 
1

—  196
—  61 

148

55 
4 

108 
—  55 

348

937
12

1.157
638

2.296

729

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

—  109 
125

—  179

410
150
351

313
2.537
1.639

216
8.911
1.404

280
7.044
1.459

—  722 
620 
764

1.043 
—  141 
— 1.141

İpotek karşılığı krediler 258 294 431 339 570

Konut inşaatı 
A fetler için 
Turizm

51 
130 

—  6 
83

59
125
13
97

157
175
29
70

127
81

108
23

209
116
98

147

ZİR A Î FİNANSM AN 3.350

Ticarî nitelikte
Genel krediler 5.318 11.284 12.746 8.760 30.390

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 1.886 1.232 —  117 610 2.083 KALAN  (3) 1.717 5.358 — 2.060 404 22.463

TOPLAM 12.081 21.435 23.464 28.139 57.220 TOPLAM 12.081 21,435 23.464 28.139 57.220

NO T : (x ) Bu cetveldeki notlar için 29 sayılı cetvelin açıklamaları geçerlidir.



p«nlralar —  Krediler ve Dağılımı

v*eıvvı i •»*

1973
1 9  7 4

1975

Ekim
1971 1972

Ekim A ra lık

ÜRETİM SEKTÖRÜ 19.865 25.637 33.017 35.867 41.461 49.252

Sanayi

Sanayi bankaları

12.177 16.399 21.067 23.028 26.995 32.977

2.389 2.788 3.763 4.131 4.253 5.212

Diğer bankalar 9.788 13.611 17.304 18.897 22.742 27.765

Madencilik - diğer bankalar 

Tarım

260 572 716 622 981 570

6.161 7.128 9.262 9.836 10.952 12.024

Tarım Kredi Kooperatifleri 2.016 2.426 2.739 2.545 2.955 2.721

Diğer üreticiler 4.145 4.702 6.523 7.291 7.997 9.303

Küçük san’at, esnaf 1.267 1.538 1.972 2.381 2.533 3.681

KONUT - BAYIND IRLIK  SEKTÖRÜ 5.345 6.164 7.180 7.328 7.262 9.264

Konut inşaatı 1.668 1.727 1.884 1.856 2.017 2.004

Mahalli idareler 2.332 2.635 2.954 3.164 3.404 4.359

A fetler için 688 813 988 1.029 1.069 1.125

Diğer inşaat 657 989 1.354 1.279 772 1.776

KAMU M ALİ SEKTÖRÜ 3 5 61 38 36 24

DAĞITIM  SEKTÖRÜ 11.680 15.635 20.539 24.887 31.946 42.791

İhracat 5.033 5.858 9.088 13.439 18.042 24.570

Tarım Satış Kooperatifleri 3.270 3.420 5.957 10.823 14.868 19.371

Diğer ihracat kredileri 1.763 2.438 3.131 2.616 3.174 5.199

Turizm 161 174 203 293 563 484

İthalât 2.724 3.748 4.230 4.035 4.009 5.402

İç ticaret 3.762 5.855 7.018 7.120 9.332 12.335

SEKTÖRE D AĞ ITILAM AYAN 5.941 8.552 14.271 17.206 15.044 23.586

25 binden az krediler 1.390 1.653 1.914 2.064 2.088 2.246
İpotekli ticarî krediler 409 506 576 507 599 638
Diğerleri t 4.142 6.393 11.781 14.635 12.357 20.702

KREDİLER GENEL TOPLAM I 42.834 55.993 75.068 85.326 95.749 124.917



Bankalar —  Krediler ve Dağılımı —  Mutlak Pav (°/n\
Cetvel : 32

1971 1972 1973 1 9 7 4 1975
Ekim Aralık Ekim

ÜRETİM SEKTÖRÜ 46,4 45,8 44,0 42,0 43,3 39,4
Sanayi

Sanayi bankaları 
D iğer bankalar

28,4

5,5
22,9

29.3

5,0
24.3

28,1

5,0
23,1

27,0

4,8
22,2

28,2

4,4
23,8

26,4

4.2
22,2

Madencilik - diğer bankalar 0,6 1,0 1,0 0,7 1,0 0,5
Tanm 14,4 12,7 12,3 11,5 11,4

3,1
8,3

9,6

2,2
7,4

Tarım  Kredi Kooperatifleri 4,7 4,3 3.6
8.7

3,0
8,5D iğer üreticiler 9,7 8,4

Küçük san’at, esnaf 3,0 2,8 2,6 2,8 2,7 2.9
KONUT - B A Y IN D IR LIK  SEKTÖRÜ 12,5 11,0 9,5 8,6 7,6 7,4

Konut ingaatı 3,9 3,1 2,5 2,2 2,1 1,6
M ahallî idareler 5,5 4,7 3,9 3,7 3,6 3,5
A fe tle r için 1,6 1,4 1,3 1,2 ı . ı 0,9
D iğer inşaat 1,5 1,8 1,8 1,5 0,8 1,4

KAM U M A L Î SEKTÖRÜ 0,0 0,0 0,1 0,0 0.0 0,0

D A Ğ IH M  SEKTÖRÜ 27,3 27,9 27,4 29,2 33,4 34,3

İhracat 11,7 10,5 12,1 15,8 18,8 19,7

Tarım  Satış Kooperatifleri 7,6 6,1 7,9 12,7 15,5 15,5
D iğer ihracat kredileri 4,1 4,4 4,2 3,1 3,3 4,2

Turizm 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4
İthalât 6,4 6,7 5,6 4,7 4,2 4,3
İç  ticaret 8,8 10,4 9,4 8,4 9,8 9,9

SEKTÖRE D A Ğ IT ILAM AYAN 13,8 15,3 19,0 20,2 15,7 18,9

25 binden az krediler 3,2 3,0 2,5 2,4 2.2 1,8
İpotek li ticari krediler 0,9 0,9 0,8 0,6 0.6 0,5
D iğerleri 9,7 11,4 15,7 17,2 12,9 16,6

KREDİLER GENEL TO PLAM I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Cetvel : 33

Bankaların Hesap Durumu özeti
(Milyon TL.)

1 9 7 4
1975
Ekim1971 1972 1973

Ekim Aralık

A K TİF  HESAPLAR 93.364 115.239 149.890 192.651 190.960 264.261

KASA 3.401 4.418 5.018 5.098 7.142 6.184

Banknot 
Ufaklık para

3.392
9

4.405
13

5.004
14

5.087
11

7.116
26

6.158
26

MERKEZ BANKASI SERBEST TEV. 2.164 3.196 2.603 2.539 3.545 5.284

KAN U N Î KARŞILIKLAR  KASASI

Mevduat karşılığı (M erkez Bankası) 
Mevduat karşılığı (D. Y . B.)
D iğer kanuni karşılıklar

8.744 13.860 18.276 20.521 22.026 29.286

6.956
1.318

470

12.027
1.332

501

16.275
1.387

614

18.102
1.711

708

19.920
1.437

669

26.910
1.535

841

TAH VİLLER CÜZDANI 3.189 4.172 3.287 2.927 3.020 3.455

Devlet tahvil, ve Hazine plas. bono. 
D evlet Yatırım  Bankası 
Belediyeler 
D iğer tahviller

3.130
5

26
28

4.095
33
24
20

3.202
35
22
28

2.847
28
22
30

2.900
42
20
58

3.328
45
17
65

! İŞTİRAKLER VE HtSSE SENETLERİ 2.595 2.844 3.612 4.364 4.489 5.469
! KREDİLER 42.834 55.993 75.068 85.326 95.749 124.917

SABİT DEĞERLER 4.421 4.980 4.982 5.942 6.177 7.383
ZARAR 132 163 666 — 740 ___ _

MUHTELİF AKTİFLER 25.884 25.613 36.378 65.934 481.072 82.283

PASİF HESAPLAR 93.364 115.239 149.890 192.651 190.960 264.261

MEVDUAT 48.476 62.994 80.392 85.743 99.068 118.633
Ticarî mevduat - vadesiz 
Ticarî mevduat - vadeli 
Tasarruf mevduatı - vadesiz 
Tasarruf mevduatı - vadeli 
Resmi - vadesiz, vadeli

8.704
758

20.916
12.313
5.785

11.901
1.077

24.929
17.174
7.913

16.030
186

33.056
20.622
10.498

17.747
180

34.566
22.813
10.437

22.631
205

39.831
24.773
11.628

28.050
253

46.341
27.474
16.515

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 4.434 5.993 14.119 18.502 23.178 18.834
TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 402 360 375 398 386 733
TAAHHÜTLER 6.019 6.542 7.852 9.051 9.369 14.919

D evlet Yatırım  Bankası 
Genel bütçeli idareler 
Sosyal sigorta kurumlan 
Mahalli idareler 
iktisadi Devlet teşebbüsleri 
Zirai finansman 
Yurtiçi ve dışı taahhütler

SERMAYE HESAPLARI

2.548
638
219

650
1.964

10.111

2.895
551
254
49
4

650
2.139

12.862

3.814
628
254

3
3

650
2.500

14.336

4.641
852
248

2
3

650
2.655

14.217

4.918
683
249

2
2

650
2.865

16.002

5.958
869
236

2
2

3.658
4.194

17.106
ödenmiş sermaye 
İhtiyat ve karşılıklar 
Kâr

M UHTELİF PASİF HESAPLAR

6.605
2.990

516

23.922

8.614
3.328

920

26.488

9.953
3.233
1.150

32.816

10.632
3.585

64.740

10.741
3.983
1.278

42.957

12.555
4.551

94.036



Cetvel : 34

Para * Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı (x)
(Milyon TL.)

A K T İ F 1971 1972 1973 1974 1975 P A  S 1 F 1971 1972 1973 1974 1975

KASA 3.461 4.482 5.082 7.206 9.235 BANKNOT EMİSYONU 17.032 20.055 25.332 32.860 40.938

Banknot 
Ufaklık para

MEVDUAT KARŞILIĞ I

3.392
69

8.274

4.405
77

13.359

5.004
78

17.662

7.116
90

21.357

9.143
92

29.862

B ilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

U FAKLIK  PAR A  EMİSYONU

13.640
3.392

346

15.650
4.405

405

20.328
5.004

450

25.744
7.116

497

31.795
9.143

594
Merkez Bankasında 
D evlet Yatırım  Bankasında

KREDİ HACM İ

6.956
1.318

54.673

12.027
1.332

69.534

16.275
1.387

88.835

19.920
1.437

118.387

28.425
1.437

170.374
B ilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

277 '
69

328
77

372
78

407
90

502
92

Merkez B. - dolaysız kredi. 11.839 13.541 13.767 22.638 32.530 VADESİZ MEVDUAT 29.670 37.275 49.828 63.894 84.412
Banka kredileri 42.834 55.993 75.068 95.749 137.844 Vadesiz ticari mevduat 

Vadesiz tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası kaydî

8.704
20.916

50

11.901
24.929

445

16.030
33.056

742

22.631
39.831

1.432

31.384
52.328

700
Kendi kaynaklarından 
Merkez B. kaynağından

38.400
4.434

50.000
5.993

60.949
14.119

72.571
23.178

115.618
22.226

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 5.846 7.078 6.961 7.570 9.653 DİĞER MEVDUAT (1) 

İTH ALÂT TEM İNATI

21.134 27.681 32.967 38.068 49.701
A LT IN  VE DÖVİZ REZERVİ 10.469 18.366 28.556 22.303 14.961

1.587 1.369 1.227 978 1.923
A ltın  mevcudu 
Döviz rezervi

1.765
8.704

2.049
12.912

1.844
16.522

2.049
26.507

2.049
20.254 K ALAN  (2) 12.954 26.034 37.292 40.526 56.517

TOPLAM 82.723 112.819 147.096 176.823 234.085 TOPLAM 82.723 11Z819 147.096 176.823 234.085 |

NOTLAR : (x ) 1975 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 rakamlarını kapsar.

(2) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar toplamları ara
sındaki farktır. Bankaların 1975 yılı bilânçoları bu cetvelin düzenlendiği tarihte elde edilememiştir.



Cetvel : 35

Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve kullanımı - Değişiklik (x)
(Milyon TU )

A K T İ F 1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

P A S İ F 1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974 1
1975

KASA 1.076 1.021 600 2.124 2.029 BANKNOT EMİSYONU 3.117 3.023 5.277 7.528 8.078

Banknot 1.078 1.013 599 2.112 2.027 B ilfiil tedavülde 2.039 2.010 4.678 5.416 6.051 I
Ufaklık para —  2 8 1 12 2 Banka kasalarında 1.078 1.013 599 2.112 2.027

MEVDUAT KARŞILIĞ I 2.663 5.085 4.303 3.695 8.505 U FAKLIK  PARA EMİSYONU 26 59 45 47 97 ]
Merkez Bankasında 
Devlet Yatının Bankasında

2.663 5.071
14

4.248
55

3.645
50

8.505
B ilfiil tedavülde 
Banka kasalannda

28 
—  2

51
8

44
1

35
12

95
2

KREDİ HACMİ 9.403 14.861 19.301 29.552 51.987
VADESİZ MEVDUAT 6.252 7.605 12.553 14.066 20.518

Merkez B. - dolaysız kredi. 

Banka kredileri

3.574

5.829

1.702

13.159
226

19.075

8.871

20.681

9.892

42.095 Vadesiz ticari mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı 
Merkez Bankası kaydî

2.113
4.097

42

3.197
4.013

395

4.129
8.127

297

6.601
6.775

690

8.753 
12.497 

—  732
Kendi kaynaklanndan 
Merkez B. kaynağından

7.695
— 1.866

11.600
1.559

10.949
8.126

11.622
9.059

43.047 
—  952

TAHVİLLER ve İŞTİRAKLER 1.883 1.232 —  117 609 2.083 DİĞER MEVDUAT (1) 5.993 6.547 5.286 5.101 11.633
A LTIN  VE DÖVİZ REZERVİ 4.494 7.897 10.190 — 6.253 — 7.342 İTH ALÂT TEM İNATI —  412 —  218 —  142 —  249 945

Altın  mevcudu —  69 79 205 ---
Döviz rezervi 4.563 7.818 9.985 — 6.253 — 7.342 K ALAN  (2) 4.543 13.080 11.258 3.234 15.991

TOPLAM 19.519 30.096 34.277 29.727 57.262 TOPLAM 19.519 30.096 34.277 29.727 57.262

(x ) Bu cetveldeki notlar için 34 sayılı cetvelin açıklamaları geçerlidir.



Para - Banka Sistemi —  Kredi Hacmi ve Dağılımı (x)
Cetvel ; 36 _____________ ■_________ ___________________________________________________________ (Milyon TL.)

1971 1972 1973 1974 1975

D e ğ i ş i k l i k

1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

B A N K A  KREDİLERİ 42.834 55.993 75.068 95.749 137.844 5.829 13.159 19.075 20.681 42.095

İhtisas kredileri 15.449 17.324 23.653 35.574 47.279 511 1.875 6.329 11.921 11.705

Sanayi bankaları 2.389 2.788 3.763 4.253 5.235 257 399 975 490 982

T. Sınaî Kal. Bankası 1.790 2.036 2.881 3.243 4.033 167 246 845 362 790
Sınaî Yat. ve Kr. B. 599 752 882 1.010 1.202 90 153 130 128 192

Küçük san’at —  Halk B. 1.267 1.538 1.972 2.533 3.903 159 271 434 561 1.370

Kendi kaynaklarından 908 1.139 1.551 2.192 3.462 290 231 412 641 1.270
M erkez Bankası kay. 359 399 421 341 441 — 131 40 22 —  80 100

Tarım  —  Ziraat Bankası 8.867 9.778 14.267 24.798 33.581 — 163 911 4.489 10.531 8.783

Kendi kaynaklarından 6.694 6.546 7.971 10.754 20.880 1.336 — 148 1.425 2.783 10.126
M erkez B. kaynaklar. 2.173 3.232 6.296 14.044 12.701 -1.499 1.059 3.064 7.748 -1.343

İpotek kargılığı krediler 2.926 3.220 3.651 3.990 4.560 258 294 431 339 570

Konut inşaatı 1.668 1.727 1.884 2.011 2.220 51 59 157 127 209
A fe tle r için 688 813 988 1.069 1.185 130 125 175 81 116
Turizm 161 174 203 311 409 —  6 13 29 108 98
Ticari nitelikte 409 506 576 599 746 83 97 70 23 147İ

Genel krediler 27.385 38.669 51.415 60.175 90.565 5.318 11.284 12.746 8.760 30.390

Kendi kaynaklarından 25.483 36.307 44.013 51.382 81.481 5.554 10.824 7.706 7.369 30.099

M erkez Bankası kaynağı. 1.902 2.362 7.402 8.793 9.084 — 236 460 5.040 1.391 291'

I K ısa vadeli krediler 1.754 1.866 4.610 5.237 6.669 — 384 112 2.744 627 1.432

Sanayi kredileri 907 962 1.899 2.628 3.158 — 128 55 937 729 530
Tarım  —  bölge bank. 44 48 60 60 60 1 4 12 — —

İhracat kredileri 576 684 1.841 1.119 2.162 — 196 108 1.157 — 722 1.043
i İç  ticaret kredileri 227 172 810 1.430 1.289 —  61 —  55 638 620 —  141

Orta vadeli krediler 148 496 2.792 3.556 2.415 148 348 2.296 764 -1.141

M ERKEZ BANKASI —
D O LA YS IZ 11.839 13.541 13.767 22.638 32.530 3.574 1.702 226 8.871 9.892

H azine - Kısa vadeli avans 6.088 7.469 7.844 12.484 16.761 1.729 1.381 375 4.640 4.277

Kam u iktisadi teş. leri §.459 5.809 5.688 9.946 15.601 1.875 350 — 121 4.258 5.655

Toprak Mahsulleri O fisi 3.000 3.350 2.700 6.700 6.000 1.875 350 — 650 4.000 — 700
1 Şeker Şirketi 709 709 729 976 1.371 — — 20 247 395;

Tekel idaresi 1.750 1.750 2.259 2.270 2.180 _ — 509 11 —  90
D evlet Yatırım  Bankası — ■ — — — 6.050 — — — — 6.050

Bankalar Tasfiye Fonu 292 263 235 208 168 —  30 —  29 —  28 —  27 —  40
1

KRED İ HACM İ TOPLAM I 54.673 69.534 88.835 118.387j 170.374 9.403 14.861 19.301 29.552 51.987

( x )  Bankalar açısından 1975 sonu rakamları geçici ve yaklaşıktır.



Cetvel: 37_____________________ Para - Banka Sistemi —  Para Hacmi ve Başlıca Etkenleri (x)

1971 1972 1973 1974 1975 1970
1971

D e

1971
1972

S 1 s i k 1

1972
1973

1 k

1973
1974

1974 1
1975 ;

PARA HACMİ 43.587 53.253 70.528 90.045 116.709 8.319 9.666 17.275 19.517 26.664
Banknot ve ufaklık para 13.917 15.978 20.700 26.151 32.297 2.067 2.061 4.722 5.451 6.146

Banknot 13.640 15.650 20.328 25.744 31.795 2.039 2.010 4.678 5.416 6.051Ufaklık para 277 328 372 407 502 28 51 44 35 95 i
Tevdiat parası - vadesiz 29.670 37.275 49.828 63.894 84.412 6.252 7.605 12.553 14.066 20.518

Ticarî mevduat 8.704 11.901 16.030 22.631 31.384 2.113 3.197 4.129 6.601 8.753 ıTasarruf mevduatı 20.916 24.929 33.056 39.831 52.328 4.097 4.013 8.127 6.775 12.497Merkez Bankası - kaydî 50 445 742 1.432 700 42 395 297 690 —  732
PAR A BENZERÎ LİKİDİTELER 21.134 27.681 32.967 38.068 49.701 5.993 6.547 5.286 5.101 11.633

Bankalarda 18.856 26.164 31.306 36.606 47.715 6.020 7.308 5.142 5.300 11.109Merkez Bankasında 2.278 1.517 1.661 1.462 1.986 —  27 —  761 144 — 199 524
BAĞLI DEĞERLER 5.048 5.851 6.309 8.184 11.158 664 803 458 1.875 2.974

Kasalarda banknot +  ufaklık para 3.461 4.482 5.082 7.206 9.235 1.076 1.021 600 2.124 2.029
İthalât teminatı 1.587 1.369 1.227 978 1.923 —412 —  218 —  142 — 249 945

FARK (1) 12.954 26.034 37.292 40.526 56.517 4.543 13.080 11.258 3.234 15.991

T O P L A M 82.723 112.819 147.096 176.823 234.085 19.519 30.096 34.277 29.727 57.262

KREDİ HACM İ 54.673 69.534 88.835 118.387 170.374 9.403 14.861 19.301 29.552 51.987
Merkez Bankası - dolaysız krediler 11.839 13.541 13.767 22.638 32.530 3.574 1.702 226 8.871 9.892
Banka kredileri 42.834 55.993 75.068 95.749 137.844 5.829 13.159 19.075 20.681 42.095

Kendi kaynaklarından 38.400 50.000 60.949 72.571 115.618 7.695 11.600 10.949 11.622 43.047
Merkez Bankası kaynaklanndan 4.434 5.993 14.119 23.178 22.226 — 1.866 1.559 8.126 9.059 —  952

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 5.846 7.078 6.961 7.570 9.653 1.883 1.232 —  117 609 2.083
A LT IN  VE DÖVİZ REZERVİ 10.469 18.366 28.556 22.303 14.961 4.494 7.897 10.190 — 6.253 — 7.342

Altm  mevcudu 1.765 1.844 2.049 2.049 2.049 —  69 79 205 _ _
D öviz rezervi 8.704 16.522 26.507 20.254 12.912 4.563 7.818 9.985 — 6.253 — 7.342

BAĞLI DEĞERLER 11.735 17.841 22.744 28.563 39.097 3.739 6.106 4.903 5.819 10.534
Kasalarda banknot+ufaklık para 3.461 4.482 5.082 7.206 9.235 1.076 1.021 600 2.124 2.029
Mevduat karşılıkları 8.274 13.359 17.662 21.357 29.862 2.663 5.085 4.303 3.695 8.505

Merkez Bankasında 6.956 12.027 16.275 19.920 28.425 2.663 5.071 4.248 3.645 8.505
D evlet Yatırım  Bankasında 1.318 1.332 1.387 1.437 1.437 —- 14 55 50 —

NOTLAR ; (x )  Bankalar açısından 1975 yılı sonu rakamları geçici v e  yaklaşıktır.
(1 ) Bu rakamlar bankaların bilânço toplamlarına göre hesaplanmış değildir; tabloda gösterilmiş olan aktif ve pasif hesaplar 

toplamları arasındaki farktır. Bankaların 1975 yılı bilânçoları bu cetvel in düzenlendiği tarih te elde edilememiştir,



Cetvel : 38

Para - Banka Sistemi - Para Hacmi - Para - Banka Kurumlan ve Dağılımı (x )
(M ilyon TL .)

D e ğ i ş i k l i k

1971 1972 1978 1974 1975 1970
1971

1971
1972

1972
1973

1973
1974

1974
1975

HAZİNE 346 405 450 497 594 26 59 45 47 97

MERKEZ BANKASI 17.022 20.436 26.010 34.228 41.572 3.160 3.414 5.574 8.218 7.344

Banknot emisyonu 
Kaydî para
Ufaklık para (— ), kasada

17.032 
50 

—  60

20.055 
445 

—  64

25.332 
742 

—  64

32.860 
1.432 

—  64

40.938 
700 

—  66

3.117
42

1

3.023 
395 

—  4

5.277
297

7.528
690

8.078 
— 732 
—  2

BANKALAR 26.219 32.412 44.068 55.320 74.543 5.133 6.193 11.656 11.252 19.223

Kaydî Para 29.620 36.830 49.086 62.462 83.712 6.210 7.210 12.256 13.376 21.250

Vadesiz ticarî mevduat 8.704 11.901 16.030 22.631 31.384 2.113 3.197 4.129 6.601 8.753

Vadesiz tasarruf mevduatı 20.916 24.929 33.056 39.831 52.328 4.097 4.013 8.127 6.775 12.497

Banknot (— ), kasalarda — 3.392 — 4.405 — 5.004 — 7.116 — 9.143 — 1.078 — 1.013 —  599 — 2.112 — 2.027

Ufaklık para (— ), kasalarda —  9 —  13 —  14 —  26 —  26 1 —  4 —  ı —  12 —,
|

PARA HACM İ TOPLAM I 43.587 53.253 70.528 90.045 116.709 8.319 9.666 17.275 j 19.517 26.664 f

(x ) Merkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleri ile ilgili 1975 yılı rakamları geçici ve yaklaşıktır.



K o n s o l i d e  B t t t ç e
Cetvel ; 39___________________________________________________________________________________________________(Milyon TL.)

M ail Yü  (10 aylık) Takvim Y ılı

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975

A. ÖDENEKLER TOPLAM I 38.580 55.890 65.673 89.043 133.945

Cari harcama ödenekleri 
Yatınm  harcama ödenekleri 
Sermaye teşkili ve transferler

20.136
7.915

10.529

26.390
9.454

20.046

B. HARCAM ALAR TOPLAM I 35.154 39.213 42.000 51.692 78.678 44.734 51.404 53.002 72.784 103.156

Cari harcamalar 
Yatınm  harcamalan 
Sermaye teşkili ve transferler

17.193
6.170

11.791

18.212
5.644

15.357

21.386
7.691

15.657

23.190
7.368

20.846

....

C. ÖDEMELER TOPLAM I 35.149 38.936 43.529 55.523 81.487 43.932 51.029 54.401 71.710 100.921

Cari ödemeler 
Yatınm  ödemeleri 
Sermaye teşkili ve transferler 
Bütçe emanetinden

16.994
5.921
9.852
2.382

18.078
5.484

12.835
2.539

(
| 40.277 

3.252

j 49.466 

' 6.057

| 75.011 

6.476

20.737
6.882

13.923
2.390

22.371
6.991

18.979
2.688

51.053

3.348

65.597

6.113

94.146

6.775

D. GELİR TAH SÎLÂTI 30.487 39.001 47.355 58.513 85.804 40.194 48.731 59.886 66.813 102.288
Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

24.726
2.972
2.789

31.775
5.473
1.753

42.478
3.891

986

52.010
3.727
2.776

75.167
6.274
4.363

29.565
5.882
4.747

38.489
6.695
3.547

49.714
4.728
5.444

61.297
4.456
1.060

87.875
7.356
7.057

GELİR GİDER FARKI (C -D ) — 4.662 +  65 +3.826 +2.990 +4.317 — 3.738 — 2.298 +5.485 — 4.897 +  1.367

Kaynak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



G e n e l  B ü t ç e
Cetvel : 40 ________________________ ;_____________________________________  (Milyon TL.)

M ali Y ıl (10 aylık) Takvim  Y ılı

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975

A. ÖDENEKLER TOPLAM I 37.245 54.155 64.041 87.050 131.700

Cari harcama ödenekleri 
Yatırım  harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

18.764
3.165

15.316
(5.915)

24.130
4.357

25.668
(6.773) (8.83İ) (13.930) (19.205)

B. HARCAM ALAR TOPLAM I 34.761 39.307 42.381 52.382 80.006 43.238 50.552 52.492 72.144 102.853

Cari harcamalar 
Yatırım  harcamaları 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

15.622
2.765

16.374
(5.327)

16.542
2.653

20.112
(5.416) (6.691) (9.723) (13.961)

19.382
3.106

20.750
(6.296)

21.097
3.141

26.314
(6.603)

52.492

(7.967)

72.144

(11.112)

102.853

(16.424)

C. ÖDEMELER TOPLAM I 34.271 38.144 43.274 55.489 81.814 42.726 49.845 53.854 71.048 100.657

Cari ödemeler 
Yatırım  ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

15.434
2.564

14.602
1.671

16.420
2.521

17.606
1.597

| 40.741 

2.533

| 50.276 

5.213

| 76.439 

5.375

18.829
2.837

19.383
1.677

20.401
3.061

24.738
1.645

51.290

2.564

65.807

5.241

94.995

5.662

D. GELİR TAH SİLATI 29.334 37.826 46.149 57.260 83.959 38.633 47.292 58.455 65.278 100.080

Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

24.700
2.194
2.440

31.745
4.661
1.420

42.443
3.041

665

51.977
3.028
2.255

75.148
5.239
3.572

29.535
4.747
4.351

38.456
5.712
3.124

49.674
3.690
5.091

61.256
3.491

531

87.848
5.994
6.238

GELİR GİDER FARKI (C -D )
...

— 4.937 —  318 +2.875 +  1.771 +2.145 — 4.093 — 2.553 +4.601 —5.770 —  577

Kaynak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesaplan Bülteni.



K a t m a  B ü t ç e

Mali Yıl (10 aylık)

\inuyun i l .)

Takvim Yılı

1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975

A. ÖDENEKLER TOPLAM I 7.251 8.509 10.463 15.924 21.450
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım  harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

1.372
4.751
1.128

2.260
5.098
1.151

B. HARCAM ALAR TOPLAM I 5.720 5.321 6.310 9.033 12.633 7.793 7.454 8.478 11.752 16.727
Cari harcamalar
Yatırım  harcamaları
Sermaye Teşkili ve Transferler

C. ÖDEMELER TOPLAM I

1.571
3.404

745

6.204

1.669
2.990

662

6.208 6.947 9.757 13.635

2.004
4.585
1.204

7.501

2.092
4.227
1.135

7.788

8.478

8.515

11.752

11.774

16.727

16.689
Cari ödemeler 
Yatırım  ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

D. GELİR TAH SİLATI

1.560
3.357

576
711

6.479

1.659
2.963

644
942

6.591

| 6.227 

720 

7.898

| 8.913 

844 

10.976

j 12.534 

1.101 

15.806

1.908
4.045

836
712

7.857

1.971
3.930

844
1.043

8.043

7.730

785

9.398

10.903

871

12.647

15.576

1.113

18.632
Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

26
778

5.675

29
812

5.750

35
850

7.013

33
699

10.244

19
1.035

14.752

29
1.135
6.693

32
984

7.027

41
1.038
8.319

41
966

11.640

27
1.362

17.243

GELİR GİDER FARKI (C  - D) +  275 +  383 +  951 +  1.219 +2.171 +  356 +  255 +  883 +  873 +  1.943

Kaynak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



Cetvel : 42

Hazine Nakit Durumu 
(Aralık Sonlan)

(Milyon TL.)

1971 1972 1973 1974 1975

1 —  MEVCUT VE ALACAKLAR 4.019 6.077 7.110 11.770 18.019

Kasa ve bankalar 1.773 2.395 2.505 1.664 3.510

Avanslar 2.246 3.682 4.605 10.106 14.509

2 —  BORÇLAR (kısa vadeli) — 10.522 — 12.551 — 13.097 —  19.020 — 28.096

Merkez Bankası avansı —  6.088 —  7.340 —  7.846 —  12.869 — 16.761

Hazine bonoları — — — — —

Plâsman bonoları —  1.904 —  2.286 —  641 —  687 —  1.169

Emanet paralar (a ) —  2.530 —  2.925 —  4.610 —  5.464 — 10.166

3 —  ALACAK— BORÇ DENGESİ (1—2) —  6.503 —  6.474 —  5.987 —  7.250 — 10.077

4 —  BÜTÇE EMANETLERİ (b ) —  2.496 —  3v205 —  1.844 —  2.940 —  5.135

5 —  NET HAZİNE N AK İT  DURUMU (3— 4) —  8.999 —  9.679 —  7.831 —  10.190 — 15.212

(a ) Çeşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar.

(b ) Büyük kısmı Katma Bütçeli İdarelere yapılan yardımlarla ilgili olup dörde 
aylık devreler itibariyle masraf kayıt ve emanete alınarak ödenir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı —  Kamu Hesapları Bülteni.



Cetvel : 43

Kamu Borçlan —  tç Borçlar
(Milyon TL.)

1971

Aralık

1972

Aralık

1973

Aralık

1974
Aralık

1975 1 
Aralık

A  —  DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 
OLAN İÇ BORÇLAR TOPLAM I (1) 20.957 23.857 26.733 28.107 48.013

a) Genel Bütçe Toplamı 20.950 23.852 26.730 28.107 48.013

Tahvil ihracı (2) 3.238 6.287 9.914 11.595 18.041
îç istikraz borç. (3) 7.283 7.380 7.180 7.507 21.647
Tahkim edilen belediyeler borç. (4) 2.907 2.488 2.247 1.995 1.749
Tasarruf Bonosu 7.397 7.592 7.287 6.911 6.479
Diğer borçlar (5) (6) 125 105 102 99 97

b) Katma Bütçe Toplamı 7 5 3 _ _

Devlet Su İğleri Tahvilleri 7 5 3 — —

B —  BÜTÇE DIŞI KAM U SEKTÖRÜ
TAHVİLLERİ TOPLAM I 8.625 9.237 11.783 14.888 18.490

a) Devlet Yatırım  Bankası (7)
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri (8)
c) Belediye (İstanbul ve Ankara Belediyesi)

7.926
507
192

8.590
467
180

11.174
429
180

14.474
393
21

17.915
558

17

TOPLAM  (A  +  B) 29.582 33.094 38.516 42.995 66.503

(1 ) Genel ve Katma Bütçe borçlan.
(2 ) Hazine İç  İstikraz Tahvilleri.
(3) 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan borçlar.
(4 ) 691 sayılı Kanun gereğince tahkim edilen Belediyeler borçlan.
(5) 65 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasına ödenen kambiyo zararları.
(6) 1935 Türk borcu tahvilleri Türk parası ile ödenen dış borçlara dahil edildiği için bu borçlar bölümünden 

çıkarılmıştır.
(7 ) Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri dahil.
(8 ) Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası.

Kaynak: Aylık Ekonomik Göstergeler —  Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.



Türkiye’nin Dış Borçlan —  Dövizle ödenecek Dış Borçlar (x )
Cetvel : 44________________________________________________ '__________________________  (M ilyon $ )

1971
Aralık

1972
Aralık

1973
Aralık

1874
Aralık

1975
Aralık

A  —  BORÇLULARA GÖRE D AĞ ILIM

a) D evlet Bütçe, ödenecek olanlar (1 )
b) D iğer kamu sektörü borçlan (2 )
c ) ö z e l sektör borçlan
d ) Konsolide ticari borçlar

1.899
207
99
5

2.062
100
133

5

2.307
153
189

5

2.456
203
237

5

2.542
186
279

5

DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR TOPLAMI 2.210 2.300 2.654 2.901 3.012

B —  A LA C A K LILA R A  GÖRE D AĞ ILIM

a) M illetlerarası kurumlar
b ) Yabancı hükümet ve hükü. organ.
c ) Yabancı özel firm alar
d) Konsolide ticari borçlar

549
1.601

55
5

373
1.823

99
5

476
2.067

106
5

587
2.192

117
5

734
2.175

98
5

(1 ) Genel ve Katma Bütçe borçlan.
(2 ) Merkez Bankası, Devlet Yatırım  Bankası, İktisadi Kamu Teşebbüsleri, 

Mahalli İdareler.
(x ) Dövizle ödenecek dış borçlar bölümüne refinarısman kredileri dahil edilmiştir. 

K a y n a k : Aylık  Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.

Türkiye’nin Dış Borçları —  Türk Parasiyle Ödenecek Dış Borçlar 
Cetvel : 45 (Milyon TL.)

a) D evlet bütçesinden ödenecek olanlar 

1 b ) D iğer kamu sektörü 

1 c ) Ö zel sektör borçlan

1.864

469

1.513

1.814

425

1.501

1.763

384

1.491

1.700

372

1.355

1.710

360

1.342

I T O P L A M 3.846 3.740 3.638 3.427 3.412

Kaynak : Ay lık  Ekonomik Göstergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği



ödemeler Dengesi
(Milyon $)

Cetvel : 46

1971 1972 1973 1 9 7 4 1 9  7 5

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme

Program Gerçek
leşme Program

Gerçek
leşme

(Geçici)

1. CARt İŞLEMLER —  109 —  8 473,0 —  100,0 —  _719,0 —  J30,0 — 1.865,0

A. Dıs ticaret

İthalât
İhracat

B. Görllnmcyen işlemler (net)

Borç faiz ödemeleri (1)
Turizm  ve dış seyahat (net)
İşçi gelirleri 
Kâr transferleri
Proje kredileri hizmet ödemeleri 
D iğer görünmeyenler (net)

C. Nato - Enfrastrüktür

—  494 —  678 —  781,9 — 1.150,0 — 2.245,3 —2.000,0 —3.337,5

-1.171
677

379

— 1.563
885

640

— 2.099,0
1.317,1

1.236,4

—2.550,0
1.400.0

1.035.0

— 3.777,5 
1.532,2

1.499$

— 4.000,0 
2.000,0

1.650,0

-4.738,6
1.401,1

1.449,8

—  47 
21

471
—  36
—  32

2
6

—  62 
44 

740
—  35
—  35
—  12

30

—  59,0
78.5 

1.183,2
—  34,8
—  24,0

92.5
18.5

—  125,0
95.0 

1.150,0
—  50,0
—  45,0

10.0
15,0

— 102,4
41,8

1.426,3
—  71,1
—  17,0 

221,7
27,0

—  120,0 
120,0 

1.600,0
—  50,0
—  30,0 

130,0
20,0

—  124,0 
45,9 

1.312,3 
—  36,3

251,9
22,7

1 2. SERMAYE HAREKETLERİ 344 160 432,3 365,0 290,8 470,0 549,9

A. Dış borç ödemeleri ( i ) —  91 —  235 —  72,4 —  125,0 — 126,1 —  140,0 — 117,5

B. TL. Gıda İthalâtı 55 18 ' _ 10,0 — — —

C. ö z e l yabancı sermaye 45 43 78,6 70,0 88,1 12/0 304,8

D. Bedelsiz ithalat 27 39 50,1 80,0 __57,9 75,0 98,1

E. Proje kredileri 219 222 327,9 300,0 268,5 400,0 259,3

F. Konsorsiyum kredileri (1) 89 73 48,1 30,0 2,4 10,0 5,2

GENEL DENGE 235 152 905,3 265,0 — 428,2 140,0 — 1.315,1

S. K IS A  VAD ELİ SERMAYE 
HAREKETLERİ 413 —  224,0 _ 60,0 608,4

4. A LT IN  VE DÖVİZ REZERVLERİ (2) —  345 —  564 —  727,8 265,0 430,9 —  140,0 417,0

5. ÖZEL ÇEKME H AKLAR IN D AN  
KU LLA NM A 11 —  19 _ —  7,7 301,2

S. NET YA N L IŞ  VE EKSİK 99 18 46,5 — —  55,0 -  11,5

(1 ) Teciller dahil değildir.

(2 ) (— ) işareti rezerv artışını gösterir.

(3 ) 1969 yılı Mart ayından itibaren Merkez Bankası akreditif kuvertürü sistemin 
yapılmış olan değişiklik nedeniyle altın ve döviz rezervlerindeki artış gösteril
memiştir.

Kaynak : 1974 ve 1975 yılları Programları - Maliye Bakanlığı Ödemeler Dengesi Şubesi



Aylık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

Cetvel : 47

1 9 7 4  —  1 9 7 5

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aral.

TOPTAN EŞYA F İYATLAR I (1963=100)
326,7Genel Endeks 1974 281,0 289,7 303,1 311,8 320,7 310,4 310,8 312,3 321,5 320,3 321,8

» » 1975 339,1 346,7 350,2 350,7 346,1 339,5 336,8 338,7 340,3 345,1 347,6 360,7
Gıda Maddeleri ve Yem ler 1974 271,0 285,3 289,4 301,9 314,4 297,7 298,3 300,9 318,5 320,3 325,4 333,7

i t  »> >» » 1975 353,9 367,3 373,4 368,7 362,7 351,4 347,9 351,1 353,6 359,3 360,4 378,7
San. Ham. Mad. ve Y arı Mamulleri 1974 297,6 297,0 326,1 328,4 331,1 331,5 331,8 331,1 326,5 320,3 315,8 315,2

İ t  t t  »  f i ” << 1975 314,4 312,2 311,7 320,5 318,5 319,6 318,2 318,1 318,2 321,6 326,3 330,7

AN K AR A GEÇİNME ENDEKSİ (1963=100)
Genel Endeks 1974 262,1 259,5 266,2 267,9 271,9 273,7 279,5 281,4 286,8 292,0 298,6 300,6

) i it 1975 305,8 314,3 318,7 326,2 332,9 332,0 330,6 332,7 337,4 342,3 349,9 354,0
Gıda 1974 246,0 241,8 247,4 250,0 253,9 256,7 262,9 265,5 268,7 273,8 277,5 280,2

>» 1975 285,7 292,7 299,0 307,5 317,7 315,2 312,6 315,8 320,6 323,3 331,7 337,9
Aydınlatma ve Isıtma 1974 300,1 300,1 313,6 313,6 313,6 313,6 313,6 313,6 313,6 326,1 331,7 331,7

,. »  ... 1975 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7 331,7
Giyim 1974 294,0 295,1 300,1 300,1 300,1 300,1 302,5 302,5 311,7 311,7 318,2 319,8

»> 1975 322,1 347,0 352,6 359,0 359,0 359,0 359,0 359,0 369,9 383,5 396,3 396,3
Diğer 1974 284,4 284,4 295,1 295,1 306,0 306,0 316,3 317,7 332,2 339,2 360,9 360,9

» 1975 370,7 372,1 367,4 374,6 374,6 380,7 383,2 383,2 383,2 391,5 392,6 392,6

AN KARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100)
Genel Endeks 1974 191,3 191,5 197,8 202,2 206,3 204,4 211,4 212,2 219,9 225,8 224,9 222,5

»> » 1975 228,7 237,5 297,2 252,3 253,6 250,5 248,8 250,5 258,3 262,4 263,1 261,8

A LTIN  FİYATLAR I (TL .)
j Reşat 1974 242,75 612,00 737,62 710,48 658,57 654,00 666,74 691,90 772,14 766,32 761,90 760,00

” 1975 773,86 851,50 846,19 844,05 831,05'801,43 818,70 865,84 865,23 887,22 940,25 960,48
Cumhuriyet 1974 399,60 479,45 547,83 550,76 504,86 487,00 458,39 480,86 502,81 506,37 588,00 605,39>1 1975 591,73 651,35 663,90 636,90 586,42 557,29 580,04 594,19 573,73 584,83 578,75 569,38
Külçe 1974 60,88 69,68 76,76 77,79 72,88 69,98 65,35 70,94 73,24 73,83 85,24 87,49

i t 1975 83,63 92,10 91,07 87,02 81,82 79,10 82,71 85,16 80,54 81,61 81,35j 79,70ı

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü —  Devlet İstatistik Enstitüsü - Borsa Gazetesi



Cetvel : 48
Yıllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

Y ıllık  Ortalamalar Aralık Sonlan

1971 1972 1973 1974 197S 1971 1972 1973 1974 1975

TOPTAN EŞYA FİYATLAR I (1963 =  100)
Genel Endeks 168,9 199,3 240,1 311,8 343,2 184,9 212,4 274,4 326,7 360,7Gıda Maddeleri ve Yem ler 161,0 185,4 225,3 305,4 357,9 173,9 198,7 262,8 333,7 378,7Sanayi Ham. Mad. ve Yan Mamulleri 182,1 222,4 264,7 322,5 318,6 203,3 235,3 293,7 315,2 330,7

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100)
Genel Endeks 180,7 208,3 241,2 278,4 331,4 198,1 223,3 260,3 300,6 354,0Gıda 175,4 197,3 228,2 260,4 313,3 187,2 210,9 244,7 280,2 337,9
Aydınlatma ve Isıtma 
Giyim

183.1
199.2

243,9
232,4

279.7
260.8

315,4
304,7

331,7
363,6

235,4
227,6

269.7
239.7

288,4
292,2

331.7
319.8

331,7
396,3Diğer 183,3 216,0 260,9 316,5 380,5 199,0 240,3 284,4 360,9 392,6

İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100)
Genel Endeks 185,2 213,7 243,6 301,8 365,8 202,0 224,2 268,9 334,6 389,0Gıda 183,2 212,1 243,2 297,4 378,0 195,8 225,2 262,9 334,9 405,7
Aydınlatma ve Isıtma 179,9 242,5 267,7 338,9 374,2 242,4 242,6 336,4 350,6 434,6Giyim 182,2 199,1 238,5 308,9 323,3 197,4 207,4 279,1 322,2 325,9Diğer 204,1 229,3 244,8 307,5 352,0 225,6 231,8 265,9 346,9 359,0

İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME
ENDEKSİ (1963 =  100)

Genel Endeks 167,8 190,0 217,3 268,4 326,6 180,4 198,6 233,5 293,9 347,7Gıda Maddeleri 170,6 194,3 227,8 281,7 357,1 181,6 207,9 245,0 319,6 383,7 
399 3Isıtma ve Aydınlatma 184,4 225,6 248,3 345,6 375,8 225,6 225,6 304,9 355,6Giyim ve Ev Eşyası 148,5 165,1 201,1 258,6 277,8 158,6 170,2 210,5 269,9 279,5
307,4
293,7

Kira ve Ev Bakîmi 174,0 196,5 211,5 239,2 281,8 184,2 200,6 222,0 244,1
Müteferrik 163,4 175,9 180,5 216,1 280,3 175,0 175,3 187,1 237,6

AN KARA TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968 =  100)
Genel Endeks 133,9 151,2 176,3 209,1 251,2 143,9 161,1 187,5 222,5 261,8

İSTANBUL TÜKETİCİ ENDEKSİ (1968=100)
Genel Endeks 133,4 149,1 172,1 199,3 252,2 142,0 155,1 181,1 211*3 237,5

A LTIN  F İYATLA R I (TL .)
Reşat 311,98 373,62 470,28 694,54 852,93 337,81 388,33 501,43 760,00 960,48
Cumhuriyet 139,78 183,08 298,76 509,28 597,13 151,05 207,83 330,86 605,39 568,38'
Külçe 21,05 27,65 44,32 73,67 83,82 22,17 30,93 50,01 87,49 79,70İ

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü —  İstanbul Ticaret Odası —  Devlet İstatistik Enstitüsü —  Borsa Gazetesi.



Ş U B E L E R İ M İ Z

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

İskenderun

İstanbul

İstanbul (Kambiyo)

İzmir

Kayseri

Konya

Mersin

Samsun

Trabzon

Banknot Matbaası


