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TOPLANTI GÜNDEMİ

1 —  B anka M eclisi ve Denetleme Kurulu’nun 1970 Hesap
Yılı’na a it raporlarının okunması; Bilanço ve Kâr ve 
Z arar H esabının tasdiki; K âr’m teklif gereğince da
ğ ıtılm ası ve Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 
ibrası.

2 —  1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 20 nci maddesine
göre Banka Meclisi üyeleri arasından ad çekme yo
luyla 30 Nisan 1971 tarihinden geçerli olmak üzere 
açılan  iki üyelik için yeniden seçim yapılması.

3 —■ (A) Sınıfı H issedarınca 1 Mayıs 1970 tarihinden iti
baren  ve 30 Nisan 1972 tarihine kadar görev yapmak 
üzere  Denetlem e Kurulu’na seçilen Üye’nin Cum
hurbaşkan ı kontenjanından Cum huriyet Senatosu 
Üyeliğine atanm ası dolayısiyle açılan üyeliğe, Türk 
T icaret K anunu’nun 351 inci maddesine göre, ilk 
Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev ifa etmek 
üzere  Denetlem e Kurulu’nca 8 Temmuz 1970 tari
hinde seçilmiş bulunan Denetçi’nin seçiminin (A) 
sınıfı hissedarının tasvibine arzı ile görev süresinin 
30 N isan 1972 tarihine kadar uzatılması.

4 —  D enetlem e K urulu’nda m üddetleri 30 Nisan 1971
tarih inde bitecek olan iki üyelik için, 1211 sayılı Ka
nun hüküm lerine göre, (B-C) sınıfı hissedarlarınca 
bir, (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye seçilmesi.
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Tü r k i y e  c u m h u r i y e t  m e r k e z  b a n k a s i
Anonim Şirketi 

1 9  7 0 

O tuzdokuzuncu H esap Yılı 

BANKA MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Sayın O rtaklar,

Bankam ızın o tuzdokuzuncu hesap yılıyla ilgili işlemlerin sonuçlarım 
gösteren  1970 Yılı Bilânçosu ile Kâr ve Z arar Hesabım tetkik ve tasvibi
nize arzeder, yüksek Kurulunuzu saygı ile selâmlarız.

Bankam ız m uam elelerini incelemeye başlam adan önce 1970 yılı içinde 
dünyada ve yurdum uzda m eydana gelen İktisadî olayları toplu bir şekilde 
gözden geçirm ekte fayda görüyoruz.

B i r i n c i  B ö l ü m  
EKONOMİK GELİŞMELERE TOPLU BAKIŞ

I. 1970 YILI YURTDIŞI EKONOMİK GELİŞMELERİ

1970 Yılında sanayileşm iş batı ülkelerinin çoğunda ekonomik büyüme 
yavaşlam ıştır. İk tisad î İşbirliği ve Kalkınm a Teşkilâtına bağlı ülkelerde 
millî geirin top lu  artış  oranı 1969 da %  4,9 iken 1970 de % 2,8 e düşmüş
tü r. Bu gerilem enin b ir kısmı enflasyon baskılarım  gidermek için alman 
tedbirlerden ileri gelm iştir.

Sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik daralm a hareketi 1970 yılının ilk 
yarısında özellikle sınaî üretim de belirgin bir hal almıştır. Bu daralma 
özellikle Am erikan ekonomisinde görülm ektedir. Buna rağmen ücretlerde 
önemli ölçüde yükselm e m eydana gelmiştir. O rtalam a fiyat seviyesi 1969 
yılına kıyasla daha hızlı bir artış kaydetm iştir.

Sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik daralma, gelişme içindeki bazı 
ülkelerin ihracatında, hacim ve fiyat bakım ından olumsuz etkiler yapmıştır. 
M illetlerarası Para Fonunca yayım lanan paritelere göre, 1963 - 1970 yılları 
arasında, Para Fonuna üye ülkelerden 25 inin millî paralarında 37 defa 
parite  değişikliği yapılm ıştır. Ekonomik gelişme açısından değişik seviyeler
de bulunan ve söz konusu 8 yıl içinde millî paralarının değerlerinde değişik
lik yapan ülkeler arasında, başlıca, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Dani
m arka, İspanya, Finlandiya, Yugoslavya, İsrail, Avustralya, Hindistan ve 
Türkiye bulunm aktadır.
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1970 yılının ilk dokuz ayında dünya ticaretinin artış hızında çok az 
yavaşlama" görülmektedir. Eldeki rakamlara göre Dünya ticaret hacmi 
1970 yılının ilk dokuz ayında 550,1 milyar A. B. D. dolarını bulmuştur. 1969 
yılının aynı döneminde bu hacim 493,9 milyar dolar idi. Dokuz aylık dö
nemde 1970 yılı artış hızı %  11,1 dir. “International Financial Statistics” de 
gelişme durumlarına göre üç gruba ayrılan ülkelerden Sanayileşmiş Öl
keler" m 1969 ve 1970 yıllarının ilk dokuz ayındaki ticaret hacimleri sırasiyle 
358,2 milyar ve 406,0 milyar dolar ve artış hızı %  11,3 tür. Bu ülkelerin 
dokuz aylık ihracatı 1969 da 176,9 milyar ve 1970 de 200,6 milyar dolar, 
ithalâtı ise sırasiyle 181,4 ve 205,4 milyar dolardır. Artış hızı ihracatta 
ve ithalâtta %  11,3 olmuştur. Aynı yayımda Türkiyenin de içinde yer al
dığı tam sanayileşmemiş Avrupa ülkeleriyle Avustralya, Yeni Zelanda 
ve Güney Afrikayı içine alan “diğer gelişm iş ülkeler” grubunun aynı dö
nemlerdeki ticaret hacmi 1969 da 38,5 milyar iken 1970 yılında 43,1 milyar 
dolara yükselmiştir. Toplam artış hızı %  11,2 dir. Bu ülkelerin aynı dö
nemlerdeki ihracat hacmi sırasiyle 15,8 milyar ve 17,5 milyar dolar, itha
lâtı ise 22,6 ve 25,6 milyar dolardır. Artış oranları da sırasiyle %  11,1 ve 
r/e 11,3 tür. Sözü geçen yayımda gösterilen “az gelişmiş ülkeler” grubu 
için verilen üç aylık rakamlara göre ticaret hacmi 1969 da 89,6 milyar iken 
1970 de 96,6 milyar dolara yükselmiştir. 1970 yılı artış hızı buna göre 
%  10,8 dir.

1970 yılında Birleşik Amerika’da sabit fiyatlarla millî hasılanın artış 
oranı 1969 yılmdakinden düşük olmuştur. Ekonomik durgunluk, işsizliğin  
artması ve likidite ihtiyacı, ilgilileri olumlu bir genişleme politikası uygu
lamaya yöneltmiştir. Bu arada bankaların likiditesini artırmak için tedbir
ler alınmış ve iskonto haddi yıl sonuna doğru iki defa düşürülmüştür. 
1970 yılının ilk dokuz aymda cari işlemler dengesi 0,7 milyar dolarlık 
bir fazlalık kaydetmiştir. 1969 yılının aynı döneminde bu denge 0,8 mil
yarlık bir açık vermişti. Birleşik Amerikada yılın ilk 10 aymda ihracat 
hacim itibariyle % 9,5, ithalât ancak % 2,9 oranında artmıştır.

îngilterede 1970 yılındaki sabit fiyatlarla millî gelir artışı, 1969 daki 
gibi %  1,9 oranında olmuştur. İşsizlik seviyesinin oldukça yüksek olmasına 
rağmen ücret artışı hızlanmıştır. Buna paralel olarak geçinme endeksi 1969 
daki %  4,7 ye karşılık 1970 de % 7,9 oranında yükselmiştir. Cari işlemler 
dengesi 1970 yılında 635 milyon sterlinlik bir artış kaydetmiştir. 1969 
da bu artış 415 milyon sterlin idi. İlgililer kısıtlayıcı tedbirler almaya 1970 
yılında da devam etmiştir. Banka likiditelerini kısmak için Bank of England 
nezdindeki özel ihtiyatlarını artırmaları için bankalara Nisan ve Ekim 
aylarında çağrıda bulunmuştur. Banka kredilerinin kısıtlanmasına devam  
olunmuş, ancak, milletlerarası faiz hadlerinin gevşemesine uyularak iskon
to haddi % 8 den %  7 ye indirilmiştir. İngiltere 15 Şubat 1971 de para 
sisteminde ondalık usulünü uygulamaya başlayacaktır.
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Japonyada sabit fiyatlarla  millî gelir artış oranı azalmış olmakla bir
likte yine de yüksek seviyesini korum uştur. Bank of Japan, cari mua
m eleler dengesindeki fazlalığı kısmak amacı ile kısa vadeli krediyi paha
lıla ş ırm ış  ve ithalât finansm anını ucuziatm ıştır.

Federal Alm anyada sab it fiyatlarla millî gelirin artış hızı yavaşlamış
tır. f iy a tla rın  yükselm esi dolayısiyle dış talep azalmıştır. Deutsche Bundes
bank m döviz ih tiyatları belirli b ir şekilde artm ıştır. Cari işlemler denge
sindeki fazlalık azalm ış ve uzun vadeli sermayelerin net çıkışları düşmüş, 
buna karşılık  kısa vadeli serm ayelerin net girişleri artm akta devam etmiş
tir. İlgililer, konjonktürdeki baskıyı hafifletm ek için bazı tedbirlere baş
vurm uşlardır. Bu arada  vergiler artırılm ış ve Deutsche Bundesbank Mart 
ay ında iskonto haddini yükseltm işse de diğer mem leketlerde faiz hadle
rinin indirilmesi bu son tedbirin kaldırılmasını ve daha sonra faiz haddinin 
üç defa indirilmesini gerektirm iştir.

Fransada da sab it fiyatlarla  millî gelir artış hızı azalmıştır. 1969 yılında 
devalüasyon yapılm ası ve istik rar plânı kabul edilmesi dış dengeyi sağla
m ıştır. Bununla birlikte, ithalât fiyatlarının yükselmesi sonucunda Fransız 
ekonom isi enflasyon baskısiyîe karşılaşm ıştır. Bu nedenle ilgililer bütçe 
ve pa ra  alanlarında kısıtlayıcı politika izlemişlerdir. 1970 yılının ikinci ya
rısında konjonktürdeki genişlemenin yavaşlam ası üzerine Banque de 
France iskonto haddini iki defa indirmiş ve Ekim sonunda kredi alanında 
alm an kısıtlayıcı k a ra rla r kaldırılmıştır.

İta lya’da sabit fiyatlarla  1970 yılında millî gelir artışı yükselmiştir. 
F iyat ve m aliyetlerdeki yükseliş 1970 yılının ilk yarısında güçlenmiş fakat 
daha sonra hızım  kaybetm iştir. İthalât ihracata kıyasla daha fazla artmış 
ve tica re t açığı yükselm iştir. Ekonomik dengeyi sağlam aya yardımcı ol
m ak için Banca d’Italia  M art ayında iskonto haddini yükseltmiştir.

A vrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde, sabit fiyatlarla, millî gelir 
top lu  artış oranı 1969 da %  7,1 iken 1970 de % 5,7 olmuştur. Fiyat endeks
leri a rtış hızı 1969 da %  5 iken 1970 de % 6,1 e yükselm iştir. Topluluğun 
tica re t dengesi 1970 de de 1969 da olduğu gibi küçük bir açık vermiştir.

1970 yılı, Avrupa Ekonom ik Topluluğu için yeni bir aşam anın ilk yılı
dır. Topluluğun genişletilm esi ve gerçek anlamı ile ekonomik ve mali bir 
bü tün  olarak yavaş yavaş geliştirilmesi ve siyasi alanda daha sıkı bir iş
birliği yapılm ası konularında ilk adım lar atılm ıştır. Topluluk içindeki ülke
ler, o rtak  politikanın askıda kalan bazı temel sorunlarını çözümlemişlerdir. 
Bu arada tarım  politikasının finansm anı için kurulmuş olan Ortak Fon’un 
1975 yılına kadar kadem eli olarak bağımsız kaynaklara kavuşturulm ası 
kararlaştırılm ıştır.

Topluluğun genişletilm esi bakım ından Avrupa Serbest Mübadele Böl
gesi Teşkilâtı üyelerinin bir kısmı 1970 yılı ortasında başta İngiltere olmak
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üzere Ortak Pazar’a katılmak için hazırlık görüşmelerine başlamışlardır. 
Son iki yıl içinde uluslararası para alanında meydana gelen dengesizlik 
topluluğun para meselelerini ön plâna çıkarmıştır. îlk adım olarak 1970 yılı 
başında üye ülkeler merkez bankaları iki milyar dolarlık kısa vadeli bir 
nakdî destekleme sisteminin kurulmasını kararlaştırmışlardır, Ayrıca top
luluk içinde bir Para Birliğinin kurulmasiyle ilgili sorunları incelemek için 
özel bir komite kurulmuştur. Komitenin ele alacağı incelemeler arasında 
başlıca topluluğa üye memleketler için ortak bir para meydana getirilmesi; 
para ve kredi politikalarının merkezileştirilmesi; topluluk dışındaki ülke
lerle nakdî ilişkilerin doğrudan doğruya topluluğun yetki alanına alınması; 
sermaye piyasaları ile ilgili politikaların birleştirilmesi; bölgesel, yapısal 
ve sosyal politikaların yalnız ilgili devletlerin işi olmaktan çıkarılması ve 
topluluğa söz hakkının verilmesi konuları vardır.

Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri çerçevesi içinde 1970 
yılında geçiş dönemi ile ilgili görüşmeler 9 Şubat 1969 da başlamış ve 
1970 yılının ilk yarısında devam etmiştir. 22 Temmuz 1970 tarihinde ta
raflar, geçiş döneminde uygulanacak olan Katma Protokol ile yeni Malî 
Protokol’ün esasları üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Anlaşma 23 Kasım 
1970 tarihinde Brüksel’de imza edilmiştir.

Katma Protokol’ün yürürlüğe girişiyle topluluk, sanayi sektörünün 
tümünde gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarını Türk mallan için 
tamamen kaldıracaktır. Ancak, tekstil sektöründe, ınakina halıları, pamuk 
ipliği ve diğer dokuma alanında gümrük vergileri ve tarife kontenjanları 
12 yıllık bir süre içinde kaldırılacaktır. Türkiye gümrük vergilerini, Top
luluk kaynaklı ithalâtının % 55 i için 12 yılda ve % 45 i için de 22 yılda 
yavaş yavaş indirecektir. Türkiye miktar kısıtlamalarını da yine 22 yıllık 
dönem içinde kademeli olarak kaldıracaktır.

Tarım alanında, Türkiye tarım politikasını 22 yıl içinde Topluluğun 
ortak tarım politikasına uyduracak yönde ayarlayacaktır. Bu süre içinde 
taraflar, Ortaklık Konseyince tesbit olunacak tercihli rejimi karşılıklı olarak 
uygulayacaklardır. Ayrıca, geçiş döneminin başından itibaren Türkiye’ye, 
tarım ihracatının % 90 mndan fazlasını kapsayan avantajlar tanınması ön 
görülmüştür.

Toplulukla Türkiye arasında işgücünün serbest giriş çıkışları 1976
1986 döneminde gerçekleştirilecektir. Ortaklık Konseyi Türk işçileri ile 
ailelerine uygulanacak sosyal güvenlik hükümlerinin hazırlanması için ça
lışmalara derhal başlayacaktır.

Yenî Malî Protokol topluluk içindeki altı devletin Türk ekonomisi
nin emrine 5 yıldan az bir dönem içinde hesap birimi ifadesiyle 195 milyon 
dolara tekabül eden bir yardım ayırmalarını öngörmektedir. Yardım 30 
yıl vade, 8 yıl ödemesiz dönem, enfrastrüktür projeleri için yılda % 2,5 
ve sanayi projeleri için de % 4,5 faiz şartlariyle yapılacaktır. Bundan baş
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ka Avrupa Yatırım Bankası kendi kaynaklarından piyasa şartları ile ve 
toplam hesap birim ifadesiyle 25 milyon dolara tekabül eden bir miktara 
erişebilecek bir borç vermek imkanını inceleyecektir.

Îkdsadî tsbiı liği ve Kalkınma Teşkilâtı (O. E. C. E),) ile ilişkilerimiz 
özellikle Avrupa Para Anlaşması ve Konsorsiyum alanlarında önem 
arzetmektedir.

Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi 20 Ekim 
1970 tarihli topsantısmda 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para Anlaşmasını 
dikkate alarak ve İdare Meclisinin teklifi üzerine Türkiye’ye 115 milyon 
dolar tutarında bir dış ödeme imkânı tanımıştır. 115 milyon doların 40 
milyon doları yeni kredidir. Bunun 25 milyon dolarının 30 Ekim 1970 ve
15 milyon dolarının da 15 Şubat 1971 tarihlerinde kullanılması kararlaş
tırılmıştır. Geri kalan 75 milyon dolarlık kredi, 1970 ve 1971 tarihlerinde 
vadesi gelen borçların tecilinde kullanılacaktır.

Kalkınma plânlarımızın dış finansman ihtiyacını sağlamak amaciyle 
19-63 te kurulmuş olan konsorsiyum 1969 yılı sonuna kadar ülkemize 
topluca 2.076 milyon dolarlık kredi vermeyi taahhüt etmiş ve aynı dönemde 
bunların 2.007 milyon dolarlık kısmı anlaşmaya bağlanmıştır. 1970 yılı 
programında Konsorsiyum’dan 330 milyon dolarlık kredi sağlanması ön
görülmüştür. Bunun 140 milyon dolarının program yardımı ve borç hafif
letilmesi, 190 milyon dolarının proje yardımı olarak kullanılması karar
laştırılmıştır. Ancak 10 Ağustos 1970 günü yapılan devalüasyon dolayı- 
siyle bu karar değiştirilmiştir. Konsorsiyum’la yapılan görüşmeler sonun
da 140 milyon dolarlık program yardımı 213 milyon dolara yükseltilmiştir

Milletlerarası Para Fonu’nun üye sayısı 1969 yılı sonunda 115 iken 
1970 sonunda 117 ye çıkmıştır. Yıl sonu itibariyle Fon’un kotalar toplamı 
28.433,0 milyon dolara yükselmiştir. Kotaların 6.766,9 milyon dolarlık 
kısmı, altınla karşılanmaktadır.

Para Fonu 1970 yılında program kredisi olarak Türkiye’ye 75 milyon 
dolarlık kredi açmış ve bu suretle 1948 den 1970 yılı sonuna kadar açılan 
kredilerin toplamı 305,5 milyon doları bulmuştur. Memleketimiz bunun
193,5 milyon dolarım ödemiş, geriye 112,0 milyon dolar borcumuz kalmıştır. 
1970 yılında imzalanan 90 milyon dolarlık destekleme kredisinden yıl so
nuna kadar 75 milyon dolar kullanılmıştır. Bakiye 15 milyon dolar da
16 Ağustos 1971 tarihine kadar kullanılabilecektir. Diğer taraftan, Millet
lerarası Para Fonu Özel Çekme Hakkından 18,1 milyon dolar kredi sağ
lanmış ve bunun tamamı 1970 yılında kullanılmıştır.

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile filyallerinin (Mil
letlerarası Kalkınma Birliği “IDA” ve Milletlerarası Finansman Kurumu 
‘IFC”) 30 Haziran 1970 te kapanan hesap yılındaki toplam taahhütleri 
2.298 milyon dolara yükselerek, bir evvelki devreye nazaran 421 milyon 
dolarlık bir artış kaydetmiştir.
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Banka ile M illetlerarası Kalkınm a Birliğince 30 H aziran 1970 e kadar 
çeşitli ülkelere açılan kredilerin toplam ı 17.047,8 m ilyon dolar olup, bunun
14.274,7 milyon doları Banka ve 2.773,1 m ilyon doları da İDA tarafından  
verilmiştir. Banka, ayrıca kendi filyali II C ye daha önce açm ış olduğu 
100 milyon dolarlık krediyi 200 m ilyon dolara çıkarm ıştır.

Türkiye’ye Dünya Bankası, kuru luşundan  30 H aziran 1970 tarih ine 
kadar 144,2 milyon dolar ve M illetlerarası K alkınm a Birliği de 92,3 m ilyon 
dolar olmak üzere cem ’an 236,5 m ilyon dolar kred i açm ışlardır, öon  dev
rede Banka Türkiye’ye 44,5 milyon dolarlık  proje kredisi taahhüdünde bu
lunm uştur. M illetlerarası Finansm an K urum u da özel sek töre  16,3 m ilyon 
dolar kredi açmış ve 2,1 milyon dolarlık serm aye iştirakinde bulunm uştur. 
Dünya Bankası, yaptığı ik razat için ta tb ik  ettiği faiz nisbetini 1970 te  
c/c  6,5 tan % 7 ye çıkarm ıştır.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) 1970 yılında m em nunluk ve
rici çalışmalarda bulunm uştur. Üç m em leketin Devlet ve H üküm et Baş- 
kanları 6-7 Mayıs 1970 tarihlerinde İzm ir’de toplanm ış ve önem li k a ra rla r 
alm ışlardır. Bu zirve toplantısından hem en önce Pakistan  ve Türkiye Ti
caret Bakanları A nkara’da iki ülke arasındaki tica re t ilişkilerini gözden ge
çirm işlerdir. RCD T icaret Komitesi top lan tılarında ise “RCD Bölge içi Ti
caretin Geliştirilmesi” hakkında UNCTAD Raporu, ele alınan konuların  
en önemlisi olmuştur.

Son zirve Toplantısında varılan m utabakat gereğince, çalışm aların 
hızlandırılması, tesirli kararların  alınm ası ve karşılıklı tarife  indirim i ile 
birlikte m iktar kısıtlam aları üzerinde m üzakerelere başlanm ası icap e t
mektedir. Bu m üzakerelerin genel prensipleri üzerinde çalışm alar devam  
etm ektedir.

II. YURTİÇİ EKONOMİK GELİŞMELER

1970 yılı Raporumuzda, bu yılın ekonom ik gelişmeleri yanında 1963 -
1969 yıllarını kapsayan plânlı dönemin gelişm e ve sonuçlarım  topluca 
değerlendirecek ve gerektikçe, bunların bazı ayrıntılarına ilgili bölüm lerde 
değineceğiz.

1970 yılı memleketimiz ekonomisini ilgilendiren önemli tedbirlerin  
alınmış olduğu bir yıldır. Bu tedbirlerin nedenleriyle niteliklerini ve kısa 
bir dönemi kapsasa da elde edilen ilk sonuçlarını ye ter ölçüde değerlen
direbilmek için 1963 - 1969 dönemindeki gelişmeleri ve elde edilmiş olan 
sonuçları toplu olarak gözden geçirm ek faydalı olacaktır.

Bu amaçla, aşağıda birinci beş yıllık kalkınm a dönemi ile ikinci beş 
yıllık donemin ilk iki yıllık sonuçlarım  belirterek, bu iki dönemin gelişm e
lerini ortaya koym aya ve böylece bir yandan olumlu sonuç ve eğilimleri 
diğer yandan tıkanıklık belirtilerini ayırt ederek açıklam aya çalışacağız.
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1963 - 1967 YILLARI

Plânlı kalkınm a dönem ine 1962 yılında bir geçiş program ıyla girilmiş 
ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanm asına 1963 yılında baş
lanm ıştır. D em okratik siyasal idare ve karm a ekonomi düzeni gereğince 
kalk ınm a plân ve program larında kam u sektörü için zorunlu, özel sektör 
için  yol gösterici ve teşv ik  edici bir plânlam a yolu seçilmiştir. Bu amaçla 
ekonom ik ve sosyal gelişm enin beşer yıllık üç plânı kapsayan onbeş yıllık 
b ir sü re  içinde gerçekleştirilm esi öngörülm üştür. Plânlı kalkınm a çabaları
nın genel hedefi bölgelerarası dengeyi de gözönünde tu tarak, ekonomik 
istik ra rı bozm adan ekonom ide her yıl %  7 oranında bir büyüme gerçekleş
tirm ek, geleneksel yapısı tarım a dayanan ekonomide sanayii ön sıraya 
çıkarm ak ve toplum u çağdaş bir sosyal yapıya kavuşturm aktır. Nihai he
def, nüfus artışı için yaklaşık  olarak %  3 ayırdıktan sonra, nüfus başına 
düşen  gayrisâfi millî hasılada her yıl %  4 civarında net bir artış sağlamaktır.

Millî Gelir :

Y ukarıda belirtm iş olduğum uz çerçeve içinde yapılan kalkınma çalış
m aları sonunda, birinci beş yıllık kalkınm a dönemi başında, 1965 yılı sabit 
fiyatlariy le  62 m ilyar lira olan gayrisâfi millî hasıla 1967 yılı sonuna kadar 
%  38,2 oranında yükselerek 85,6 m ilyar liraya çıkmıştır. Beş yıllık dönem
de yıllık gelişme hızları 1963 yılında % 7,7, 1964 yılında % 4,9, 1965 yılında 
%  4,6, 1966 yılında %  10,3 ve 1967 yılında %  6,1 olmuş ve ortalam a yıllık 
gelişm e hızı %  6,7 ye ulaşm ıştır. Nüfus başına gayrisafi millî hasılada 
sağlanan yıllık ortalam a artış hızı %  4,2 dir. Yurtiçi gelirlerdeki payı 
% 40 dolayında olan tarım  sektöründe, elverişsiz hava şa rtlan  nedeniyle, 
iki yıl arka arkaya çok olum suz gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen 
ekonom ik büyüme hızının % 6,7 ye ulaşm ası, plân hedefi %  7 olduğuna 
göre, olumlu bir sonuçtur.

Yatırımlar :

Ekonom ik büyüm e alanında ulaşılan hız tasarruf ve yatırım larda ger
çekleştirilen artışlarla  elde edilmiştir. Bu dönemde toplam  yatırım lar 
%  70,6 oranında artarak , 1965 sabit fiyatlariyle, 9,7 m ilyar liradan 16,5 
m ilyar liraya çıkm ıştır; yıllık ortalam a artış oranı % 12,1 dir. Bu gelişme 
sonunda yatırım ların gayrisafi millî hasılaya oranı %  15,6 dan % 19,3 e 
yükselm iştir.

Sabit serm aye yatırım larındaki gelişmeler de toplam yatırım lara ya
kındır. Sabit serm aye yatırım ları, 1965 fiyatlariyle 8,8 milyar liradan 14,8 
m ilyar liraya yükselerek %  68,6 oranında artm ıştır; yıllık ortalam a artış 
oran ı %  11,3 tür. Kam u sektörü  sabit serm aye yatırım ları özel sektör ya
tırım larına kıyasla daha hızlı yükselm iştir. Bu dönemde kam u sektörü 
sab it serm aye yatırım ları yıllık ortalam a % 13,2 oranında artarken özel
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sektör yatırımları artış oranı % 9,5 olmuştur. Toplam sabit sermaye yatı
rımları ve kamu sektörü sabit sermaye yatırımlarında ulaşılan yıllık or
talama artış oram plân hedefini az da olsa aşmıştır. Özel sektör sabit 
sermaye yatırımları yıllık ortalama artış oranı plân hedefinin altında 
kalmıştır.

Tüketim H arcam aları :

Kamu ve özel tüketim harcamaları toplamı 1962 yılında sabit fiyatlarla
54,5 milyar lira iken beş yılda 70,2 milyar liraya çıkarak % 28,7 oıanında 
artmıştır; yıllık ortalama artış oranı %  5,2 dir. Bu dönemde kamu cari 
harcamaları, yıllık ortalama olarak, %  7,3, özel tüketim harcamaları %  4,8 
oranlarında artmıştır. Her iki tüketim harcamasında da ulaşılan ortalama 
artış oranları plân hedefinin altında kalmıştır. Bunun nedeni, dolaylı olarak 
dış tasarrufların türlü etkenlerle plânda öngörülen seviyelerde gerçekle
şememesidir. Dış tasarruflar tahminlerin altında gerçekleşince program
larda öngörülen yatırımların finansmanına ayrılan yurtiçi tasarrufların 
yükseltilmesi gerekmiş ve bu yüzden tüketim harcamaları Plânın öngör
düğünden daha yavaş bir hızla artmıştır.

Ekonomik yapı :

Yatırım ve üretim alanlarında yukarıda belirtmiş olduğumuz gelişme
ler olurken ekonomik yapıda da sektör gelirlerinin oranlan açısından olum
lu değişmeler meydana gelmiştir. Plânlı dönemin başlangıcında Türk eko
nomisinin karakterini belirten sektör tarımdır. Gerçekten 1962 yılında 
yurtiçi gelirlerin %  41,2 si tarım sektöründe elde edilmiştir. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı tarım ve sanayi arasında dengeli bir gelişme ilişkisi 
kurmakla birlikte temel ilke olarak Türkiye’nin uzun süreli gelişmesinin  
daha çok sanayileşme yönünde meydana gelmesini kabul etmiştir. Bu ne
denle yatırımların çoğu sanayi sektörüne ayrılmış ve sanayi için daha 
yüksek bir gelişme hızı öngörülmüştür. Öngörülen yıllık ortalama büyüme 
hızı sanayi için %  12,3, tarım için %  4,2 dir. Uygulama sırasında sanayi 
sektörü,Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 1963 de % 8 artarken 
sürekli olarak hızlanmış, 1967 de %  12,3 e yükselmiş ve yılda ortalama 
% 9,7 oranında artış kaydetmiştir. Tarım sektörünün gelişme oranı %  3,3 
de kalmıştır. Bu sonuçlar tarım sektörü gelirlerinin yurtiçi gelirlerdeki 
payım <#. 41,2 den %  35,4 e düşürürken, sanayi sektörünün payını %  16,7 
den *7t 19,5 e yükseltmiştir.

Kamu Gelir ve Giderleri :

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde cari fiyatlarla konsolide 
bütçe giderleri %  97,6 oranında artarak 9,5 milyar liradan 18,7 milyar 
liraya çıkmıştır; konsolide bütçe giderlerinin beş yıllık ortalama artış oram
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fzo 14,8 dir. Aynı dönem de bu oran cari harcam alar için 9e 8,7, yatırım 
harcam aları için % 12,9, serm aye teşkili ve transfer harcam aları için ise 
% 11,1 dir.

Cari fiyatlarla  konsolide bütçe gelirleri aynı dönemde % 106,1 ora
nında a rta rak  9,4 m ilyar liradan 19,3 m ilyar liraya çıkmıştır; yıllık ortalama 
artış oranı %  15,8 dir. Konsolide bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin 
bu dönem deki yıllık o rta lam a artış oranı %  16,9, vergi dışı gelirlerin artış 
oram  %  17,1 ve özel gelir ve fonların artış oram  % 8,6 dır.

Yıldan yıla farklılık  olm akla birlikte, 1963- 1967 yılları arasında kon
solide bütçe gelirlerinin yıllık ortalam a artış hızı, toplam harcamaların hı
zından yüksektir. V ergi gelirleri artış hızı iie yatırım  harcamaları artış 
hızı karşılaştırılırsa verg i gelirlerinin artış hızının yatırım  harcam aları a r
tış hızından yüksek  olduğu görülür.

Ödemeler Dengesi :

1963 - 1967 y ılları arasında ithalât 622 milyon dolardan 685 milyon 
dolara çıkarak % 10,1 oranında artarken, ihracat, aynı dönemde 381 mil
yon dolardan 523 m ilyon dolara çıkmış ve % 37,3 oranında artm ıştır, i t 
halâtın  yıllık o rta lam a artış  hızı % 3,2, ihracatın ise % 6,7 dir

İhracat beş yıl içinde oldukça düzenli bir artış eğilimi gösterdiği hal
de ithalât yıldan yıla fark lı bir gelişme gösterm iştir. Özellikle sınaî üretim 
ve yatırım ları etkilem iş olan bu dalgalanm alar genellikle döviz kazanma 
gücünün yeterli seviyelere çıkamamış olmasından ileri gelmiştir.

Dış ekonom ik ilişkilerde en önemli gelişme yurt dışında çalışan işçi
lerimizin resm î kanallarla  yurda getirdikleri dövizlerde olmuştur. 1963 yı
lında ödemeler dengesinde ayrı bir kalemde gösterilmeyen ve önemli bir 
m iktarı bulm ayan işçi dövizleri gelirleri, 1964 yılında 9 milyon dolar ola
rak  yer almış ve 1967 yılında 93 milyon dolara yükselerek ödemeler den
gesi içinde önemli b ir rol oynam aya başlam ıştır. Plân ve program larda 
önemle üzerinde durulm uş olan turist gelirleri um ulan gelişmeyi göstere
memiştir.

Para - Kredi :

Birinci plân dönem inde, kalkınm anın sürekliliğini sağlayabilmek için 
para ve kredi politikası, istik rar içinde kalkınm a ilkesine yardımcı olacak 
yönde geliştirilm iştir. Bu dönemde para ve kredi politikası, kantitatif açı
dan, her şeyden önce, kalkınm anın gerektirdiği para ve kredi genişlemesi 
ile istikrarı bağdaştırm ak gibi güç bir hedefe yönelmiştir. Aynı dönemlerde 
selektif açıdan izlenen para ve kredi politikası, kredi dağılımına, yapısal 
dirence rağm en plân ve program ların sektörler arası öncelik düzenine 
paralel bir finansm an akımı sağlam ayı amaç edinmiştir. Bu ana çizgiler
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içinde mevduatın arttırılmasına, tasarrufların bankalara yöneltilmesine, 
vadeli kaynakların çoğaltılmasına ve bankacılık sisteminin geliştirilmesine 
de çalışılmıştır.

Bankamız, yukarıda özetlenmiş olan para ve kredi politikalarını kon- 
jonktürel şartların ve yapısal etkenlerin imkânları içinde, para ve kredi 
hacimlerini, ekonomik büyümeye elverişli seviyelerde seyrettirmek ve 
kredilerini üretken sektörlere dağıtmak yönünde gerçekleştirmeye çalış
m ış» . Bu arada kamu ekonomik teşebbüsleri yatırımlarının Bankamız 
kaynaklariyle finanse edilmemesi politikasına da devam edilmiştir.

Bu genel çerçeve içinde para hacmi, 1963 te % 11 oranında arttıktan 
sonra 1964 te ekonomik durgunluğun giderilmesi için arttırılan likidite 
sonucunda % 15,1 oranında 1965 te bir önceki yıldan devreden etkilerle 
% 17,4 oranında, 1966 da gayrisafi millî hasıla artışının hızlı oluşu dola- 
yısiyle % 20,4 oranında yükselmiştir. 1967 yılında, gayrisafi millî hasıla 
artış hızı, tarım sektöründeki duraklama dolayısiyle, yavaşlamış ve bu 
nedenle para hacmi artışı %  14,7 olmuştur. Kredi ve mevduat hacimleri 
de bu eğilime uygun bir değişiklik göstermiştir.

Yıllık artışların konjonktürden de etkilendiğini göz önünde tutarak 
bu dönemin ortalama artış hızlarını ele alırsak, beş yılda para hacminin 
% 15,7, kredi hacminin % 20,4, mevduatın % 17,6 ve emisyonun % 14,3 
oranlarında artmış olduğu görülür.

Bankalar ile Bankamızın konsolide kaynaklan 100 kabul edilirse bu 
kaynaklardan kredi, tahvil ve iştirakler yoluyle üretime ve bu sektör içinde 
özellikle sanayi, tarım ve küçük san’at alanlarına düşen pay 1962 de % 20,6 
iken 1967 de %  26,8 e yükselmiştir. Buna paralel olarak dağıtım sektö
ründe ihracat ve iç ticarete sağlanan imkânlar artmış, ithalât finans
manları duraklamıştır. Daha önce çok az ilgi gören turizm ve maden
cilik sektörüne bu dönemde fon sağlanmıştır. 1962 - 1967 yıllarında konut 
ve bayındırlık sektörüne bankalar sistemince sağlanan finansman imkân
larında yavaşlama kaydedilmiştir. Kamu malî sektörü bu dönemde ban
kalar sisteminin toplam kaynaklarından payını artırarak faydalanmıştır.

Kalkınmanın gerçekleştirilmesinde ağır bir yük taşıyan kamu sek
töründeki artışlar bir yana bırakılırsa bu dönemde uygulanan selektif kredi 
politikasının finansman imkanlarını üretken sektörlere yöneltmek açısın
dan oldukça olumlu sonuçlar verdiğini, toplam finansman imkanlarının 
dağılımı yanında, bankaların ve Bankamızın kredi dağılımında da görmek 
mümkündür.

Bankaların Bankamızca uygulanan selektif politika çerçevesi içinde 
Sağladıkları reekont ve avans imkânlarını ve kendi kaynaklarını birinci 
plân döneminde üretim sektörüne yönelttiği görülmektedir. Toplam banka 
kredilerinden üretim sektörü 1962 de % 37,2 1967 de % 42,9 oranında pay
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alm ıştır. Bu sektör içinde, sanayi ve madencilik sektörlerinin kredilerden 
aldıkları payın artışı tarım  sektöründen yüksektir Banka kredilerinden 
dağıtım  sektörünün aldığı pay da bu dönemde % 24,6 dan 7c 25,3 e yük
selerek pek az bir a rtış kaydetm iştir. Bu sektör içinde ihracat, turizm ve 
iç tica re t kredilerinin payı artm ış ithalât kredilerinin payı azalmıştır. Ko
nu t ve bayındırlık sek törünün payında da azalış olmuştur.

Birinci plân dönem inde Bankamızın bankalara sağladığı reeskont ve 
avans im kânları üretim  sektörüne daha fazla yönelmiş, dağıtım sektörü 
kredilerinin önemi azalm ıştır. Bu dönemde toplam kredilerimizden üretim 
sektörünün aldığı pay %  22,4 den % 23,6 ya yükselirken dağıtım sektö
rünün payı %  23,4 den %  18,1 e inmiştir. Üretim sektörü içinde sanayi 
ve küçük san ’at sektörlerinin payı artm ış, tarım  sektörünün payı azal
m ıştır. Dağıtım sektörü  içinde ihracatın önem kazandığı, zaten önemsiz 
m ik tarda yapılmış olan ithalât finansm anlarına 1963 de son verildiği ve 
iç tica re t kredilerinin öneminin azaldığı görülm ektedir.

Bankam ızın kam u m ali ve ekonomik sektörlerine açtığı krediler içinde 
kam u mali sektörünün payı bu dönemde önemli ölçüde artış göstermiş, 
kam u ekonomik teşebbüslerine üretim  ve dağıtım  sektörleri çerçevesi 
içinde açılan kredilerin toplam  payı değişiklik kaydetm em iştir. Bu toplam 
içinde Tekel İdaresi kredilerinin payında artış, sanayi ile ilgili Şeker Şirketi 
ve iç ticaretle  ilgili Toprak M ahsulleri Ofisi Kredilerinin paylarında azalma 
m eydana gelmiştir.

Birinci plân dönem inde m eydana gelen para ve kredi gelişmelerini 
değerlendirirken b ir yandan gayrisafi millî hasılada %  6,7 oranında bir 
hız kaydedildiğini, sanayi sektörü gelir hızının sürekli olarak arttığını, 
tarım  sektöründe 1966 yılında büyük oranda bir sıçrama meydana geldiğini 
ve kam u sektörü harcam alarının yükseldiğini ve fiyat genel seviyesinde or
talam a % 5,2 oranında artış kaydedildiğini, diğer yandan hızlı ve sürekli 
kalkınm adan, üretim  yapısının, özellikle, tarım da piyasa ekonomisine he
nüz uyam am asından ve diğer piyasa ekonomisi şartlarının gelişme halinde 
bulunuşundan doğan etkileri gözönünde tu tm ak gerekir. Plânlı dönemin 
ilk beş yılının zincirlem e artış hızları ortalam aları ile Bankamız ve banka 
kredilerinin üretim  sektörlerine yöneldiğini gösteren paylan, özetlemiş ol
duğum uz olumlu ve olum suz etkenlerle b ir arada ele alırsak, kantitatif ve 
selektif para ve kredi politikasının bu dönemde gerçekçi bir tutum la geliş
tirilm iş olduğu görülebilir.

F iyatlar :
Hızlı bir ekonomik kalkınm a yanında kaynakların optimal kullanımı, 

sektörler, fertler ve bölgeler arasındaki üretim  ve gelir dağılımı genel fi
y a t seviyesinin istikrarı ile yakından ilgilidir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı, mevsimlik ve arızi dalgalanm alar dışında, fiyat genel seviyesi istik
rarın ın  korunm asını bu yüzden ilke olarak kabul etmiştir.
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1963 - 1967 yılları arasında ortalama % 6,7 oranında bir kalkınma hızı 
gerçekleştirilirken fiyat genel seviyesinin arzu edilenden daha fazla artma
sına rağmen ekonomik dengeyi temelden bozacak bir m/, göstermediği 
söylenebilir. Toptan eşya fiyatları yıllık ortalama endeksi 95,9 puandan 
123,4 puana çıkarak beş yılda c/c 28,7 oranında artmıştır, yıllık ortalama 
artış hızı '/r 5,2 dir. Endekste 1963 de %  4,3 oranında bir artış olmuştur; 
cn düşük artış Çf 1,2 olarak 1964 yılında, en yüksek artış ise % 8,1 olarak 
onu izleyen 1965 yılında olmuştur; 1966 yılında %  4,8 ve 1967 yılında 
<}( 7,6 oranlarında artış kaydedilmiştir.

Görüldüğü gibi toptan eşya fiyatlarındaki artış hızları yıldan yıla 
farklılık göstermektedir. Yakından incelenirse toptan eşya fiyatlarındaki 
yıllık gelişmelerin bir ölçüye kadar ekonomik konjonktürün göstergesi 
olabildiği görülür. Gerçekten 1964 yılında endeksin sadece %  1,2 oranında 
artmış olması bir istikrarın değil bir ekonomik durgunluğun işaretidir.

1964 yılı için sabit sermaye yatırımları %  5,4 gibi çok düşük bir artış 
gösterirken kamu cari harcamaları ve özel tüketim harcamaları artışları 
beş yıllık kalkınma döneminin en düşük oranlarını temsil etmiştir. Buna 
karşılık bir sonraki yılda, yani 1965 yılında, endeksen %  8,1 gibi yüksek 
bir artış göstermesi 1964 yılında ekonomiyi etkileyen durgunluğun gide
rilmesi için alınmış olan tedbirlerin 1965 yılında ortaya çıkmış olan ge
cikmiş sonucudur. Bu tedbirlerin yarattığı likidite, yatırım harcamaların
dan çok tüketime yönelmiş ve bir talep fazlası yaratmıştır. Stokların 1965 
yılında cari fiyatlarla %  22,6 oranında azalmış olması da bunu doğrula
maktadır.

1966 yılında toptan eşya fiyatları endeksi fazla yüksek sayılmayacak 
b;r oranda (Çf 4,8) artmış ve aynı yıl elverişli hava şartları nedeniyle tarım 
sektöründe gelirler % 11,4 gibi ulaşılması güç bir artış göstermiş, gayri- 
safi m m  hasıla, plân hedefini %  50 oranında aşarak %  10,3 oranında art
mış ve stoklar cari fiyatlarla %  108,3 oranında yükselmiştir. 1967 yılında 
tarım gelirleri yüzde birin altında ve gayrisafi millî hasıla ancak %  6,1 
oranında artmıştır. 1966 yılından devreden yüksek yatırım ve tüketim eği
liminin etkisi ile toptan eşya fiyatları genel endeksindeki artış oranı %  7,6 
ya çıkmıştır. 1967 yılında stokların cari fiyatlarla % 24 oranında gerile
mesi «il® talep baskısının göstergesi sayılabilir. 1967 yılı sonuna doğru 
konjonktürü Kıbrıs anlaşmazlığı da etkilemiştir.

Birinci beş yıllık kalkınma dönemini böylece özetledikten sonra ikinci 
plân dönemine geçeceğiz.

1 9 6 8 - 1 9 6 9 YILLARI

İkinci beş yıllık kalkınma döneminin ilk iki yılındaki ekonomik geliş
ine Ur birinci beş yıllık kalkınma döneminde elde edilen sonuçların ve bu
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iki yüa has şartların etkisi altında meydana gelmiştir. Yıllık ortalama gay- 
risafi millî hasıla artış hızı bu dönemde 1964, 1965 ve 1967 yıllarından 
yüksek diğer iki yıldan düşük olmuştur. 1963 den 1967 ye kadar sürekli 
olarak % 8 den % 12,3 e çıkmış olan sanayi sektörü gelirleri 1968 de 
% 10 a ve 1969 da % 9,4 e inmiştir. Tarım sektörü gelirleri 1966 yılı sevi
yesini önemli ölçüde aşmamıştır.

Bu yıllarda sabit sermaye yatırımları artış hızının yükseldiği ve bu 
arada tüketim harcamalarının ve daha belirgin olarak özel tüketim har
camalarının hızlandığı, artış oranlarının ithalâtta yükselmesine karşılık 
ihracatta düştüğü, toptan eşya fiyatları ortalama artış hızının az da olsa 
yükseldiği, kamu harcamalarının arttığı, gelirlerin ve bunlar içinde özel
likle vergi gelirlerinin hızlarının yavaşladığı görülmektedir.

Millî Gelir :

Gayrisafi millî hasıla 1968 ve 1969 yıllarında iki yılda % 13,4 ora
nında artmıştır. Bu dönemde, iki yıllık ortalama artış hızı %  6,5 tutmak
tadır. Bu hız 1966 yılındaki olağanüstü %  10,3 lük artış hesaba katılmazsa 
birinci plân döneminin dört yıllık ortalamasından oldukça yüksektir. Bu 
iki yılda, hava şartlarına bağlı olarak, tarım sektörü katma değeri önemli 
artış kaydetmemiştir. Sanayi sektörü gelirleri artışı 1968 de # 1 0  iken
1969 da % 9,4 e inmiştir. Birinci beş yıllık plânlı dönemde plân hedefinin 
altında da olsa %  8 den sürekli olarak artarak %  12,3 lük plân hedefine
1967 yılında ulaşmış olan sanayi sektörü katma değer artış hızının ya
vaşlamasına rağmen, kalkınma hızının %  6 ile %  7 arasında gerçekleşmesi 
diğer sektörlerdeki gelişmelerle ilgilidir.

Y atırım lar :

Ekonomik kalkınma çabalarının sonuç vermesi için yatırım faaliyet
lerine ikinci plân döneminde biraz daha fazla ağırlık kazandırıldığı görül
mektedir. Sabit sermaye yatırımlarının iki yıllık ortalama artış hızı, bu 
dönemde %  11,3 den %  13,6 ya yükselmiştir. Artış daha çok özel sektör 
yatırımlarında olmuş, kamu yatırımları artış oranı %  13,2 den 14,3 e çıkar
ken özel yatırımların artış oranı % 9,5 den %  12,7 ye yükselmiştir.

Stok yatırımları ikinci plân döneminin ilk yılında, 1968 de, % 12 art
mış, 1969 da %  32,9 oranında düşmüştür. Bu yüzden stok değişmelerini 
de kapsayan toplam yatırımlar 1968 de %  15,5 1969 da %  6,6 oranlarında 
artmıştır.

Tüketim  H arcam aları :

Tüketim harcamaları artış hızı bu dönemde yükselmiştir. 1963- 1967 
yıllarında ortalama % 5,2 oranında artmış olan tüketim harcamaları son
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raki iki yılda </(, 5,9 oranında artmıştır. Hızlanma özellikle özel tüketim 
harcamalarında belirlidir. Kamu cari harcamaları artış oıanı % 7,3 den 
c/c 7,5 e çıkmıştır; 1963 - 1967 yılları arasında plân hedefinin altında kal
mış olan özel tüketim artış oram ise % 4,8 den % 5,7 ye yükselerek plânın 
öngördüğü artış oranım aşmıştır.

Kamu Gelir ve Giderleri :

İkinci beş yıllık kalkınma döneminin ilk iki yılında kamu gelir ve 
giderlerindeki gelişmeler önceki döneme kıyasla farklılık göstermektedir.

Cari fiyatlarla konsolide bütçe giderlerinin yıllık ortalama artış oranı 
bu dönemde %  14,8 den %  17,7 ye yükselmiştir. Harcamalardaki en hızlı 
artış sermaye teşkili ve transfer harcamalarında görülmektedir. 1963 - 1967 
yılları arasında %  11,1 oranında artmış olan bu giderlerin 1968- 1969 yıl
ları ortalama artış oram %  29 dur. Yatırım harcamaları yıllık ortalama artış 
hızı °/( 12,9 dan %  17,1 e, cari harcamalar artış hızı ise % 8,7 den % 13 e 
yükselmiştir.

Giderlerdeki bu gelişmelere karşılık konsolide bütçe gelirlerinin yıllık 
ortalama artış hızı 1968 - 1969 döneminde % 15,8 den % 11,6 ya düşmüş
tür. Konsolide bütçe gelirlerinin artış hızının yavaşlaması vergi gelirlerinin 
bu sürede daha yavaş artmasından ve bu arada “özel gelirler ve fonlar” 
gelirlerinin iki yıl arka arkaya %  12 oranında gerilemiş olmasındandır. 
1963 - 1967 döneminde % 16,9 olan vergi gelirleri yıllık ortalama artış 
hızı birinci beş yıllık plân dönemine göre yavaşlamış ve son iki yılda %  13,6 
ya inmiştir. Böylece konsolide bütçe yatırımları artışı ile vergi gelirleri 
artışı arasındaki ilişki de değişmiş yatırım harcamaları artış oranı vergi 
gelirleri artış oranım aşmıştır.

Ödemeler Dengesi :

İhracat 1969 yılında %  8,3 oranında artmışsa da bu artış ancak 1968 
yılındaki gerilemeyi karşılamış olduğu için iki yıllık ortalama ihracat artışı 
%  1,6 olabilmiştir. İthalâtın artış hızı ise 1968 yılındaki hızlı artışın etki
siyle %  8,2 olarak gerçekleşmiştir.

Para - Kredi :

İkinci plân döneminin ilk iki yılında, birinci plân döneminde olduğu 
gibi para ve kredi politikası ekonomik büyümenin istikrar içinde gerçek
leştirilmesine yönelmiştir. Bu dönemde de para ve kredi hacimlerinin 
plan ve programlar hedefine uygun bir artış ve dağılım içinde seyretmesine 
(.alışılmıştır. Bu temel ilke içinde bu dönemde miktar bakımından frenle
yici, düzenleyici ve sektörlere dağılma bakımından teşvik edici uygula
malara diğer yıllara kıyasla daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu alanda özel
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likle sınai mamul ih racatın ın  ve genel ihracatın teşvik edilmesi için 1968 
yılı sonuna doğru k red ilerle  ilgili olarak faiz, komisyon ve vergi muafiyeti 
konularında tedb irler alınm ıştır.

Bu genel çerçeve içinde bankalar ile Bankamızın konsolide kaynak
lat dan kredi, tahvil ve iştirak le r yoluyle üretim  sektörüne ve bu sektör 
içinde sanayi sek tö rüne verilen kredilerin paylarındaki artış yükselme
ye devam  etm iştir. D ağıtım  sektörü  içinde ihracatın payiyle birlikte itha
lâtın  payı da artm ış, iç ticare tin  payı değişiklik kaydetm em iştir. Kamu 
malî sek tö rünün  toplam  kaynaklardan  aldığı payın hızı bir önceki döneme 
kıyasla çok yavaşlam ıştır.

Toplam  kaynak ların  kullanım ında 1968 ve 1969 yıllarında ithalât fi
nansm anı a rtışı d ışında m eydana gelmiş olan olumlu değişiklikleri banka
ların  ve M erkez B ankasının kredilerinde ayrı ayrı görmek mümkündür.

Bankaların gerek kendi gerek Bankamız kaynaklarından açtıkları kre
dilerin üretim  sek törüne yönelm e hızı bu iki yılda artm aya devam etmiş 
ve bu sek tö rün  kred iler toplam ı içindeki payı 1967 de % 42,9 iken 1969 da 
%  46,1 e çıkm ıştır. Bu sek tö r içinde sanayi ve tarım  alanlarındaki ar
tış diğerlerinden daha fazla  olm uştur. Dağıtım sektörünün payı bu iki yılda 
%  25,3 ten  %  28,3 e yükselm iş ve aradaki % 3 lük artış az çok eşit oran
larda  ihracat, iç tica re t ve itha lâ t arasında dağılmıştır. Konut ve bayındırlık 
sek törünün payındaki azalış bu dönemde de devam etmiştir.

1968 ve 1969 y ıllarında Bankamızın bankalara sağladığı reeskont ve 
avans im kânları içinde üretim  sektörünün payı artm ağa devam etmiş ve 
bu a rtış ta  başlıca tarım  kredileri ve biraz da küçük san’at kredileri rol oy
nam ıştır; sanayi sek tö rü  kredilerinin payında azalma m eydana gelmiştir.

Bankam ızın kam u m alî ve ekonomik sektörlerine sağladığı kredilerin 
toplam  kredilerim iz içindeki payı bu dönemde biraz azalmıştır. 1968 
ve 1969 da kam u m ali sek törüne açılan kredilerin toplam  kredilerimiz 
içindeki payı 1967 de ki %  26,9 seviyesinde kalm ıştır. Sanayi sektörü ile 
ilgili Şeker .Şirketinin ve iç ticaretle  ilgili olan Toprak M ahsulleri Ofisinin 
toplam  kredilerim iz içindeki payları azalmış, yalnız Tekel İdaresinin payı 
artm ıştır.

Ana çizgilerine işa re t etm iş olduğumuz para ve kredi gelişmeleri çer
çevesi içinde 1968 ve 1969 yıllarında ortalam a hız olarak para hacmi %  15,2, 
k red i hacm i %  19,3, m evduat %  21 ve emisyon % 5,1 oranlarında artış 
kaydetm iştir. Aynı dönem de 1968 de gayrisafi millî hasıla %  6,7 ve 1969 
da %  6,3 oranlarında artm ış, fiyat genel seviyesi aynı yıllarda, sırasiyle, 
%  4,6 ve %  6,0 artış kaydetm iştir. İki yıllık ortalam a artış hızları gayrisafi 
millî hasılada % 6,5 ve fiyat genel seviyesinde % 5,3 dür.

İkinci kalkınm a plânının ilk iki yılında para ve kredi hareketlerinin, 
kan tita tif açıdan, m evduat dışında, iki yıllık zincirleme artış oranları ortala
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maları 1963 - 1967 yıllarındaki artış hızlarından daha düşüx seviyelerde 
gerçekleşmiştir. Selektif açıdan üretim sektörüne yönelmek ve kamu mali 
sektörünün bankalar sistemi kaynaklarından faydalanma hızını yavaşlat
mak gibi elverişli sonuçlar görülmektedir. 1969 yılında ödemeler dengesi 
ile kamu maliye politikasından ve gerek kalkınma gerek uygulama hare
ketlerinden doğan bazı olumsuz eğilimlerin etkisiyle ithalât finansmanla
rının arttığı, para ve kredi hacimlerinin 1968 yılına kıyasla yükseldiği an
laşılmaktadır. Bununla birlikte banknot emisyonunun 1958 de az da 
olsa 1967 yılı sonuna kıyasla azalması ve 1969 da % 10,6 oranında artarak 
iki yıllık ortalama artış oranının %  5,1 de tutulması Bankamızca para ve 
kredi politikasının para ve kredi hacimlerini frenleyici yönde uygulandığını 
belirtmektedir.

Fiyatlar :

Toptan eşya fiyatları endeksi 1968 ve 1969 yıllarında sırasiyle %  4,6  
ve %  6,0 oranlarında artmış ve yıllık ortalama artış hızı beş yıllık dönemde 
f l  5,2 iken iki yılda % 5,3 e çıkmıştır. 1968 de gayrisafi millî hasıla plân 
hedefine yakın bir artış kaydetmiş, tüketim harcamaları artış hızı her ne 
kadar 1963 - 1967 yılları ortalamasına kıyasla yükselmişse de %  5,9 ora
nındaki artışı, 1966 ve 1967 yıllarına göre düşük kalmış ve toplam kaynak
ların daha çok yatırımlara yöneltildiği görülmüştür. Toptan eşya fiyatları 
endeksi artış oranı bu eğilim yardımiyle %  4,6 oranında tutulabilmiştir.

1969 yılında fiyatları tutmak biraz daha güç olmuştur. Bu yılda gayri
safi millî hasıla artış oranı biraz düşmüş, tarım sektörü gelirleri bir miktar 
gerilemiş, ithalât talebi ve transfer bekleyen müracaat seviyesi yüksel
miştir. Stoklarda %  30 oranında azalma olması talep baskısının işareti 
sayılabilir. 1969 yılında toptan eşya fiyatları artış oranı alman kısıtlayıcı 
tedbirlerin yardımı ile ancak </c 6 oranında tutulabilmiştir.

İkinci beş yıllık kalkınma döneminin ilk iki dilimini böylece özetle
dikten sonra yedi yıllık plânlı gelişmeleri bir arada inceleyeceğiz.

1963 - 1969 YILLARI

Yedi Yılın Toplu Sonuçlan :

Yedi yıllık plânlı kalkınma dönemi topluca ele alınırsa gayrisafi millî 
hasılanın plân hedefine oldukça yakın olan %  6,7 lik bir artış hızı kaydettiği 
görülür; nüfus artışı oranı %  2,5 sayılırsa nüfus başına gelirde yıllık or
talama artış hızı % 4,2 tutmaktadır. Bu toplu sonuca hava şartlarına bağ
lılığı özellikle yapısal gelişmelerle azalabilecek olan tarım sektörü gelirle
rindeki yıllık dalgalanmalara rağmen varılmıştır. Yedinci yılda ekonomik 
yapı açısından tarım katma değerinin yurtiçi gelirdeki payı %  41,2 den
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%  31,9 a düşmüş, buna karşılık sanayi sektörünün payı gf 16,7 den cfc 20,8 
e yükselmiştir. Sanayi sektörünün payını, tarımdaki elver içsizlik ile sanayi 
sektöründeki gelişm e bir arada artırmıştır,

Gayrisafi millî hasıla alanında elde edilmiş olan toplu sonuç sabit 
sermaye yatırımları ile yurtiçi tasarruflarda artış kaydedilmesini gerektir
miştir. Bu dönemde özel sektör yatırımları yedi yıllık ortalama artış hızı 
plân hedefine çok yakın bir oranda gerçekleşirken ve kamu yatırımlarında 
bu hedef aşılırken, toplam tüketim harcamalarının yedi yıllık artış oranı 
da plân hedefine uygun bir yüzde göstermiştir.

Geleneksel ihraç maddelerine yeni bazı tarım ve sanayi maddelerinin 
katılmasına çalışılmış ve toplam ihracatın teşviki için tedbirler alınmış 
olmasına rağmen ihracatta yedi yıllık ortalama artış hızı %  5,2 itin üzerine 
çıkarılamamıştır. İhracat ortalama artış hızının düşük oluşu büyük ölçüde 
son iki yılın gelişm eleriyle ilgilidir. İlk beş yıl süresince ihracat ortalama 
artışı %  6,7 idi. Yatırımların ve cari üretimin aksamaması için programla
nan ithalâtın gerçekleşm esine büyük çaba gösterilmiştir. İlk beş yıl için 
% 3,2 olan ithalâtın yıllık ortalama artış oranı 1968 ve 1969 yıllarındaki 
hızlı artış sonucunda % 4,6 ya yükselmiştir.

1963 - 1969 yıllarını kapsayan yedi yıllık para ve kredi politikası, 
plânlı dönemin temel ilkesi olan istikrar içinde kalkınma çizgisi üzerinde 
uygulanmış ve kalkınma hızını destekleyen ve öncelik verilmiş olan sek
törlere yönelen bir gelişme kaydetmiştir. Bu arada bazı yıllarda para ve 
kredi hacimlerinin artış ve üretici sektörlere yönelme hızları, söz konusu 
istikrar çizgisinden, uygulamaların yeterliliğini temelden bozmayacak ve 
plân hedeflerine varılmasını engellemiyecek oranlarda ayrılmıştır.

Para ve kredi politikaları, kalkınmanın hedefine ulaşmasını destekler
ken, ekonomik büyüme sürecinin hem olumlu hem olumsuz etkenleriyle 
gelişen bir ortam içinde uygulanmıştır. Para ve kredi araçlariyle eko
nomik büyümeden beklenen olumlu sonuçların tamamını elde etmek veya 
kalkınma halinde bulunmaktan doğan kaçınılmaz olumsuz eğilimlerin ta
mamını ortadan kaldırmak mümkün değildir. Çünkü yurtiçi ve yurtdışı 
konjonktür değişikliklerinden, başlıca tarım sektörünün etkisi altında 
seyreden üretim ve dağıtım faaliyetleri dalgalanmalarından, piyasa eko
nomisi yapısının henüz gelişme halinde bulunmasından, para ekonomisi 
kanallarında düzenli ve seyyal bir akımın yurt çapında gelişmemesinden, 
kısaca kalkındırılmak için harekete getirilen az gelişmiş ekonomik yapıdan 
ve bu arada ekonomik büyüme konusunda önemli bir yük taşıyan kamu 
sektörünün harcama ve gelir dengesinin kalkınma hızına uygun bir seviyeye 
yükselememesinden doğan bir çok olumsuz eğilimler vardır. Şüphesiz bu 
eğilimleri mümkün olduğu kadar zayıflatmak için para ve kredi politikası, 
kalkınma hızından vazgeçmemek şartiyle, yönetim ve kontrol araçlarının 
kanuni ve teknik kontrol gücünün etki sınırları içinde kullanılmıştır.
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1963 - 1969 yılları para ve kredi po litikaların ın  ana çizgilerini ve uygu
lamanın yapıldığı ortam  ve şa rtla r île bu po litikanın  etkilediği ve e tk ilen
diği olumlu ve olum suz eğilimleri böylece belirttik ten  sonra bu dönem deki 
para ve kredi hareketlerinin sonuçlarını arzedeceğiz.

Yedi yıllık zincirlem e artış h ızları o rta lam aları açısından para  hacm i 
<| 15,6, kredi hacmi 9İ  20,1, m evduat hacm i %  18,6, emisyon hacm i %  11,7 
oranında artm ıştır. Bu dönemde gayrisafi mitli hasıla  ortalam a artış  hızı 
<'/( 6,7 ve fiyat genel seviyesi artışı o rta lam ası %  5,2 olm uştur.

Bankaların Bankam ızdan sağladığı reeskon t ve avanslarla ve kendi 
kaynaklariyle açtığı kredilerden üretim  sek tö rü  1962 de % 37,2, 1969 yılın 
da ise % 46,1 oranında pay alm ıştır. A radak i %  9 artıştan  % 6  k ad a r sa 
nayi, %  1,5 kadar tarım , %  1 kadar küçük  san ’a t ve yüzde yarım  k adar 
madencilik faydalanm ıştır. Dağıtım sek tö rünün  söz konusu kredilerden  
aldığı pay 1962 de %  24,6 ikenl969 da %  28,3 e çıkm ıştır. A radaki %  3,7 
oranındaki artıştan  ihracat ve iç tica re t çoğunlukla faydalanm ış, tu rizm  
kredileri biraz artm ış, ithalât finansm anları duraklam ıştır. K onut ve bay ın 
dırlık sektörünün payı bu dönemde sürekli o larak  düşerek yarıya yakın  
azalmıştır.

1963 - 1969 yıllarında Bankam ızın bankalara  sağladığı reeskon t ve 
avans yoliyle kredilerim izden üretim  sek tö rü  1962 de %  22,4 oranında pay 
alırken bu oran 1969 da %  24,8 e çıkm ıştır. Bu artıştan  özellikle tarım  ve 
küçük san’at alanları yararlanm ıştır. Sanayi sektörü  kredileri 1963
1967 yıllarında hızla artm ış fakat toplam  kredilerim iz içindeki payı 1969 
da 1962 yılındaki oran civarında kalm ıştır. Dağıtım  sektörünün toplam  
Bankamız kredilerinden aldığı pay 1962 de %  23,4 iken 1969 da %  18,9 a 
düşmüştür. Bu düşüş iç ticarete açılan kredilerin  payında % 5 e yakın  azal
ma m eydana gelmesinden ve 1963 yılından itibaren ithalât finansm anlarına 
son verilmesinden ileri gelm iştir. Dağıtım  sektörü  içinde yer alan ih racat 
kredilerinin payı 1962 de %  16,7 iken 1969 da %  17,8 e yükselm iştir. Bu 
dönemde tahvil üzerine avansların payı da % 6 dan % 1 e düşm üştür.

Bankamızın kam u malî ve ekonom ik sektörlerine doğrudan doğruya 
sağladığı im kânların toplam  kredilerim iz içindeki payı, bu dönemde, kam u 
mali sektörüne açılan krediler ve Tekel İdaresi kredilerinin etkisiyle y ü k 
selmiştir. Kamu ekonomik sektörü içinde sanayi ile ilgili olarak yer alan  
Şeker Şirketi kredilerinin payı %  9,4 den %  5,7 ye, Toprak M ahsulleri 
Ofisi kredilerinin payı % 13,7 den %  7,4 e inm iştir. Bu dönemde, top lam  
kredilerimizden 1962 de 18,6 oranında pay almış olan kam u m ali sek
törünün payı 1969 da % 26,8 e çıkm ıştır.

\  ukarıda incelediğimiz kredi dağılım gelişm elerini b irleştirerek banka
dır sisteminin kaynaklarında 1963 - 1969 dönem inde m eydana gelen geliş
meleri özetlersek, şu sonuca varabiliriz : bankalar ile Bankamızın konso
lide kaynaklan 100 kabul edilirse bu kaynaklardan  kredi, tahvil ve işti-
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rakler yoluyle üretim sektörüne ve bu sektör içinde sanayi sektörüne dü
şen paylar bu dönemde önemli ölçüde yükselmiştir. Dağıtım sektörü içinde 
ihracatın ve iç ticaretin payı artmış, ithalâtın payı ilk yıllarda düştükten 
sonra 1969 yılma doğru yükselmeye başlamıştır. Bu dönemde konut ve 
bayındırlık devamlı olarak düşmüştür. Kamu mali sektörünün bankalar 
sistemi kaynaklarından aldığı pay ilk yıllarda hızla artmış fakat bu hız
1967 den itibaren yavaşlamıştır.

Bu sonuçlara ulaşılırken toptan eşya fiyatları genel endeksi yıldan 
yıla, ekonomik konjonktüre bağlı olarak, değişik oranlarda dalgalanmalar 
göstermiştir, /ü k sek  ve düşük yıllar oranlarının ortalama artış hızı yedi yıl 
için % 5,2 dir. Bu ortalama hız kalkınma süreci içindeki ülkeler açısından 
yüksektir; fakat yıllık dalgalanmalar genellikle ilgili yılların ekonomik 
dengesini temelinden bozacak oranlar göstermemiştir.

Yedi Yıllık Birikim :

Yedi yıllık kalkınma sonuçları toplu olarak, makro hedefler açısından, 
ele alınırsa bu dönemde plân ve programlar hedeflerine oldukça yakınla
şılmış olduğu görülür. Ancak istikrarlı ekonomik kalkınmanın sürekli ola
rak yürütülebilmesi için bir yandan makro ekonomik büyüklükler arasın
daki dengelerin aralıksız korunması, diğer yandan ekonomik ve sosyal yapı 
ve kuramları geliştirme çabalarının bu dengelerle her an uyuşum gösteren 
bir değişiklik kaydetmesi gerekir. Varsayım alanında bu böyle olmakla 
birlikte uygulama ve yürütme alanında söz konusu dengeleri koruma ve 
uyuşumu sağlama işlerim her tarihte ve her alanda sürekli olarak gerçek
leştirmek mümkün olamamaktadır.

Ekonomik ve sosyal kalkınmalarını tamamlamış ve genellikle düzenli 
olan bir büyüme hızına kavuşmuş olan ülkelerde bu dengeleri bir veya iki 
yıl içinde korumak ve olumsuz eğilimleri yine kısa sürede, birikme fırsatı 
vermeden gidermek daha kolay olmaktadır.

Kalkınmakta olan ülkelerde yurtiçi ve dışı kaynaklarda, yatırım ve 
proje gerçekleşmelerinde, sanayi ve tarım üretiminde, ailelerin, özel te
şebbüslerin ve kamu idarelerinin ekonomik tercihlerinde, dünya konjonk
türünün etkilerinde ve benzeri ekonomik etken ve büyüklüklerde meydana 
gelen dalgalanmalar ile bu tür ülkelerde kalkınma yolu ile düzeltilmesi 
öngörülmüş olan yapısal aksaklıklar söz konusu denge ve uyuşumların 
sürekli ve mükemmel biçimde gerçekleştirilmesini ve birarada yürütül
mesini engellemektedir.

Söz konusu dalgalanmalar ve yapısal aksaklıklarla ilgili olumsuz eği
limlerin bir kaçının doğmasını önlemek veya doğduktan sonra bunların 
tümünü veya bir bölümünü yılı içinde gidermek mümkün olmaktadır. Bu 
eğilimler içinde kalkınma sürecinin kaçınılmaz yan ürünleri olanlar, eko
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nomik gelişme içinde bulunan yapıdan doğanlar ve olumsuzluk kökü yurt- 
dışında olanları da vardır; bunları yılı içinde düzeltmek oldukça güçlük 
gösterir ve bunlar genellikle bir toıtu bııakır.

Konu bu açıdan ele alınırsa, harcanan iyi niyete ve dikkate rağmen 
kalkınma sırasında ekonomik yapıdan, uygulama çalışmalarından ve ya
bancı ülkelerle olan ilişkilerden bir çok olumsuz etkenler doğduğu gö 
rülür. Bu etkenler içinde açıktan açığa seyredenler olduğu gibi, sinsi ve 
gizli olanlar, kuluçka dönemi uzun süreli olanlar, olumsuz etkileıî gecik - 
mcli olanlar ve benzeri nitelikler taşıyanlar yıldan yıla devrederek birikim 
ve hızlanma yoluyle güçlenir ve kalkınmanın belirli bir yaşında ortaya 
çıkar. Böylece ortaya çıkan sorunlara da kesin ve kestirme çözüm yollan  
bulmak kaçınılmaz olur.

Ülkemizde de 1962 den bu yana sürdürü len  hızlı kalkınm a çabaları 
sırasında bu olumsuz eğilim birikim leri ekonom ik büyüm enin yedinci ya
şında ortaya çıkm aya başlam ıştır. Bu eğilim ler birinci kalkınm a plânının 
ilk yılında daha önceki yıllardan da to rtu  a larak  yavaş yavaş birik ip  önemli 
olmaya başlamış ve ikinci beş yıllık p lânın  üçüncü yılında, 1970 yılı o r ta 
sında, kesin çözüm yolunun bulunm ası kaçınılm az hale gelm iştir.

Kaynaklarını ve karakterin i kısaca belirtm eye çalışmış olduğum uz bu 
olumsuz etkenlerin önemli ayrın tılarına k ısaca değinm ek gerekir.

Tarım sal üretim de hava şartla rına  bağlı olarak m eydana gelm ekte 
olan dalgalanm alar ve üretim  artış hızı yetersizliği, tarım  gelirlerini, ço
ğunluğu tarım  kaynaklı olan ihracatı ve dolayısiyle döviz kazançlarını, 
desteklem e fiyatlarını, stok  finansm anlarını ve tarım la beslenen sanayi 
sektörünü ve fiyat genel seviyesini etkilem iş ve yılı içinde giderilen ve 
giderilmesi mümkün olmıyan bazı olum suz eğilim ler yaratm ıştır.

Sanayi sektörünün gelişme hızı ikinci beş yıllık kalkınm a döneminin 
ilk iki yılında arka arkaya yavaşlam ıştır. Toplam  talep  yüksekliğine rağm en 
sınai yatırım larda ve cari sınaî üretim de m eydana gelmiş olan bu eğilimin 
nedenlerini yatırım  projeleri gerçekleşm e hızının yeterli bir seviyeye çıka- 
mamasmdan, dış ödeme im kânlarının gereken bir hızla yükselem em esinden 
ileri gelen yatırım  maddeleri, ham  m adde ve ara  mamul ithalâtı k a ra rs ız 
lığında ve bununla ilgili ithal m alı spekülasyonunda aram ak gerekir. Bu 
arada yatırım larda da bazı güçlükler belirm eye başlam ıştır. Özel sek tö r
den fazla kam u sektöründe gerçekleştirilm esi henüz sona ermemiş oîan 
projelerin çokluğu, bu projelerin m aliyetlerinde artışlar m eydana gelm esi 
ve büyük alt yapı ve sanayi projelerinin hazırlanm asında gecikm eler özel
likle 19/0 - 1972, yıllarında bu alanda bir yığılma ihtim alinin o rtaya çıkm a
sına yol açmıştır. Bu eğilimlerin etkisiyle kalkınm anın sürükleyici sektörü  
olan sanayide m eydana gelen yavaşlam a ekonomik yapıda ön görülen sek
törler arası önem değişikliğini daha ileri yıllara atm ış ve diğer sek tö rler
deki gelişmeleri etkilem iştir.
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Dış ödem e im kânların ın  artış hızının yeterli olmayışı önce ihracatın 
yeterli bir hızla artm am asından  ileri gelmiştir. İhracatın artm am asında ge
nel o larak  tarım sal üretim in  tıkanıklığı, ihracatın  türlendirilmesi güçlüğü, 
m am ul ihracatın ın  yavaş gelişmesi gibi eğilimler rol oynamıştır. Bunların 
yanında toplam  talep  yüksekliği yüzünden yurtiçi tüketim in artması, yurtiçi 
fiyatlarla  y u r t dışı f iya tla r arasında iç piyasa lehine gelişen fark dolayısiyle 
teşebbüslerin yurtiç i p iyasaya yönelmesi ve yabancılara bu ülkeden mal 
ithal etm enin pahalı gelm esi de ihracat a rtış hızım etkilem iştir. İşçi döviz
leri artm akla  b irlik te  a rtış  hızı bir kısım işçi dövizlerinin resmî olmayan 
kanallarla  y u rda  girm esi dolayısiyle gerçek potansiyeline uygun bir oran 
gösterm em iştir. Turizm  gelirlerinin artm am asında da benzeri nedenlerin 
bulunduğu görülm ektedir.

İthal m alı taleb i p lânlı kalkınm a döneminde her zam an için kalkınma 
hareketlerine bağlı o larak  bir ölçüye kadar yüksekten seyretmiştir.
1969 yılında ithal talebinin  daha yüksek bir hız kazanm asında ekono
m ik büyüm e hareketlerin in  teşebbüsleri teşvik  edici sonuçlan, toplam ta 
lep artışın ın  hızlanm ası, yurtiçi ve yurt dışı fiyatlar arasında türlü neden
lerle m eydana gelen farklılığın kambiyo kurunu ithalât açısından çok çe
kici hale getirm esi, döviz gelirlerinin yeterli olmayan bir artış göstermesi 
ve bu yüzden spekülatif işlemlerin çoğalması, ithalâtın  sert kısıntılara konu 
olacağı ve T ürk  lirasın ın  değerinin düşürüleceği söylentileri rol oynamış
tır. Bütün bu etken  ve sonuç ilişkileriyle gelişen ortam da ithal malı tale
bini olağan tedb irlerle  yavaşlatm ak güçlük gösterm eye başlamıştır. Ger
çekten 1962 yılında 14 milyon lira olan ithalât depozitoları oran değişik
likleri ve itha lâ t hacm i yüksekliği dolayısiyle 1969 yılı sonunda 2,5 milyar 
liraya, 8 A ğustos 1970 de 4,9 m ilyar liraya çıkmıştır. Döviz gelirlerindeki 
yavaşlam a dolayısiyle tran sfer taleplerinin olağan bir hızla yerine getiril
m esi güçleşm iş transferlerde  gecikm eler ve birikm eler m eydana gelmiştir. 
Gecikm elerde süreler 1966 yılı sonunda bir ay iken yavaş yavaş artarak 
10 A ğustos 1970 tarih inde 13 aya kadar yükselmiş ve biriken gecikmiş 
tran sfe r m üracaatları 1966 yılı sonunda 41 milyon dolar iken 10 Ağustos
1970 günü 300 m ilyon dolara çıkmıştır.

Kam u gelir ve giderleri gelişmelerindeki değişmeler yatırım ların fi
nansm anında b ir tak ım  güçlükler yaratacak nitelik kazanm aya başlamış
tır. Konsolide bütçe giderleri ortalam a artış oram  % 14,8 den %  17,7 ye 
yükselirken gelirlerin  ortalam a artış oranı %  15,8 den %  11,6 ya düşmüş
tür; önemli olan gelir artışındaki bu yavaşlam anın vergi gelirlerindeki ya
vaşlam a ile b irlikte yürüm ekte oluşudur. Buna karşılık kam u yatırımları 
a rtış oranı 1968 ve 1969 yıllarında yükseldiği için yatırım ların artış oranı 
vergi gelirlerinin a rtış  oranını aşmış ve yatırım ların sağlam kaynaklarla 
finansm anında güçlükler doğm ası ihtimali belirmiştir. Bu olumsuz eğilimi 
vergi politikasının ekonomik görevinin cari şartların  altında kalması yo
lunda özetleyebiliriz.
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Yabancı ülkelerle olan ilişkilerimizden doğan bir çok etkiler de tedbir 
alınmasına rağmen tortu bırakmıştır. Plânlarda ve yıllık programlarda tah
min edilen dış tasarruf girişleri, kredi açan ülkelerin kendi iç politikalarına, 
gerçekleştirme formalitelerine ve yurtiçinde proje hazırlama ve uygulama 
güçlüklerine bağlı olarak dalgalanmalar göstermiş ve bu dalgalanmalar 
döviz gelirlerine, yatırım gerçekleşmelerine ve bu nedenlerle iç finans
mana ve cari üretime yılını aşan etkiler yapmıştır. Yabancı ülkelerde ve  
dünya piyasalarında meydana gelen fiyat artışları yatırım v e  tüketim malı 
ithal edilirken yurdumuza girmiş ve fiyat genel seviyesinde yurtiçi ted 
birlerle düşürülmesi pek az mümkün olabilen kalıcı artışlar yaratmıştır. 
Diğer yandan savaş, dolar, altın gibi konularda zaman zaman ortaya çıkan 
uluslararası bunalımlar yurdumuzu etkilemiş ve bunlar karşısında aile ve 
teşebbüslerin mevduat çekmek, yatırımları durdurmak, ithal malı topla
mak gibi yanlış ve zamansız ekonomik kararlar vererek tepki göstermeleri 
de çoğu zaman yılını aşan zararlar meydana getirmiştir.

Toplam talep artışı plânlı kalkınma döneminde, genellikle 1968 yılı 
sonuna kadar ekonomik büyümeyi destekleyici yönde geliştikten sonra 
özellikle 1969 yılı sonuna doğru, gerçekte, yukarıda belirtilen olumsuz 
eğilimleri topluca temsil eden ve bu alanları olumsuz yönde etkileyen bir 
karakter göstermiştir. 1969 yılında toplam talep artışı hızlanmış ve bu 
artışın gerek cari tarım ve sanayi üretimiyle, gerek dar olan döviz imkân- 
lariyle yapılan ithalâtla beslenen toplam arz ile karşılanması güçleşmiştir.

Kalkınmanın ilk yıllarında, millî gelir artışları ve bu arada özel ve ka
musal harcamalar sahiplerinin eğilimlerine göre yatırım ve tüketime yö
nelip toplam talebi yükseltirken bundan doğan ek talep artışları, elde 
mevcut kapasitelerin kullanılması, kısa vadede üretime geçebilecek yatı
rımlar ve prodüktivite artırımı yapılması yoluyle yükseltilen toplam arz 
ile karşılanmış ve denge az çok kurulabilmişti.

Birinci plân döneminin sonuna doğru ekonom ik büyüm enin sürdürü le
bilmesi için bir yandan o rta  vadeli kapasite  genişletm elerine g itm ek diğer 
yandan üretimi uzun vadede artıracak  tem el sanayi ve a lt yapı yatırım 
larına girişmek gerekm iştir. İlk kalkınm a yıllarının olumlu sonuçlarından 
cesaret alan özel teşebbüslerin yatırım  eğilimi ve dolayısiyle harcam aları 
artm ış, kam u teşebbüsleriyle kam u idareleri hacm i büyüyen ekonomiye 
gerekli olan üretim  projelerini ve a lt yapı yatırım larını ve bu arada  cari 
harcam alarını gelir ve gider dengesizliklerine rağm en hızlandırm ak zo
runda kalmıştır, ö ze l ve kam usal harcam aların  etkisiyle ailelerin tüketim  
eğilimi hızlanmış, m ik tarlar a rttık tan  başka uzun yıllar lüks sayılm ış olan 
bir çok tüketim  m addeleri ve bu arada ev ale t ve cihazları günlük hayata  
gerekli sayılır olm uştur. Toplam talep artışı böylece hızlanırken 1969 yılı 
sonuna doğru toplam  arzın  yeterince artırılm asını, tarım  üretim indeki 
tıkanıklık, sınaî üretim de ve ithal malı girişlerindeki yavaşlam a yukarıda 
incelemiş olduğumuz nedenlerle önlemiştir.
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Fiyat genel seviyesi para  ve kredi politikasının istikrarlı kalkınmaya 
yönelen uygulam aları sayesinde ortalam a % 5,2 oranında tutulabilmiştir. 
F akat fiya t a rtışla rın ın  toplam  arzın toplam  talebe kıyasla özellikle ta 
rım sal ü retim  açısından  daha yavaş gelişmesi yüzünden hızlanması ihti
m ali de 1969 da belirtm iştir. T ürk lirasının yurtiçi değerinde meydana ge
len bu düşüş ih racat, ve turizm  gelirlerinin artış hızım yavaşlatm ış bir 
kısım  işçi dövizlerinin resm î olmayan kanallara yönelmesine yol açmış 
ve ithal m alı taleb in i artırm ış, faiz hadlerinin ekonomik ve selektif rol 
oynam a gücünü büyük  ölçüde zayıflatm ıştır.

Y ukarıda ayrın tılı o larak nedenlerini incelemiş olduğumuz birikmiş 
elverişsiz e tken lerin  m eydana gelmesinde para ve kredi politikası ve uy
gulam ası genellikle frenleyici ve düzenleyici bir rol oynamış, bu etkenlerin 
daha fazla güçlenm esini ve daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkmalarım ön
lem iştir, Bu açıdan  ele alınırsa para  ve kredi politikası ve uygulaması yıllık 
kalkınm a hızların ın  gerçekleşm esine destek olurken hem olumsuz eğilim 
birikim lerine kaynak  ve neden olm am aya hem  birikim lerin şiddetlenme
sini frenlem eye çaba gösterm iştir.

G erçekten plânlı kalkınm anın ilk yıllarında para ve kredi politikası 
ve uygulam ası özellikle plân ve program larla tesb it edilen kalkınma hızı
nın gerçekleştirilm esine yardım cı olmak, özel ve resmî sektörlerin plân 
ve program larla  öngörülen faaliyetlerini, enflasyon, resesyon ve deflasyon 
gibi nakdî ve İktisadî eğilimlere fırsat verm eksizin finanse etm ek yönünde 
geliştirilm iştir.

Toplam  talep  a rtış  hızı daha önce belirtm iş olduğumuz ekonomik ne
denlerle yükselm eye başladığı zaman, para ve kredi politikası içinde, 
kontrol uygulam alarına önceki yıllara ve norm al şartlara kıyasla daha 
fazla ağırlık verilm iştir. 1969 yılı sonuna doğru özellikle ekonomik bünyeyi, 
dış ödeme ilişkilerini ve malî politikayı ilgilendiren toplam talebin bu alan
larda köklü tedb irle r alınıncaya kadar para ve kredi manipülasyonlarmın 
m üm kün kıldığı kon tro l sınırları içinde frenlenm esine global ve kantitatif 
p lânda gerekli önem  verilirken selektif plânda da toplam  arzın artırılm a
sını destekleyen yöneltici ve teşvik  edici bir uygulam aya yer verilmiştir.

Sonuç o larak  yukarıda  incelemiş olduğumuz birikimleri, bir başka 
açıdan ayırm ak, yan i program lanan yatırım ların finansmanı ve gerçek
leştirilm esi, dış ekonom ik denge, kam u gelir ve gider dengesizliği ve fiyat
lar genel seviyesine etki şeklinde gruplandırm ak mümkündür. Yukarıda 
incelediğimiz belirtiler içinde plânlı kalkınm anın son yıllarında yatırım 
finansm anının b ir mesele olmaya başladığı, kam u gelir ve giderlerindeki 
gelişm elerin kam u harcam alarının finansm anını tehlikeye sokacak bir yön 
aldığı, dış gelir ve gider ilişkilerinin ödemeler dengesini bozacak bir gelişme 
içine girdiği, fiyat artışların ı tedbirlere rağm en makul artış oranlarında 
tu tm anın  güçleşm esi ihtimalinin belirdiği görülmektedir.
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Bu durum karşısında plânlı kalkınm a dönem inde elde edilmiş olan 
olumlu sonuçları tahkim  etm ek ve bundan sonraki ekonom ik büyüm eye 
süreklilik kazandırm ak için kesin ve etkili tedbirlerin  alınm ası zorunlu 
görülmüş ve 10 Ağustos 1970 günü b ir tedbirler m anzum esi yayım lan
mıştır.

Aşağıda incelenecek olan ekonom ik tedb irler alınm am ış o lsaydı ih ra
cattaki yavaşlam anın bir süre sonra had  ölçülere ulaşm ası ve  a rtışın  du
raklaması, ithalât taleplerinin artm ası ve itha lâ t tem inatlariy le  tran sfe r 
bekleyen m üracaatların  devamlı olarak yükselm esi, dış ödem e güçlükleri 
nedeniyle ithalâtın ve ithal malı darlığı dolayısiyle üretim  ve yatırım  a r
tışının yavaşlaması, ve bu yüzden istihdam  ve gayrisafi m illî hasıla  a rtı
şının plân hedefinin çok altına düşm esi veya gerilem esi, belirli b ir sevi
yede tutulabilmiş olan fiyat artışların ın  h ızla  yükselm eye başlam ası önle
nemezdi. Bu m uhtem el gelişm elere bağlı o larak kam u harcam alarına  k ı
yasla kam u gelirleri çok geri kalabilir ve böylece kam u cari harcam aları
nın ve yatırım larının finansm anı çok güçleşebilirdi.

1963 - 1969 yıllarını kapsayan yedi yılın toplu sonuçlarını ve bu  süre 
içinde meydana gelen olumsuz birikim leri böylece özetledikten  sonra  1970 
yılı ekonomi politikasını ve 10 Ağustos tarih li k a ra rlan  ana çizgileriyle 
gözden geçireceğiz ve 1970 yılı ekonom ik gelişm elerini bu R aporun ikinci 
ana bölümünde ele alacağız.

1970 YILI EKONOMİ POLİTİKASI
1970 yılı ekonomi politikasını iki dönem e ayırarak  inceledikten ve 10 

Ağustos kararlarını özetledikten sonra 1970 yılının toplu sonuçlarını, 10 
Ağustos’tan  sonra karşılaşılan ve çözüm lenen m eselelere de  değinerek 
ayrı bir bölümde inceleyeceğiz. İlk dönem  1 Ocak 1970 günü ile 10 A ğus
tos 1970 günü arasındaki uygulamayı, ikinci dönem ise 10 A ğustos karar- 
lariyle beliren politikayı kapsar. İki bölüm de incelemeyi tasarladığım ız 
politikalar birçok açılardan birbirini tam am lam aktadır. 1970 yılı kalkınm a 
program ında genel çizgileri tesbit edilen politika daha sonra  10 A ğustos 
1970 günü yayım lanacak olan ekonom ik tedbirlerin ana karak terine  ve 
yönlerine bu tedbirleri birer birer açıkça tanım layıp saym aksızm  işaret 
etm iştir. Bu bakım dan 1970 yılı ilk yarısında uygulanm ış olan para  ve 
kredi politikası da 10 Ağustos kararlarına  yer ve şa rt hazırlayan bir an 
layış içinde yürütülm üştür.

10 Ağustos 1970 öncesi :
1970 yılı Kalkınma Program ında 1970 yılı kalkınm a ve istik ra r yönün

den önemli bir yıl olarak tanım lanm ıştır. Program ın işaret ettiğ i m eseleler 
üç geniş gruba ay rılab ilir : a) toplam  talep  hızının yavaşlatılm asında k a r
şılaşılan güçlüklerin 1969 yılı sonuna doğru önem gösterm eye başlam ası 
b) Kamu sektörü yatırım larının finansm anında ve program lanan yatırım -

36



ia n n  gerçekleştirilm esinde güçlüklerle karşılaşılm ası; c) dış borç ve faiz 
ödem elerinin son y ıllarda yüksek  seviyelere çıkm ası, dış yardım  imkânla
rında azalm a eğilim inin belirm esi ve bunun sonucunda dış kredi gerçek
leşm elerinin p lân  tahm inlerin in  altında kalm asının dış ödemeler açığını 
artırm ası. *

Yıllık Program , böylece üç gruba ayırdığım ız m eseleleri tu tarlı eko
nom ik politikaların  yard ım ı ile harcam aları kısıtlayıcı, dış açığı azaltıcı 
ve  tasa rru f gücünü artırıc ı tedbirler alm ak yoluyle çözümlemeyi öngör
m üştü r. 1970 yılı h arcam a hedeflerinin tesbitinde bu durum  gözönünde 
bu lunduru larak  tahm inlerin  gerçekçi olm asına dikkat edilmiş, özellikle 
kam u yatırım ları a rtış  hızı, geçen yıllara kıyasla düşürülm üş, tasarruf 
açığının büyük ölçüde vergi yolu ile sağlanacak ek tasarruflarla  karşılan
m ası öngörülm üştür. Özel tüketim  seviyesinin böylece vergi yoluyle kısıt- 
lanm asiyle hem  ith a lâ t üzerindeki özel tüketim  talebi baskısının azaltıl
ması, hem  ihracatı geliştirm e tedbirlerinin başarı şansının artırılması 
am acı güdülm üştür.

Genel ekonom ik denge ve program  hedeflerinin gerçekleşmesinde 
önem li bir fak tö r olan dış ekonomik denge açısından ihracat sorunu da ele 
alınarak  1970 yılı kalkınm a program ında, dış rekabet gücü olan üretimin 
artırılm ası ve gerek  ith a lâ t ikam esi gerek ih racat gelirlerinin artırılması 
yoluyle ödem eler dengesine yardım cı olacak projelere öncelik tanınması 
öngörülm üştür. Bu tedbirleri gerçekleştirm ek için a lt yapı yatırımlarının 
top lam  yatırım lardaki payının düşürülerek bu projelerin uygulama süre
lerinin kısaltılacağı, rekabe t gücünü artırıcı ve millî piyasaların dış piya
sa la rla  fiyat ilişkilerini geliştirici politika uygulanacağı belirtilm iştir. Ay
rıca, tüketim i kısıtlayıcı tedbirlerin  de ödemeler dengesi üzerinde olumlu 
etkide bulunacağı um ulm uştur.

Program ın tasa rru f politikası ile ilgili tedbirleri, kam u tasarruflarını 
norm al gelişme tem posu dışında artırm ak için yetersiz olan m evcut vergi 
sistem inde köklü değişiklikler yapılması, özel tasarru fu  teşvik etm ek ama- 
ciyle m ali kurum larda yeniden düzenleme çalışm alarının sonuçlandırılması, 
gayrim enkul yatırım larının verim li yatırım lar aleyhine artışının frenlen
m esi gibi konuları kapsam aktadır.

Hazırlık Çalışm aları :
1970 yılı için program la tesbit edilmiş olan ekonomi politikasının ana 

çizgilerini belirtm iş bulunuyoruz. 10 Ağustos 1970 günü alınmış olan k a 
ra rla r  için gerekli ön şartla rı hazırlam akta önemli bir payı olan para ve 
kredi politikası uygulam ası hem yıllık program a hem tasarlanan tedbir
lere uygun bir gelişme kaydetm iştir.

Gerçekten, 1970 yılının ilk yarısında para  ve kredi politikası özellikle 
kan tita tif  açıdan 1969 yılı sonunda belirmiş olan toplam talep artışını ya
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vaşlatmak yönünde uygulanmıştır. Merkez Bankası ılımlı fakat kararlı ve  
İsrarlı bir kontrol yoluyle para ve kredi hacimlerini 1969 yılı sonu seviye
lerini* altına düşürmüştür. Bu arada selektif açıdan da kredilerin toplam  
talep baskısını artırmayan, spekülasyona konu olmayan ve ihtiyacı ger
çek olan sektörlere dağılmasına çalışılmıştır.

Para hacmi 1970 yılının ilk iki ayında 1969 yılı sonunda erişmiş ol
duğu seviyenin %  3 ve Temmuz sonuna kadar %  5 ile % 7 oranlarında 
altında seyretmiştir. Para hacminin Temmuz ayı seviyesi 1969 Aralık ayı 
seviyesine nazaran %  4,6 düşüktür. 1969 yılının aynı döneminde p«îıa hac
minin 1968 yılı sonu seviyesinin % 1 ilâ % 2 altında seyretmiş olduğu ve  
Temmuz sonu seviyesinin 1968 sonu seviyesine göre %  0,9 yüksek olduğu 
hatırlanırsa likidite artışının olumlu yönde kısılabildiği görülür.

Diğer para ve kredi hareketlerinde de elverişli gelişmeler görülmek
tedir. 1969 yılı ile 1970 yılının ilk yedi ayları sonunda Merkez Bankası 
banknot emisyonu 1969 da %  0,4, 1970 de %  0,5 oranında gerilemiş, kredi 
hacmi 1969 da % 11,1 oranında, 1970 de % 2,3 oranında artmıştır. Banka 
kredileri yedi aylık dönemlerde 1969 da %  9,6 oranında arttığı halde 1970 
de ancak %  1,2 oranında yükselmiştir. Merkez Bankası kredileri, geçen  
yılki artış oranını aynen korumuştur. Para ve kredi hacimlerindeki kısıt
layıcı gelişmeler mevduat gelişmesini de belirli bir yönde etkilemiş ve  
mevduat 1969 yılının ilk yedi ayında % 1,8 oranında arttığı halde 1970 
yılının aynı döneminde %  4,8 oranında gerilemiştir. Karşılaşılmış olan bazı 
likidite darlığı olayları yaygın bir ekonomik durgunluk tehlikesi teşkil 
etmediği için kısıtlayıcı politika uygulamasından vazgeçilmemiştir.

Kısıtlayıcı kantitatif para-kredi politikasının toptan eşya fiyatları üze
rindeki etkisi olumlu sonuç vermiş ve genel endeks yıl içindeki mevsimlik 
dalgalanmalardan sonra Temmuz sonunda 131,8 puana inerek yedi ayda 
% 2,1 oranında gerilemiştir. Endeks 1970 yılının ilk yedi aylık ortalama
sında artış trendi göstermediği gibi Temmuz ayı sonunda mevsimlik se
viyesinin altma da inmiştir.

İhracatı artırıcı tedbirlerin uygulanmasına devam edilmiş ve yedi ay
lık dönemler itibariyle geçen yıla kıyasla % 9,7 oranında artış sağlanmıştır.

Uygulanan para-kredi politikasına ve ithalât teminatlarına rağmen 
ithalât talebi yeter ölçüde yavaşlamamıştır. Biriken transfer müracaatları 
Ağustos ayının ilk haftasında 300 milyon dolara çıkmış, ithalât depozito
ları ise 4,9 milyar liraya yükselmiştir.

10 Ağustos 1970 Tedbirleri :

Yılın ilk yarısında uygulanan para-kredi politikası ile gerekli ortam 
böylece hazırlandıktan sonra 10 Ağustos 1970 tarihinde plânlı kalkınma 
döneminde birikerek artmış olan olumsuz eğilimleri gidermek ve eko
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nom iye kalkınm a çabaların ın  daha başarılı olabileceği bir yapı kazandır
m ak am acına yönelm iş olan tedbirler yürürlüğe konulm uştur.

Ö ngörülen tedb irler 10 Ağustos tarih li Resmî Gazete de topluca ya
yım lanm ıştır. R aporum uzda tedbirleri çözüm üne yöneldikleri meselelere 
göre g rup land ırarak  daha önce belirttiğimiz ekonomik meselelerle karşı
laştırm aya çalışacağız.

10 A ğustos 1970 ka ra rla rı a) dış ekonomik faaliyetlerle ilgili tedbir
ler, b) yatırım larla  ilgili tedbirler ve c) kam u gelirleri ile ilgili tedbirler 
şek linde üç g rup ta  toplanabilir. Birinci grup Türk lirasının devalüasyonu 
ile ih racat ve itha lâ tla  ilgili tedbirleri; ikinci grup yatırım larla ilgili tedbir
leri, k redi ve faiz tedbirleriy le yatırım  m alları ithalatına özel döviz tahsisi, 
vergi ve  resim  indirim lerini, gayrim enkul yatırım larını kısıtlayıcı vergi 
tedbirlerini; üçüncü grup ise çeşitli vergi tedbirlerini kapsamaktadır.

Şimdi bu tedbirlerin  karak ter ve am açlarım  kısaca belirtelim :

Yurtdışı İlişkilerle İlgili Tedbirler : Devalüasyon : 10 Ağustos 1970 
tarih li Türk Parası K ıym etini Koruma H akkında 18 Sayılı Karar ile Türk 
lirasının A m erika Birleşik Devletleri dolarına göre paritesi %  66,6 oranında 
düşürü lerek  bazı istisnalarla  A. B, D. dolarının karşılığı 9 lira iken 15 lira 
o larak  tesp it edilm iştir. Son yıllarda yabancı piyasalarda ihraç mallarımızın 
pahalı gelm esinden doğan tıkanıklığı önlemek için alınmış olan teşvik 
tedbirlerin in  ve yurtiç i ve yurtd ışı fiyat farklılaşm ası yüzünden yükselmiş 
olan tüketim  m addeleri ithal talebini kısıtlayıcı tedbirlerin istenen başarıya 
u laşam am ası m eselenin geçici olmayıp bünyevi karak ter taşıdığını ortaya 
koym uştur. İh raca ttak i tıkanıklığı gidererek, alman ve alınacak olan teş
vik tedbirlerine başarı şansı sağlam ak ve ithal m allan  fiyatını yükselterek 
bu  m allara karşı gösterilen fazla talebi ortadan kaldırm ak amaciyle 
devalüasyona başvurulm uştur. Devalüasyondan beklenen ilk sonuç şüp
hesiz ihraç m allarım ızın dış piyasalardaki rekabet gücünün yükselmesidir.

10 Ağustos devalüasyonunun burada hemen belirtilm esi gereken bir 
özelliği, tek  k u r esasın ın  kabul edilmiş olm asına rağm en, dış piyasalarda 
oldukça yüksek b ir rekabet gücüne sahip ve talep elastikiyetleri düşük 
olan pam uk, tü tün,fındık , kuru  üzüm, kuru incir, zeytin yağı, küspe ve 
m elas ihracatından elde edilecek dövizler için alış kurunun, 1 $ =  12 TL. 
üzerinden tesb it edilmesidir. Bu m alların ihracından elde edilecek döviz
lerin  alış fiyatlariyle döviz satış fiyatları arasında meydana gelen farkların, 
ih racat ile ilgili kalkınm a projelerinin finansm anında ve desteklenmek 
istenen sektörlerde m aliyetin azaltılm asında kullanılm ak üzere “Kambiyo 
Eşitlendirm e Fonu”na devri kararlaştırılm ıştır. Bu konudaki şeklî iki is
tisn a  yurtdışm da çalışan işçilerin gönderdikleri dövizlerin alışında ve yurt 
d ışına çıkacak olan vatandaşlara  döviz satışında uygulanacak kurlardır.
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işçi dövizlerine uygulanan kur 1 $ =  11,25 TL. ve seyahat döviz kuru
1 $ 10 TL. olarak tesb it edilmiştir. Bu iki istisnanın  sebebi işçi döviz
lerine % 33,3 oranında birikmiş faiz verilm esine im kân veren  499 sayılı 
kanun ile yurt dışına çıkm akta o lan lardan  a lınm akta  olan %  50 oranındaki 
dış seyahat harcam aları vergisine a it 196 sayılı kanunun  yürü rlük ten  kal
dırılmamış olmasıdır. Aslında netice itibariy le yukarıda açudanan  her itli 
halde de 1 $ =  15 TL. olm aktadır.

Devalüasyonla ulaşılm ak istenen diğer bir am aç, tüketim  m alları ta 
lep fazlasının kısılmasıdır. Bunun yanında, devalüasyon sebebiyle ithal 
malları pahalanacağı için, ithal ikam esi sanayiinin kurulm asının  teşviki ve 
kurulm uş olanlara yurtiçi piyasalarda yabancı m allarla  rekabe t gücü k a 
zandırılm ası öngörülm üştür. D evalüasyonun o zam ana k a d a r b ir kısm ı 
resmî yollarla yurda girm eyen turizm  gelirlerini ve işçi dövizlerini artırıcı 
yönde etkileyeceği de gözönünde tu tu lm uştur.

İhracat : Büyüyen ekonomimizin önem li m eselelerinden biri de a r t
m akta olan yatırım  m addelerini finanse edebilm ek ve büyüyen sanayi ü re 
tim kapasitesine iç talep yanında yabancı pazarlarda  talep  yaratabilm ek 
için özellikle sanayi ürünlerim izin ihracatın ı artırm aktır. D evalüasyonun 
yalnız başına bu m eseleyi çözüm leyem eyeceği bir gerçektir. Bu nedenle 
devalüasyonla birlikte ih racatı artırıcı yönde diğer bazı tedbirler de ge ti
rilm iştir veya geliştirilm iştir. Bu tedbirler ih racatın  geliştirilm esi için vergi, 
resim  ve harç m uafiyeti, ih racat kredilerine düşük faiz ve reeskon t haddi 
uygulanması, imalâtçı ihracatçılara proje esasına dayanarak  döviz tahsisi, 
özel ihracat Fonu ve “Döviz Kazandırıcı M uam eleleri D esteklem e Fonu” 
uygulamaları, serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın  finansm anında 
faiz farkı ödemesi yapılm ası sistem lerinin ıslahı şeklinde getirilm iştir. 10 
Ağustos para operasyonuna rağm en ih racatta  vergi iadesi usulüne devam  
edilmesi de uygun görülm üştür.

İhracatta  vergi iadesinin amacı ihraç m allarım ız m aliyetlerinde ihmal 
edilemiyecek bir ağırlık yara tan  çeşitli vergilerin  olum suz etkisini hafif
letm ek veya tam am en kaldırm aktır. 261 sayılı K anun gereğince 1963 
yılından beri yürütülen ve 2.11.1967 tarih inde 6/8993 sayılı K ararla  daha 
geliştirilmiş olarak devam  edilen vergi iadesi sistem ine 10.8.1970 tarihinde 
7/1115 sayılı Kararla yeni bir k a rak te r verilm iştir. Yeni karar, eskilerin
den daha pratik ve tesirli hüküm ler yanında, büyük ihracat partilerin in  
gerçekleşmesini teşvik edecek ve zam an içinde bu m iktarları a rtıra rak  ge
lişen dünya ticareti ve fiyat yükselm eleri karşısında şimdilik tesb it edilen 
hadlerin izafi ağırlım devam  ettirecek niteliktedir. K ararın diğer b ir özel
liği, bazı m alların anlaşm a dövizi ile yapılan ihracatında vergi iadesinden 
kısıtlı olarak yararlandırılm aları dışında, esas itibariyle vergi iadesinin 
serbest döviz karşılığında yapılan ih racata  uygulanm ası, vergi iadelerinin 
özellikle sınaî m addeleri kapsam ası ve bunlar arasında ayırım a giderek
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vrergi iade nisbetlerin in  sanayi çeşidine, büyüme potansiyeline ve istihdam 
gibi diğer im kânlarına göre tesbit edilmiş olmasıdır.

İhraç m allan  m aliyetlerini azalm ak amacını güden diğer bir karar, 
açılacak ih racat kredileri ve bizatihi ihracat muameleleri ile ilgili olarak 
banka ve sigorta şirketlerin in  lehlerine her ne nam ile ile olursa olsun 
nakden veya hesaben aldıkları paraları Banka ve Sigorta Muameleleri 
vergisi ile Dam ga Vergisi, Damga Resmi ve her türlü resim ve harçlardan 
istisna eden /.8.1970 tarih li 7/1117 sayılı Karardır. Kredi işlemleri üzerinde 
vergi, resim  ve harçların  yarattığ ı m aliyet külfetini kaldıran bu karar kap
sam ına, ih racat ve  ih racat muam elelerine ilâveten, serbest dövizle yurt 
dışında ve içinde yabancılara satılacak m am uller hazırlayan imalâtçı ih
racatçılara  im alât safhasında açılan krediler ile ilgili muameleler ve ihraca
tın  geliştirilm esi m aksadiyle kurulan veya kurulacak olan özel fonlarla 
ilgili her tü rlü  m uam eleler de alınmıştır.

7/1117 sayılı K ararın  başka bir hükm üyle de bazı hallerde proje 
esasına dayanılarak döviz tahsis edilmesi ve bu işlemlerle ilgili transfer
lerin öncelikle yapılm ası kararlaştırılm ıştır. Bu tedbirden mamullerini 
serbest döviz karşılığında ihraç edecek veya yabancılara yurtiçinde ser
best dövizle sa tacak  olan imalâtçılar, ithal ettiği malları yurtiçinde işle
yerek tek ra r ihraç eden im alâtçılar, kendisi imalatçı olmayan ihracatcı 
serm aye şirketleri yararlanacaktır. Döviz tahsisi ancak bu mamullerin 
imalinde kullanılacak ham  ve yardımcı maddeler, bunların ihracında kul
lanılacak am balâj m alzem esi ile bu işletm elerin gerekli ihtiyaçlarının gi
derilm esi ve im alâtçı ihracatçıların  tesislerinin genişletilmesi veya yeni 
yatırım ları için yapılacaktır. Proje esasına dayanılarak döviz tahsisi y a 
pılabilm esi için projenin “Başbakanlık Yatırım lar ve İhracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosu” tarafından  uygun görülm esi şarttır.

Bu şekilde im alâtçı ihracatçılara proje esasına dayanılarak döviz tah
sis edilmesi hem  ih racat kapasitesinin artırılm asını, hem de halen faaliyette 
olup yeterli döviz bulunam am ası yüzünden kapasite altında faaliyet gös
teren  m üesseselerin tam  kapasite ile çalışmalarını ve aynı zamanda yeni 
yatırım ların  ih racat sektörüne kaydırılmasını sağlayacaktır.

7.8.1970 tarih li 7/1100 sayılı Kararla da ihracatta  öteden beri uygula
nan indirimli faiz ve reeskont sistemine devam edilmesi kararlaştırılm ıştır. 
Genel olarak, azam i hadler, kısa vadeli krediler için % 11,5 orta vadeli kre
diler için %  12,0 ve reeskont için % 9,0 olarak tesbit edilmiştir. İhracat 
finansm anlarında uygulanacak kısa vadeli kredilerde azami faiz oranı 
%  10,5, Gider Vergisi istisnasından faydalanılarak açılan ve kısmen veya 
tam am en reeskont yoluyle M erkez Bankasınca finanse edilen kısa vadeli 
ih racat kredilerinde azam i faiz oram  %  9,0, kısmen veya tamamen rees
kon t yoluyle ve M erkez Bankası kaynağından ve “Banka ve Müstakriz- 
lere Faiz Farkı ödem esi Yapılmasına Dair K ararın” 5. maddesi gereğince
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Gider Vergisi istisnasından faydalanılarak açılan orta vadeli finansman
larda azami faiz oram % 10,5 ve ihracat ile ilgili senetler, ihracat ve bel
geli ihracata dönük hazırlık ve imalât safhası finansmanında reeskont 
haddi %  7,5 olarak kabul edilmiştir.

İhracata dönük faaliyetlerin  desteklenm esi ayrıca banka ve m üstakrize 
faiz farkı ödemesi yapılm asına dair 7/1118 sayılı K arar ile de hedef tutu lm uş 
ve serbest dövizle yapılacak ihracatın  finansm anında açılacak kısa vâdeli 
kredilerde, bu krediler bankaların  kendi öz kaynaklarından  açılırsa ban
kaya % 1,7 ve m üstakrize % 3, bu k red iler reeskon ta  gidilerek kısm en 
veya tam am en M erkez Bankası kaynaklarından  karşılan ırsa  yalnız m üs
takrize %  1,5 oranlarında faiz farkı ödem esi yapılm ası kararlaştırılm ıştır. 
O rta vadeli ihracat kredileri için bu o ran la r %  2 ve  %  4 olarak tesb it edil
m iştir. Bu tedbir hem  ih racat kredisi açılıp kullanılm asını hem  bankaların  
kendi kaynaklarım  bu nevi kredilere ak tarm asın ı teşvik  etm ekte, ayrıca 
orta vadeli krediyi daha cazip hale getirm ektedir.

1970 yılı İthalât Rejimi K arariyle itha lâ tç ılardan  alınan nakdi tem inat
ların %  35 i ile kurulan “Özel İh raca t Fonu”nu genişletm ek m aksadiyle 
bu oran 7/1116 sayılı K ararla %  50 ye çıkarılm ıştır, “ö ze l İh raca t Fonu” 
belge alınması şartı ile “aracı kuru luşlar vasıtasiyle, ihraç konusu m alın 
k a t’i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alıp alm adığına bakılm aksızın, 
ihracata müteveccih hazırlık ve im alât safhaları ile kredili ih racatın  ve 
ihracatı geliştirici, destekleyici ve ih racata  dayalı yatırım  projelerinin 
finansm anı m aksadiyle kred i” verilm esini tem in için ihdas edilmiş olup, 
bu fondan verilen krediler vergi, resim  ve harçlardan  m uaftır. Aynı Ka
rarla  “Özel İhracat Fonu”ndan açılacak kredileri kullandıracak aracı ku 
ruluşların bu Fona ödediği faizlerin M erkez B ankası nezdinde “Döviz Ka
zandırıcı M uameleleri Desteklem e Fonu” adında b ir Fon’da toplanm ası 
kararlaştırılm ıştır.

İthalât : Dış ticaretle  ilgili tedbirlerin  diğer kısm ı ithalâtı ilgilendir
mektedir. Ekonomik büyüm enin bir sonucu o larak  yatırım  m alları ve ham  
m adde ithalâtına olan talep  artm akta  ve büyüm enin sürekliliği için bu 
talebin karşılanm ası şa rt olm aktadır.

10 Ağustos devalüasyonu ile ithal m alları fiyatlarının artm ası sebe
biyle talep azalırken, yatırım  m alları ile ham  m adde ithalâtım  tüketim  
m alları ithalâtından daha cazip hale getirm ek için yeni tedbirler alınm ıştır. 
Bu tedbirler, ithalâtta  nakdi tem inat indirimi, ithalde alınacak Damga 
Resmi indirimi ve yatırım  malı ve ham  m addelerinin ithalinde alm an ver
gilerin nisbet ve hadlerinin yeniden tesb it edilmesidir.

7.8.1970 tarih  ve 7/1124 sayılı K ararla, itha lâ t talebi sırasında alm an 
nakdi tem inatlar % 50 oranında, 7/1094 sayılı K ararla  ithalde alınacak 
Damga Resmi nisbeti de % 25 den % 10 a indirilm iştir. Bu iki karar, ithal
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m alları m aliyetlerinin devalüasyon nisbetinde yükselmemelerini sağlamak 
ve ithalâtın  genel fiya t seviyesini aşırı yönde etkilemesini önlemek ama
cını gütm ektedir.

İtha lâtla  ilgili diğer bir tedbir, yatırım  m alları ve ham maddelerinin 
ithalinde alm an vergi n isbet ve hadlerinin ayarlanm asıdır. Devalüasyon
dan sonra, 27.10.1969 tarih  ve 6/12585 sayılı Kararnam eye ek olarak ya
yım lanan tebliğlerle, m uhtelif tarife pozisyonlarında bulunan yatırım mal
ları ve ham  m addelerinin ithalinde alınan vergi nisbet ve hadleri yeniden 
tesb it edilmiş, k ilit niteliğindeki m allar için % 100 muafiyet getirilirken, 
diğer m allar kısm en vergiden m uaf tutulm uş ve lüks tüketim  malları vergi 
n isbetleri %  50 oranında artırılm ıştır.

Bu vergi tedbirleri y u rt içinde üretilen m allarla tüketim  m allan itha
lâtın ı k ısarak  kalkınm a için gerekli ana yatırım  m allan ithaline imkân ya
ra tm ak  ve teşvik etm ek am acına yönelmiştir.

Döviz dar boğazının kalkınan ekonomimizde en önemli zorlama un
surlarından  biri olduğu gözönüne alınınca, ithal mallarım  yatırım poli
tikalarına uygunluk ve bu yatırım ları destekleyicilik derecelerine göre 
vergiden m uaf tu tm anın  veya yüksek hadlerde vergilendirmenin ticaret 
dengemizi olumlu yönde etkileyeceği ve kalkınmayı destekliyeceği görüle
cektir.

Y atırım lar : Uzun vadeli kalkınm anın ekonomik ve sosyal hedeflerinin 
gerçekleşm esi, yatırım ların  ve özellikle sınai yatırım ların her yıl hızla a rt
m ası ile m üm kündür. 10 Ağustos 1970 devalüasyonu ile yaratılan gelişmeye 
uygun ekonomik ortam da yatırım ların desteklenm esini teşvik için yeni 
tedbirler alınmış yada eski tedbirlerin tesirlilik dereceleri artırılmıştır. 
Y atırım larla ilgili bu tedbirler aynı şekilde m evduat ve kredi faiz hadlerinin 
ayarlanm ası, o rta  vadeli kredilerin teşvik edilmesi, yatırım  finansmanlarına 
selektif kredi ve faiz haddi uygulanm asındaki değişiklikler, banka ve 
m üstakrizlere faiz fark ı ödemesi yapılması, im alâtçı ihracatçılara proje 
esasına dayanarak döviz tahsisi ile yatırım  malı ve ham maddelerinin 
ithalinde alm an vergi n isbet ve hadlerinin ekonominin değişen şartlarına 
göre ayarlanm asıdır.

Kalkınma süresinde karşılaşılan en önemli dar boğazlardan biri tasarruf 
yetersizliği ve bundan doğan yatırım ların finansmanı güçlükleridir. 7.8.1970 
tarih  ve 7/1100 sayılı B akanlar Kurulu kararı ile 1.9.1970 tarihinden iti
baren yürürlüğe konulan T. C. M erkez Bankası Banka Meclisi Karariyle 
m evduata ödenecek faiz hadleri yeniden ele alınarak uzun vadeli bilumum 
m evduata ödenecek azam i faiz haddi %  9 olarak tesbit edilmiş ve uzun 
vadede İktisadî kalkınm a için gerekli yatırım ları finanse edecek bu tip 
tasarrufların  teşviki ve  banka sistemine aktarılm ası yoluna gidilmiştir.
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Aynı karar ile azami genel faiz ve reeskont hadleri % 1,0 ve % 1,5 
oranlarında artırılarak hem cari faiz hadlerinin ekonomik faiz hadlerine 
yaklaştırılması hem selektif kredi uygulaması dışında kalan kredi türleri 
pahalandırılarak plân ve programlarda öncelik tanınmayan faaliyetler ve 
spekülatif alanlardan gelen taleplerin kısıtlanmasına ve böylece doğacak 
kredi imkânlarının istenilen sektörlere ve yatırımlara akmasını sağlamak 
yoluna gidilmiştir.

26.1.1970 tarihli yeni T. C. Merkez Bankası Kanunu ile Bankamıza 
orta vadeli kredileri finanse etme yetkisi verilmiş ve böylece yatırım ve  
işletme finansmanlarında çok önemli olan bu kredi çeşidinin Bankamızca 
desteklenmesi sağlanmıştır. Yatırımların ve kârlı devreye geçinceye kadar 
mevcut işletmelerin bu şekilde finansmanı uzun vadeli kalkınmanın etkili 
bir yoldan desteklenmesini ve teşvik edilmesini sağlayacaktır.

Faiz ve reeskont hadleri yeniden tesbit edilirken kalkınma plân ve  
programlarının öngördüğü ana sektörlerdeki önceliğe sahip yatırımların 
desteklenmesi amaciyle bu sektörlere ve sektör yatırımlarına verilmekte 
olan kredilere ait farklı faiz hadleri yeniden gözden geçirilmiş ve selektif 
kredi uygulaması yeni esaslara bağlanmıştır.

Bu amaçla 7/1118 sayılı Karar ile banka ve müstakrize Merkez Ban
kası nezdindeki “Selektif Kredi Fonu” ndan faiz farkı ödemesi yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bankalara faiz farkı ödemesi finansmanın bankaların 
kendi kaynaklarından yapılması şartına bağlı olduğu için bu çeşit faali
yetlerin bankaların öz kaynaklarından daha fazla yararlandırılmasını teşvik 
edecektir.

İmalâtçı ihracatçılara proje esasına dayanılarak döviz tahsis edilmesi 
ve yatırım malı ve ham maddelerin ithalinde alınan vergi nisbet ve had
lerinin ayarlanması tedbirleri ihracat ve ithalâtla ilgili bölümde incelendiği 
için burada sadece, ikinci tedbirin bölgesel kalkınmayla ilgili kısmına de
ğineceğiz.

Kalkınma hedeflerimizden biri bölgesel kalkınmayı sağlıyarak bölge
ler arasında kaynak, gelir ve istihdam dağılımını dengeleştirmektir. 
6/12585 sayılı Karara ilişkin Tebliğle az gelişmiş bölgelerdeki yatırımlarla 
ilgili olarak ithal edilecek yatırım malı ve ham maddelerin ithalinde alı
nan vergi nisbet ve hadlerinin belli kıstaslar çerçevesinde % 100 indirilmesi 
kararlaştırılmış, aynı tebliğin birinci listesinde yer alan yatırım malları 
ithaîatiyle kurulacak tesislerin kapasite limitleri bu bölgeler için daha 
düşük olarak tesbit edilmiştir.

Kamu gelirleri : Devalüasyon karariyle birlikte yayınlanan tedbirlerin 
en önemlilerinden biri son yıllarda bir yandan kamu gelir ve giderleri diğer 
yandan vergi gelirleri ve yatırım harcamaları gelişmeleri arasında ortaya 
çıkan dengesizlikleri düzeltecek ve ekonomide aşırı satın alma gücünü ve
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a ş ın  likidite eğilim lerini kontrol altına alacak nitelikte olan Finansman 
K anunu ile 11.8.1970 tarih inde yayınlanan Emlâk Vergisi Kanunudur.

Ekonom im izin en önemli dengelerinden biri kamu kesimi dengesidir. 
Son yıllarda kam u gelirleri artışı kam u giderleri artışı altında seyrederken 
gelirler içinde vergi gelirleri artışı da düşmeye başlamış buna karşılık ya
tırım  harcam aları yüksek  oranlarda gelişerek kam u kesiminde gelir-gider 
dengesizlikleri belirm eye başlam ıştır. 10 Ağustos 1970 devalüasyonu ile 
ayni zam anda yürürlüğe giren Finansm an Kanunu vergi gelirlerini artırıcı 
yönde yaptığı değişikliklerle kam u mâliyesini denkleştirici imkânlar sağ
lam ak  am acm ı gütm ektedir. Finansm an Kanununun diğer bir amacı, aşırı 
sa tın  alm a gücü ve aşırı likiditeyi kontrol altına alarak tüketim i belli bir 
seviyede tu tm ak  böylece b ir ta raftan  ihracat potansiyeli yaratırken diğer 
ta ra fta n  itha lâ t taleb in i azaltm aktır.

Finansm an K anunuyla ihdas olan vergiler Taşıt Alım, İşletme, Bina 
İnşaat, Gayrim enkul K ıym et A rtışı ve Spor-Toto Vergileridir. Nisbetleri, 
m ik tarları ve esasları değiştirilen vergiler Gider, Emlâk Alım, Veraset ve 
İntikal, Kıymetli K âğıtlar vergileri, Damga Vergisi ve Harçlardır.

10 AĞUSTOS SONRASI VE 1970 YILI TOPLU SONUÇLARI

1970 yılı sonunda ulaşılm ış olan sonuçlar gerçekte 10 Ağustos tari
h inden  önce ve son ra  m eydana gelmiş olan gelişmelerin karm a etkileri 
a ltında gerçekleşm iştir.

1970 yılının ilk yedi ayında genel konjonktürü, 1969 yılı sonuçları 
yanında, başlıca geçici bütçe yapılması zorunluluğu ile tarımsal üretim 
artışın ı engelleyen hava şa rtla n  olumsuz yönde, Bankamızın bir önceki 
yıldan devreden talep  yüksekliğini düşürerek muhtemel tedbirlere elverişli 
ortam  hazırlam ak için para  ve kredi hacimlerini 1969 yılı sonu seviyele
rinin altına indirm esi olum lu yönde etkilem iştir. Bu konuda 1970 yılının 
ilk yedi ayında elde edilmiş olan sonuçlan daha önceki bölümde incele
m iştik. Bu bölüm de 10 A ğustostan  sonra karşılaşılan başlıca para ve fiyat 
m eseleleriyle çözüm lerini ve diğer ekonomik gelişmelerin 1970 yılı toplu 
sonuçlann ı inceleyeceğiz.

10 Ağustos 1970 günü yayımlanmış olan kararlardan sonra, ithalâtın 
düzene konulması, p a ra  ve kredi hacimlerinin kontrol altında tutulması 
ve fiyat genel seviyesi artışlarının frenlenm esi olmak üzere başlıca üç 
konjonktür konusu önem  kazanm ıştır. Şüphesiz bu üç konuya olağanüstü 
b ir  önem verilm esinin tek  nedeni 10 Ağustos kararlarından beklenen kısa 
ve uzun vadeli sonuçların  gerçekleşm esini sağlam aktır.

Türk parasının dış değerinin düşürülm esinden hemen sonra teknik 
açıdan m üm kün olan en kısa süre içinde bitirilmesi zorunlu olan işlerin 
başında birikmiş olan transfer m üracaatlarının tasfiye edilmesi gelmekteydi.
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Bankamız bütün im kânlarını ku llanarak  10 A ğustos gününe k a d a r 
birikmiş olan 300 m ilyon dolarlık tran sferi A ralık  ayı sonuna k ad a r ta s 
fiye ettik ten  başka, bu süre  içinde yapılm ış olan yeni m üracaatları d a  
karşılam ıştır. Bu konuya önem  verilm iş olm asının başlıca nedeni, m üra
caatların  gecikerek birikm esinden doğm uş olan b ir çok olum suz etk ileri 
ortadan kaldırm ak yanında yatırım  ve tüketim  m addeleri itha lâ tın ı h ız
landırarak ithal m alı arzını yükseltm ek ve bu yoldan ü retim  kapasitesin i 
ve cari üretimi a rtıra rak  fiyat genel seviyesinin yükselm esini engellem ek
tir. Birikmiş transfer m üracaatların ın  k ısa  sü re  içinde tasfiye  edilm esin
den doğan tek olum suz etken, bu işlem sonucunda itha lâ t depozito ların ın  
geri verilmesiyle a rtacak  olan likidite olm uştur. G erçekten 8 A ğustos 1970 
günü 4.901 milyon liraya yükselm iş olan bu depozitolar 31 A ralık  1970 
günü 1.999 milyon liraya inmiştir.

Paranın dış değerinin düşürülm esinden sonra pa ra  ve kred i po litika
ları genellikle biraz daha fazla önem kazanır. 10 A ğustos 1970 ten  son ra  
birikmiş transferlerin  hızla tasfiye edilm esi sonucunda ith a lâ t depozito
larının sahiplerine geri verilmesi, ihracat, işçi dövizi ve dış k red i g irişleri 
dolayısiyle döviz rezervlerinin artm ası, bir çok tarım sal ürün lerde  taban  
fiyatlarının yükseltilm iş olm ası ve Personel K anununun uygulanm ası se 
bebiyle ek ödemeler yapılm ası p iyasaya bir süre için önemli m ik tarda  liki
dite çıkarılmasını gerektirm iştir. Bunların dışında devalüasyon ortam ının  
psikolojisinden etkilenerek veya fırsatçılık  am aciyle yapılm asına teşebbüs 
edilen fiyat artışlarının fiyat genel seviyesine baskı yapm ası ih tim ali de 
belirmiştir. Bu bakım dan para  ve kred i politikasının önemi daha çok 
artm ıştır.

Mali politika ile para  ve kredi politikası arasında koordinasyon sağ 
lam ak ve böylece talebi kısm ak için konulan yeni vergiler ile oran ları 
artırılan vergiler uygulam a alanında 10 Ağustos tarihini izleyen ilk ay 
larda teknik im kânsızlık dolayısiyle yeterli sonuç verem iyeceği için p a ra  
ve kredi politikası 10 A ğustostan  itibaren uygulanm ış olan kararla rın  sonuç- 
lariyle aynı zam anda m eydana gelmiş olan genel likidite artışım  b ir süre 
için tek başına düzenlem eye ve fiyat genel seviyesinin tahm in edilen öl
çüyü aşan oranlarda artm asını önlem eye yöneltilm iştir. Bu a rada  fiya t 
genel seviyesinin sun'i ve spekülâtif yükselm elere konu olm am ası için 
idari tedbirlere de başvurulm uştur.

Para ve krediyi kontrol altında tu tm ak  için harcanan çabaların  so 
nuçlarım  değerlendirebilmek için para  ve kredi politikasının içinde y ü rü tü l
düğü ortam ı kısaca belirtm ek gerekir. 1970 yılı Temmuz ve A ralık  ay ları 
sonları itibariyle daha önce açıklam ış olduğumuz gibi, 300 m ilyon dolarlık 
birikmiş transfer ve bu arada yapılan yeni m üracaatlar tasfiye edilmiş ve 
bu yüzden 1969 yılının son beş ayında itha lâ t depozitoları 133 m ilyon lira 
eksildiği halde 1970 yılında 8 A ğustostan sonra 2.902 milyon liralık  ithalât:
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depozitosu geri verilm iştir. Diğer yandan yine Temmuz ve Aralık ayları 
sonları itibariyle 1969 yılında 75 milyon dolarlık işçi ve 210 milyon dolarlık 
ihracat dövizi girişi yapıldığı halde 1970 yılında son beş ayda 172 milyon 
dolarlık  işçi ve z43  m ilyon dolarlık ihracat dövizi girişi kaydedilmiştir. 
Söz konusu beşer aylık  dönem lerde kullanılm ış olan dış kredi toplamı
1969 yılında 97 m ilyon dolar iken 1970 yılında 219 milyon dolara yüksel
miştir.

Genel likiditeyi k ısa  bir süre içinde artırm ış olan bu etkenlerin bas- 
kişiyle 1969 yılı a rtış  hızı %  10,6 olan banknot emisyonu 1970 yılı sonun
da % 26,8 e yükselm iştir. Banknot emisyonundaki artışlar özellikle ihracat 
ve işçi dövizleriyle dış kredi artışları ve ithalât depozitolarının geri verilmesi 
dolayısiyle m eydana gelm iştir. (Personel aylıklarının 1 Ocak 1971 yerine
1970 yılı A ralık ayı sonuna doğru ödenmiş olması da 1971 e ait olan önemli 
b ir a rtışı 1970 yılm a yüklem iş ve m ukayeseyi aksatm ıştır.)

Genel likiditeyi artırm ış olan söz konusu etkenlerden çok olumlu so
nuçlar beklenm esi dolayısiyle bunların emisyonu artırm asını engellemek 
m üm kün olm adığından banknot emisyonu artışının para hacmine aynı yük
sek  ölçüde yansım am ası için Bankamız ve banka kredilerinin artış hızla
rının ekonomik faaliyetlerin  finansm anında aşırı bir darlık yaratm ayacak 
ölçüde kontrol a ltına  alınm ası öngörülm üştür. Bu arada yüksek faiz yo- 
luyle teşvik edilen vadeli m evduatın da kaydî para artış hızını düşürerek 
para  hacmi artışın ı frenleyeceği, bu teşvik usulünden beklenen kısa süreli 
b ir yan fayda o larak  düşünülm üştür.

İthalâtın  norm al bir işleyişe kavuşturulm ası, ihracat ve işçi dövizle
riyle dış kredi artışların ın  döviz m evcutlarına eklenmesi gibi bizatihi olum
lu  etkenlerle, a rtışı hızlanm ış olan banknot emisyonunun, para hacmini 
aynı ölçüde artırm am ası için para  ve kredi kapsam ına giren diğer alan
larda etkili b ir kon tro l uygulanm ış ve böylece 1969 da %  16 olan para 
hacmi artış hızının 1970 te  %  16,6 ya inhisar etmesi sağlanm ıştır. Devalü
asyon gibi çok önem li etkileri olan bir ameliyeden sonra para  hacminde 
1970 yılında, 1969 yılm a kıyasla, binde 6 gibi cüz’i bir artış kaydedilmiş 
olm asında, bu am açla izlenmiş olan politika ile uygulanmış olan tedbirler 
rol oynamıştır.

G erçekten 1969 yılında % 27,1 oranında artm ış olan Bankamız kre
dileri 1970 yılında %  12,7 oranında yükselm iştir. Kamu sektörüne açtığı
m ız kredilerin 1969 da % 24,7 olan artış hızı % 15,5 e, bankalara sağlanan 
reeskont ve avanslannki % 30,2 den % 9,3 e düşürülm üştür. Bu arada 
toplam  reeskont ve avanslardan sanayi ve tarım  sektörlerinin daha fazla 
p ay  alm asına ve kam u sektörünün aldığı payın m ümkün olan en düşük se
viyede tu tulm asına çaba harcanm ıştır.
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1969 yılında c/c 20,3 olan banka kredileri a rtış  hızının Bankam ız rees 
kont ve avans politikasının etkisiyle, 1970 yılında %  12,1 oranında kalm ası 
da artışı zorunlu bir hale gelen banknot em isyonunun para  hacm ine yan
sım amasında rol oynam ıştır. Bu arada, üretim  sektörünün banka kredi
lerinden aldığı payın yükselm eye devam  etm esi, ih racat kredileri payının 
artm ası, ithalât ve iç ticaret kredileri payının azalm ası güdülen selektif 
kredi politikasından 1970 yılı şartla rına  uygun sonuçlar alındığını göster
mektedir.

M evduat 1969 ve 1970 yıllarında %  17,8 olarak aynı o ran la rda  a r t
m ıştır. Bu iki yıl arasındaki önemli fark  vadeli m evduatın  %  17,2 yerine 
1970 de % 34,6 oranında artm ış olmasıdır. Bu oran faiz hadlerinde vadeli 
m evduatın teşvik edilmesi için 10 A ğustos kararla rı çerçevesi içinde y a 
pılan yükseltmenin sonucudur. Vadesiz m evduatın  1969 daki %  18 yerine 
% 12,6 oranında artm ası kaydi paranın  ve dolayısiyle para  hacm inin  aşırı 
artış kaydetm esini engellemiştir.

Para ve kredi politikasının 1970 yılında gerek 10 A ğustos 1970 den 
önce gerek sonra selektif kredi politikasına devam  etm ekle birlik te, olağan 
şartlara  kıyasla, para hacmini kontrol altında tu tm aya daha  fazla  önem 
verm esinin amacı, fiyat genel seviyesi artışını, devalüasyon dolayısiyle 
kaçınılm az olan oran sınırları içinde tu tm ak  ve m üm kün o lursa söz ko 
nusu artışı bu sınırın altına düşürm ek olm uştur.

1970 yılının ilk yedi ayında 10 A ğustostan  önce izlenen politika ile 
ilişkili olarak top tan  eşya fiyatları endeksi m evsimlik düşüş oranların ın  
altına inmişti. 10 Ağustos 1970 den sonra  devalüasyon gibi hassas b ir 
ameliyenin olumlu sonuçları yanında likidite artışı da doğuran döviz artışı 
gibi etkenlerin yarattığ ı koşullar altında, para  hacminin, m üm kün olan 
en alt seviyede tutu lm ası sonucunda top tan  eşya fiyatları endeksi, 10 A ğus
tos kararlarının hazırlığı sırasında tahm in edilen ve devalüasyondan sonra  
türlü  çevrelerce beklenen bir hızla artm am ıştır.

Gerçekten top tan  eşya fiyatları 1970 yılında Aralık ayında 12 ay  ön
ceye kıyasla % 6,1 oranında artm ıştır. 1969 yılındaki artış oranı %  5,2 dir. 
12 şer aylık ortalam a yıllık artışlar 1969 için % 6, 1970 için %  5,5 tir. Bu 
arada geçinme endekslerindeki artış o ran ları top tan  eşya fiyatları endek
sinin kaydettiği artış hızlarının üstüne çıkm ıştır. Bu artış yıllık o rta lam a 
olarak A nkara için % 11,8, İstanbul için %  7,9 dur.

1970 yılı para-kredi ve fiyat politikalarını ve sonuçlarını böylece ince
ledikten sonra diğer ekonomik ve malî faaliyetlerin  toplu sonuçlarını a şa 
ğıda kısaca özetleyeceğiz.

Bütçe ödenekleri toplam ı Aralık sonu itibariyle 1969 da 27,5 m ilyar 
liraya 1970 de ise 31,3 m ilyar liraya yükselm iştir. Konsolide bütçe uygu
lam aları rakam larına göre 10 aylık gelir tahsilâtı 1970 yılı A ralık ayı so
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nunda 22,7 m ilyar lira, 1969 yılı Aralık sonunda 19,1 milyar liradır. 1970 
yılında aynı dönemde ödem eler 22,1 m ilyar lira 1969 da ise 20 milyar li
radır. 1969 yılında ödem eler, tahsilatı 816 milyon lira, 1970 de tahsilât, 
ödem eleri 623 milyon lira, aşm ıştır. 1969 yılında on ayda gelir tahsilâtı
1968 yılının aynı dönemine kıyasla %  15,4 oranında, 1970 yılında ise 1969 
yılına k ıyasla % 18,5 oranında artm ıştır. Aynı süreler açısından ödemeler 
b ir önceki yıllara kıyasla 1970 de % 10,5, 1969 da % 12,5 (harcamalar) 
o ran larında  artış hızı gösterm iştir. Hazine nakit durum unda kasa, banka 
ve avans şeklindeki m evcutlar ve alacaklar Aralık ayları itibariyle 1969 
da 2,4 m ilyar lira iken 1970 yılında 5,2 milyar liraya, kısa vadeli borçlar 
bü tçe  em anetleriyle b irlikte 6,7 m ilyar liradan 10,5 milyar liraya yüksel
m iş ve böylece Hâzinenin kısa vadeli borçları, m evcutlarını 1969 yılı Aralık 
ay ında 4,3 m ilyar lira, 1970 yılında aynı ayda 5,3 milyar lira aşmıştır. 
K ısa vadeli borçlarda 1970 yılında meydana gelen artış Merkez Bankasın
dan alm an k ısa  vadeli avanslar ve em anet paralar ve bütçe emanetleri 
a rtış la rı ile karşılanm ıştır. Kam u iç borçları 1969 yılında 22,1 milyar liradan
22,7 m ilyar liraya 1970 yılında ise 25 milyar liraya yükselmiştir. 1970 
yılındaki a rtış ta  başlıca iç istikraz tahvilleri ile ilgili kanunlar gereğince 
konsolide edilen borçlar, Devlet Yatırım  Bankası ile diğer İktisadî Devlet 
teşekkü lü  bankaların  ve İstanbul Belediyesi tahvilleri rol oynamıştır. 
M em leketim izin dövizle ödenecek dış borçlarında 1969 yılında 176 milyon 
dolar, 1970 de 224 milyon dolar artış meydana gelmiştir. Bu artışın 178 
m ilyon doları Devlet bütçesinden, geri kalanı diğer kam u kuruluşlariyle 
özel sek tö rce  ödenecek borçlarda meydana gelmiştir. Memleketimizin Türk 
parasiy le  ödenecek dış borçlarında 1969 da 65 milyon liralık azalış, 1970 
de 1.054 milyon liralık artış  kaydedilmiştir.

Ö dem eler dengesinde 1970 de, 1969 yılma kıyasla, olumlu gelişmeler 
görülm ektedir. İhracat, turizm  ve işçi dövizleri girişlerindeki artışlar kay
da değer olm uştur. 1969 yılında 141 milyon dolar tutm uş olan işçi dö
v izleri girişi 1970 yılında 273 m ilyon dolara çıkmıştır. Turizm  ve dış se
y ah a t gelir ve giderleri dengesinde ilk defa olarak 2 milyon dolar kadar 
tu ta n  b ir gelir fazlası gerçekleşm iştir. Ödemeler dengesinin başlıca ge
lirini teşk il eden ih racat dövizi girişleri 1970 yılında 588 milyon do
la ra  yükselm iş ve 1969 yılına kıyasla 51 milyon dolar artış meydana gel
m iştir. İ tha lâ t işlemleri 10 A ğustostan sonra 5 ay içinde yapılan 300 mil
yon dolarlık  transferden  sonra normal tenposuna girmiştir. 1970 yılında 
ith a lâ t program  hedeflerini aşarak 948 milyon dolara yükselmiştir; 1969 
yılı itha lâ tı 801 milyon dolardı. Bankamızın resmi altın ve döviz rezervleri 
1970 yılı sonunda 402 milyon dolara yükselm iştir; 1969 yılı sonunda re
zerv ler 169 milyon dolardı.

Devlet İstatistik  Enstitüsünün son tahm inlerine göre 1961 sabit fiyat
lariyle 1969 da %  6,3 oranında yükselmiş olan gayrisafi millî hasıla 1970
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yılında % 5,6 oranında artarak 89.439 milyon liradan 94.411 milyon liraya, 
nüfus başına gayrisafi millî hasıla °/o 3 oranında artarak 2.571 liradan 
2.647 liraya çıkmıştır.

Tarım sektörü 1970 yılı katma değer artışı %  0,4 tür. 1969 yılında 
% 0,1 oranında gerileme olmuştu. 1966 yılında çok elverişli ilelim şartlarına 
bağlı olarak ulaşılmış olan yüksek katma değer seviyesi son dört yıldan 
beri pek uygun gitmeyen bu şartlar nedeniyle hemen hemen aynı kalmıştır

Sanayi sektörü gelişmesi 1970 yılında yavaşlamıştır. 1969 yılında 
% 9,4 olan sanayi sektörü katma değer artış oranı 1970 yılı geçici tahmin
lerine göre %  3,6 dır. Demir-çelik sanayii, ve petrol ürünleri üretim artışı
1969 yılına kıyasla hızlandığı halde faaliyetleri genellikle ham madde it
halâtına bağlı olan diğer bazı alt sektörlerde üretim yavaşlamıştır.

İnşaat ve konut sektörleri katma değer artışları 1970 yılında, sırasiyle, 
%  8,1 ve % 9,1 dir. Belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarına göre 1970 
yılında yapılan inşaat, 1969 yılına kıyasla değer itibariyle %  11,8 ve yüz
ölçümü itibariyle % 11,3 oranlarında artış göstermiştir.

Ulaştırma sektörü gelişmesi 1970 yılında yavaşlamıştır. 1969 yılında 
% 8,8 olan ulaştırma sektörü katma değer artışı 1970 yılında %  6,5 dir. 
Ulaşım faaliyetlerindeki yavaşlama deniz yolları taşıma faaliyetlerinde da
ha belirlidir. Karayolları ve hava yolları taşıma faaliyetlerinde %  10 do
layında artış olmuştur.

Turizm sektöründeki 1970 yılı gelişmeleri olumludur. 1970 yılının ilk 
altı ayında yurda gelen turist sayısı, 1969 yılının aynı dönemine kıyasla 
% 15 fazladır; yılın 11 aylık dönemi itibariyle 1970 yılında turizm ve dış 
seyahat gelirleri %32,1 oranında artarken, giderlerdeki artış % 19,2 dir.

Tarım dışı büyük iş yerlerini kapsayan istihdam istatistiklerine göre
1970 yılı istihdam artışı %  2,9 dur; 1969 yılında istihdam hacmindeki artış 
%  5,5 idi. İstihdam artışındaki yavaşlama, hizmetler hariç bütün alt sek
törlerde olmuştur; ancak imalât sanayii ve inşaat sektörlerindeki yavaş
lama daha belirlidir. Çalışmak üzere yurt dışına çıkan işçi sayısı 1969 yılı
na nazaran 25.171 fazlasiyle 129.575 dir. 1970 yılında bu alandaki en önemli 
gelişme, artışın Almanyaya giden işçilerde değil diğer ülkelere giden işçi
lerde olmasıdır.

1970 yılında sermaye piyasasının düzenlenmesi ve teşviki konusundaki 
kanun tasarısı çalışmalarına devam edilirken tahvilât emisyonunda da 
önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Elde edilmesi mümkün olan bilgilere 
göre 1968 ve 1969 yıllarında, sırasiyle 104 ve 170 milyon liralık tahvil ih
raç edilmiş olduğu halde, 1970 yılının ilk altı aymda bu miktar 245 milyon 
Hraya yükselmiş ve yıl sonunda 350 milyon liraya çıkmıştır. Merkez Ban
kası 1211 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş olan yetkiye dayanarak Ha
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ziran  ayı içinde yayınladığı bir bildiri ile özel kuruluşların tahvil ihracını, 
serm aye piyasası K anunu çıkıncaya kadar, bazı esaslara bağlamıştır.

1970 yılında 10 A ğustos günü alınmış olan tedbirlerin nedenlerini, ilk 
sonuçları ve 1970 yılı toplu gelişmelerini Birinci Plân dönemiyle îkinci Plân 
dönem inin ilk iki yılındaki gelişmeleri de gözönünde tutarak incelemiş 
bulunuyoruz.
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İ k i n c i  B ö l ü m

EKONOMİK GELİŞMELER

I. 1970 YILI KALKINMA PROGRAMI HEDEF VE DENGELERİ

ı __ HEDEFLER

1970 yılı kalkınm a program ı ile tesb it edilen m akro hedeflerin başlı- 
caları ilgili cetvelde gösterilm iştir.

1970 yılı m akro hedefleri 1969 yılı ekonom ik faaliyetlerinin ulaştığı 
tahm in edilen sonuçlara dayanılarak ve ikinci Beş Yıllık Kalkınm a P lâ
nının uzun vadeli am açları gözönünde tu tu la rak  tesb it edilm iştir. M akro 
büyüklüklerin 1970 yılı gelişme oranları olanak ve koşulların elverdiği 
ölçüde plân hedefleriyle aynıdır. Gayrısafi millî hasıla ve nüfus başına 
gayrısafi millî hasıla artış  o ran ları plânda öngörüldüğü gibi %  7 ve  
c/o 4,4 tür.

Buna karşılık sabit serm aye yatırım ları artış oranı %  12,6 ile geçen 
yıllara kıyasla oldukça düşüktür. Bu düşüşün nedeni 1969 yılında m eydana 
gelmiş olan toplam  talep artışının ekonom ik istik ra r ve fiyat istik rarı üze
rinde olumsuz etkiler yapm asına m eydan verm em ek için kam u yatırım 
larının ve kamu cari harcam alarının kısılm ak istenm esidir. Cetvelde de 
görüldüğü gibi sabit serm aye harcam aları artışındaki yavaşlam a tam a
men kam u yatırım larından ileri gelm ektedir. Kamu yatırım ları a rtış  oranı 
1970 yılı için % 15,3 den % 11 e indirilirken özel sek tör yatırım  harca
m alarının 1970 yılında da %  14,3 oranında artm ası öngörülm üş ve bu sek
tö r yatırım larında son yıllarda kaydedilen hızlı gelişmenin yavaşlam a
m asına dikkat edilmiştir.

Tüketim  harcam alarında da aynı politika izlenmiş, kam u cari h a r
cam aları artış oranı %  10,4 den % 8,5 e indirilmiş, özel tüketim  harcam a
larının artış oranı ise yine %  5,2 o larak  öngörülm üştür. İhracatım ızın 
bünyesini sağlam laştırm ak, sanayi ürünleri ihracatını artırm ak ve gele
neksel tarım  ürünleri ihracatının belirli a rtış tem posunu devam ettirm ek 
için alınmış olan tedbirlerin olum lu sonuçları gözönünde tu tu larak  ih ra
catın, plân hedefini de aşarak  % 9,1 oranında artacağı tahm in edilmiştir.

1970 yılı Kalkınma Program ında ithalâtın  %  7,4 oranındaki plân he
defini aşarak %  10 oranında artırılm ası öngörülm üştür. Böylece, yukarıda 
belirtildiği gibi, harcam aların kısılması tedbirleriyle birlikte büyük ço
ğunluğu yatırım  ve ham m addelerden m eydana gelen ithalâtın  yükselti-
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lerek  mal arzının artırılm ası ve toplam talep baskısının fiyat istikrarını 
bozm asının önlenm esi düşünülm üştür.

ith a lâ t ve  ih racat tahm inleri gerçekleştiği takdirde cari işlemler açığı 
geçen yıla kıyasla %  o oranında artarak  210 milyon dolara yükselecektir.

2 —  KAYNAKLAR, HARCAMALAR, YATIRIMLAR, 
TASARRUFLAR

1970 yılı Kalkınm a Program ının ekonomik denge tahminleri ilgili 
cetvelde gösterilm iştir. Program  hedefleri 1969 yılı sonbaharında yapılan 
ilk tahm inlere dayandığı ve 1969 yılı fiyatlariyle hesap edildiği için bugün 
gerçeklerden oldukça farklı m iktarlardır. Program  hedeflerinde çoğun
lukla yıllık gelişm eler önemli olduğu için aşağıdaki açıklamalarımızda 
m utlak  m iktarlar değil 1970 yılı için öngörülen nisbi gelişmeler ve paylar 
kulam lm ıştır.

1970 yılı toplam  kaynakları gayrisafi millî hasıla ve dış olanaklardan 
ibarettir. 1969 yılı gerçekleşm e tahm inlerine göre 1970 yılında gayrisafi 
millî hasılanın % 7, dış açığın ise %  5 oranında artacağı ve böylece toplam 
kaynak  ve harcam aların, 1969 yılma göre, sabit fiyatlarla, %  7 oranında 
yüksek  olacağı tahm in edilmiştir.

Toplam  harcam aların  1970 yılında % 22,1 ini yatırım lar, % 77,9 unu 
ise tüketim  harcam aları teşkil etm ektedir. Bu oranlar İkinci Beş Yıllık 
Kalkınm a Plânının 1970 yılı için öngördüğü oranlara eşittir. Kamu sek
tö rü  toplam  harcam alarının % 49 unu, özel sektör ise % 14,1 ini yatı
rım lara  ayıracaktır.

Program  1970 yılında toplam  yatırım lara (sabit sermaye ve stok ya
tırım ları) %  11,8 oranında artış  öngörmüştür. Tüketim  harcamaları ise 
%  5,6 oranında artacak tır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yatırımların 
1970 yılında % 12,4 oranında artm asını öngörmüştü.

Yıllık program ın ekonom ik dengesine göre yatırım ların %  84,5 i 
yu rtiç i tasarruflarla , %  6,7 i ise dış tasarruflarla  karşılanacaktır; ayrıca 
toplam  yatırım ların %  8,8 i oranında bir ek tasarru f gereği öngörülmek
tedir. Bu tahm inlerin gerçekleşm esi halinde 1970 yılı yatırımlarının 
%  93,3 ü iç tasarru flarla , %  6,7 si ise dış tasarruflarla  (dış açık) finanse 
edilmiş olacaktır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1970 yılı diliminde 
bu oranlar sırasiyle %  91,1 ve %  8,9 dur.

Özel sektör 1970 yılı yatırım larının %  87,8 ini özel gönüllü tasarruf
larla, %  4,3 ünü dış tasarru flarla  karşılayacak, geri kalan %  7,9 ise kamu 
tasarru flarından  özel sektöre yapılacak transferlerle finanse edilecektir.

Kamu sektörü yatırım larının % 90,9 unu kamu tasarruflariyle, % 9,1 
ini ise dış tasarru flarla  karşılayacaktır. Ancak kamu sektörü ek tasarruf
larının bir kısmını özel sek tör yatırım larının finansmanı için bu sektöre 
tran sfe r ettiğinden kam u sektörü  tasarrufu  yatırım lara ayrılandan 
yüksektir.
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II. MİLLÎ GELİR VE SEKTÖR GELİŞMELERİ

]. 1970 YILI MİLLİ GELİRİ
Sektörlerin tümünde yaratılan katma değerlerin toplamı olan millî 

gelir ekonominin üretim seviyesini, millî gelir artış hızı ekonominin bü
yüme ve aşama derecesini, nüfus başına milli gelirin artış hızı da refah 
seviyesinin gerçek gelişmesini nüfus sektöründeki değişiklikleri göz- 
önüne alarak yansıtan en önemli makro büyüklüklerdir. Mili! gelirin bir
leşimi ekonominin niteliğini, millî gelirin tüketim ve yatırım olarak ayırımı 
üretilen değerlerin tüketimini ve gelecek nesillere aktarma oranlarını 
gösteren makro verilerdir.

Plânlı dönemden önce 1962 yılında, 1961 sabit fiyatlariyle, 57.153,3 
milyon lira olan gayrisafi millî hasıla birinci plân dönemi sonu olan 1967 yı
lında 78.887,8 milyon liraya ve ikinci pîân döneminin ikinci yılında 89.438,9 
milyon liraya ulaşmıştır. 1970 yılında bu değerin 94.410,9 milyon lira 
olacağı tahmin edilmektedir.

Hızlı, istikrarlı ve dengeli büyümenin hedef alındığı plânlı kal
kınma döneminde birinci ve ikinci beş yıllık plânlarda, gayrisafi millî 
hasılanın yılda ortalama % 7 artması ve ekonomik değişkenlerin bu 
hedefe varılmasını gerçekleştirecek yolda kullanılması öngörülmüştür. 
Birinci plân döneminde, yıllık konjonktürel dalgalanmalar sonucunda bü
yüme hızında %  7 lik hedef üstünde ve altında gerçekleşmeler olmasına 
rağmen, yıllık ortalama büyüme %  6,7 ye ulaşmıştır. İkinci pîân dönemi
nin ilk iki yılında ortalama %  6,5 artan gayrisafi millî hasılanın 1970 yı
lında %  5,6 oranında gerçekleşeceği geçici tahminlerden anlaşılmaktadır.

1962 yılında sabit fiyatlarla 1.960 lira olan nüfus başına gayrisafi 
millî hasıla, beş yılda %  21,8 oranında artarak 1967 yılında 2.387 liraya,
1968 ve 1969 yıllarında % 7,7 oranında artarak 2.571 liraya çıkmıştır. 
1970 yılında artışın %  3,0 kadar olacağı ve nüfus başına gayrisafi millî 
hasılanın 2.647 liraya yükseleceği tahmin edilmektedir. 1962 - 1970 yılları 
arasında gayrisafi millî hasılanın % 65,2 arttığı gözönünde tutulursa aynı 
dönemde nüfus başına gayrisafi millî hasılanın % 35 oranında artmış 
olması, nüfus etkeninin büyümeyi ne ölçüde etkilediğini gösterir

Millî gelirin sektörler itibariyle dağılışına bakılırsa tarım sektörünün 
ekonomimizin en önemli sektörü olduğu, bu sektörün doğal koşullara 
bağlı oluşu nedeniyle yıldan yıla dalgalanmalar gösterdiği ve bu yüzden 
millî gelirde de dalgalanmalara yol açtığı görülür. Plânlı kalkınma döne
minde tarım sektörünün millî gelirdeki payı sürekli azalma gösterirken 
diğer sektörlerin payları sürekli artış kaydetmiş ve bu arada sanayi sek
törü en hızlı büyüyen sektör olarak tarım yanında ekonominin en önemli 
kolu haline gelmiştir.

54



1970 yılında, sektörlerin yurtiçi gelir içindeki paylan, 1969 yılına 
göre, bazı değişmeler göstermiş, tarım ve sanayi sektörleri paylarında 
biraz azalma, diğer sektörler paylarında ise artmalar olmuştur. Tarım ve 
sanayi sektörleri paylarının düşmesinin sebebi bu sektörler büyüme İlık
larının, 1970 yılında, diğer sektörler büyüme hızlarından daha az olması
dır. Bir yıl öncesine kıyasla, tarım ve sanayi sektörlerinin 1970 yılı artış 
hızları % 0,4 ve %  3,6 iken diğer sektörler büyüme hızları %  6,5 ile c/t 9,1 
arasında değişmiştir. Bu sebeple, tarımın yurtiçi gelirler içindeki payı 
% 31,4 den % 30,1 e, sanayi sektörünün payı ise 20,2 den % 20,0 ye 
düşmüştür. Diğer sektörlerden inşaatın yurtiçi gelirlere oranı e/c 7,0 den 
% 7,3 e, ulaştırmanın %  8,0 den % 8,2 ye , konut sektörünün c/c 5,5 den 
% 5,7 ye ve hizmetler sektörünün oranı %  27,9 dan %  28,7 ye çıkmıştır.

Millî gelirin, harcamalar yönünden, yatırım ve tüketim harcamaları 
arasındaki dağılımı da ekonomik kalkınmanın bir göstergesi olmaktadır. 
Uzun vadeli kalkınma çabaları yönünden yatırımlar, yıllık konjonktürel 
gelişme yönünden de tüketim harcamaları anlamlıdır. Sekiz yıllık plânlı 
kalkınma döneminde yatırım harcamaları yıllık ortalama artış oranı tü
ketim harcamaları artış oranından yüksektir. Bu gelişme sonucunda tüke
tim 'harcamalarının gayrısafi millî hasıla içindeki payı, alçalan bir trend 
izleyerek % 88 den % 81 e inmiş, yatırım harcamalarının payı ise sürekli 
olarak yükselerek %  15,6 dan % 20,9 a çıkmıştır.

2 —  SEKTÖR GELİŞMELERİ

A. Tarım

Plânlı dönemde, ekonominin sürükleyici sektörü olarak sanayinin 
öngörülmesine ve uygulamanın bu ilkeyi gerçekleştirecek yolda yürütül
mesine rağmen, tarım sektörü ekonomideki ağırlığını henüz korumakta
dır. Plânlı kalkınma döneminde, günümüze kadar, millî geliri meydana 
getiren unsurlar içinde en büyük pay tarım sektörüne düşmekte, ülke 
nüfusunun %  70 kadarı tarımda çalışmakta diğer sektörlerin birincil 
madde ihtiyaçlarının çoğunu bu sektör karşılamakta, ihracatımızın çoğun
luğunu tarım ürünleri ve mamulleri teşkil etmekte ve tarım, diğer sektör 
ürünleri ve hizmetleri için fiili ve potansiyel talep yedeği olarak bu sektör
ler ürünlerini tüketmekte ve kullanmaktadır. Kısaca, insan gücüyle bir
likte, ekonominin girdi - çıktı ilişkilerinde tarım en önemli unsur olarak 
belirmektedir.

Birinci Plân dönemi başında yurtiçi gelirlerin % 41,2 sini teşkil eden 
tarım gelirlerinin payı dönem sonunda %  35,4 e inmiştir; 1970 yılında bu 
payın % 30,1 e düşeceği tahmin edilmektedir. Yurtiçi gelirlerdeki payma 
paralel olarak, tarımın gaynsafi millî hasılaya oranı da sürekli bir azalma 
göstermektedir. 1962 de %  35,7 olan bu payın 1970 yılında % 25,5 e düşe
ceği tahmin edilmektedir.



İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tarım sektörü için her yıl % 4,1 
oranında katma değer artışı öngörmüştü. Ancak tarım sektörü katma 
değer artışı İkinci Plân döneminde yavaş olmuş, 1970 yılında da % 0,4 
oranında artmıştır. Tarım gelirlerindeki bu düşüş, daha çok, tarımın doğa 
koşullarına bağlılık derecesinin yüksekliği ve son üç yılda bu koşulların 
oldukça kötü gitmesi ile ilgilidir.

Tarım sektörünün gelişmesi ve modern metodların ve girdilerin kul
lanılabileceği ortamın yaratılması uzun vadeli fizik yatırımlar yanında 
insan yatırımını da gerektirmektedir.

Tarım sektörü yatırımları Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında top
lam yatırımların % 16 sı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise % 14,8 i 
olarak öngörülmüş ancak gerçekleşmeler çeşitli nedenlerle bu oranların 
altında kalmıştır; 1970 yılı gerçekleşmesinin toplam yatırımlar içindeki 
payının % 12 kadar olacağı tahmin edilmektedir.

Tarım yatırımları incelenirken, eldeki istatistiklerde, köylünün kendi 
emeği ile tarım yatırımlarına kattığı değerin hesaba katılmadığı, insan 
gücü yatırımlarının eğitim sektöründe, bayındırlıkla ilgili yatırımların 
bayındırlık sektöründe ve sulama ile ilgili bazı yatırımların enerji sektö
ründe gösterildiği gözönünde bulundurulmalıdır. Böyle olunca gerçek ta
rım yatırımlarının verilen değerler üstünde olduğu anlaşılmaktadır.

Devlet İstatistik Enstitüsü millî gelir tahminlerine göre tarım sek
törü katma değerinin 1970 yılında % 0,4 oranında artarak 24.098,5 milyon 
liraya çıkacağı sanılmaktadır. Yine geçici rakamlara göre 1970 yılı toplam  
tarım yatırımlarının bir yıl öncesine kıyasla % 3,7 oranında düşme gös
tereceği ve bunun özellikle kamu sektörü yatırımlarında meydana gele
cek hızlı düşmeden ileri geleceği tahmin edilmektedir.

1970 yılma ait üretim istatistikleri Kasım ayı itibariyle yapılan ge
çici tahminlere dayanmaktadır. Yapılan tahminlere göre 1970 yılında, 
bitkisel üretimin, hububat üretiminde beklenen düşmelere rağmen, zey
tin, fındık, şeker pancarı, ay çiçeği ve sebze üretimlerindeki artışlar se
bebiyle, 1969 yılı seviyesinde kalacağı tahmin edilmektedir. Pamuk üre
timinin, fiyatların uygun ve ihracat imkânlarının yüksek olmasına rağmen 
daha hızlı artmamasmın nedeni son yıllarda pamuk ekim sahasının buğday 
lehine azaltılmış olmasıdır. Fındıktaki artışın sebebi, başta gübre olmak 
üzere, modern girdilerin kullanılması, hububat üretiminin düşük olması
nın en önemli nedeni ise 1970 yılında bahar yağışlarının yetersizliği ve 
önemli hububat bölgelerimiz olan Orta ve Güney Doğu Anadolu bölge
lerinin normalin yarısı ölçüsünde yağış almış olmalarıdır.

Hayvansal liretimle ilgili veriler Temmuz 1970 tahminlerinden ileri 
gitmemekte ve bu verilere göre hayvancılığın 1939 seviyesinin biraz altına 
düşeceği tahmin edilmektedir. 1969 yılında başlanan, besi, yoğun sütçülük,
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işletm e, hayvan ıslahı ve hayvan hastalıkları ve zararları ile ilgili savaş 
pıojeleri 19/0 yılında önemli ilerlem eler kaydetm iştir.

1970 yılında orm an ürünlerinde önemli artış beklenm ektedir. Bu yıl 
içinde o4ü bin hek tarlık  orm an sahası sınırlandırılm ış ve kadastro işlemi 
yapılm ıştır.

Su ürünleri gelirlerinde 1970 yılında düşme olacağı tahmin edil
m ektedir.

T ürk  ekonom isinin b ir aşam a devrine girdiği ve 10 Ağustos karar
ları ile yeni ekonom ik program ın uygulanm asına başlanıldığı 1970 yılında 
bu tedb irler m anzum esi içinde tarım la ilgili tedbirler de yer almıştır. Bu 
tedbirleri tarım  kredilerine genel faiz haddi altında faiz oranı uygulan
m ası yanında tarım sal kredilerde bankalara ve ödünç alanlara faiz farkı 
ödemesi yapılm ası ve tarım  ürünleri fiyat desteklem esi olarak sayabiliriz. 
Bölgesel kalkınm a ile ilgili tedbirler yoğun tarım ı teşvik edecek ve az 
gelişm iş bölgelerde tarım sal yatırım ları destekleyecek niteliktedir.

Kredi politikasının, tarım  sektörünü olumlu olarak etkilemeye de
vam  edeceği ve bu sek törün  payına düşen kredi m iktarında artışlar yara
tacağı beklenirken, yükselen taban  fiyatları ile sektör gelirlerinin artması 
ve böylece teşv ik  gören kesim sel büyüm enin devalüasyonla artan ihra
ca t potansiyelini değerlendirecek yönde gelişmesi amaç edinilmiştir.

B. Sanayi

M adencilik, im alât sanayii ve enerji a lt sektörlerini kapsayan sanayi 
sek törü , plânlı kalkınm a döneminde ekonominin sürükleyici sektörü ola
rak  öngörülm üş ve uzun vadede, gerekli yapısal değişikliklerle, ekonomik 
bünyenin tarım sallık tan  sanayileşm iş hale gelmesi, plânlarda en önemli 
hedefler arasında y e r alm ıştır.

Millî gelir içinde tarım  sektöründen sonra en büyük pay bu sektöre 
düşm ekte ve sanayi büyüm e hızının, tarım  sektörü yıllık artışlarının çok 
üstünde seyretm esi nedeniyle, kesimsel ağırlık, sürekli olarak, sanayi 
yönünde gelişm ektedir. 1962 yılında, sanayi gelirlerinin yurtiçi gelir için
deki payı %  16,7 iken Birinci Plân dönemi sonunda bu oran % 19,5 e 
çıkm ıştır. 1970 yılında da sanayiin yurtiçi gelirde %  20,0 pay alacağı tah 
min edilm ektedir. Sanayi sektörünün ekonomimizdeki yerini tayin eden 
diğer bir gösterge sek tö r gelirlerinin gayrisafi millî hasılaya oranlarıdır. 
1962 yılında %  14,5, 1967 de % 16,7 olan bu payın, 1970 yılında % 17,0 ye 
yükseleceği tahm in edilm ektedir.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sanayi sektöründe ortalam a yılda 
%  12,3, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı % 12,0 oranlarında artış öngör
müş, gerçekleşm elerin Birinci Plân döneminde ortalam a yılda %  9,7 ve
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İkinci Plân döneminin ilk üç yılında %  7,7 olmasına rağmen, ekonomide 
yapısal bir değişiklik başlamış, tarım sektörü katma değerinin, yurtiçi 
gelirlerden daha yavaş artması sonucu gerilem esiyle, ekonominin tarıma 
bağlılık oram azalırken, sanayie bağlılığı artmıştır. 1983 - 1970 döneminde 
harım sektörü katma değeri °/c 18,8 artarken, sanayi sektörü katma değeri 
'/t 71,4 lük bir artış göstermiştir. Tahmini verilere göre sanayiin katma 
değer artış hızının 1970 yılında % 3,6 olacağı ve böylece sanayi sektörü 
katma değerinin 15.479,1 milyon liradan 16.038,3 milyon liraya çıkacat,/ 
tahmin edilmektedir. 1970 yılı dışında plânlı dönemde, sanayi sektörü 
gelişme hızı gayrısafi millî hasıla büyüme hızının üstünde seyretmiş ve
1967 yılında artış oranı plân hedefi olan % 12,3 e erişmiştir. Ancak İkinci 
Plân döneminin başından bu yana sanayi sektörü katma değer artış hızı 
yavaşlamaktadır, ithalât dar boğazı nedeniyle hammadde ve yatırım  
mallan sıkıntısı çeken sanayi sektörü, 1968 yılında % 10, 1969 yılında 
r/c 9,4 ve nihayet 1970 yılında % 3,6 oranında gelişebilmiştir. 10 Ağustos
1970 kararlariyle bu dar boğazın giderileceği, beklemekte olan transfer 
müracaatlarının derhal yapılacağı, yeni müracaatlarda muamelelerin ge
rektirdiği süre dışında bir bekleme süresi meydana gelmeyeceği için önü
müzdeki yıllarda sanayiin eski hızına kavuşacağı umulmaktadır.

Sanayi sektörünün en büyük alt sektörü imalât sanayiidir. Plânlı 
dönemde, toplam sanayi sektörü katma değerinin yıllık ortalama % 87,5 i 
imalât sanayii alt sektöründe, % 9,0 u madencilik ve % 3,5 i de enerji 
alt sektörlerinde yaratılmıştır. İmalât sanayii, sanayi sektörünün en bü
yük ve ekonominin en hızlı gelişen sektörü olmuştur.

Sanayi sektörünün en büyük ait sektörü olan imalât sanayiinin yak
laşık olarak üçte birini gıda sanayii teşkil etmekte, bunu dokuma sana
yii izlemektedir. Bu iki kesimin üretimi, toplam sınaî üretiminin yarı
sına yaklaşmaktadır. Bu ilişki, sanayimizin tarıma olan bağlılığını açıkça 
göstermektedir. Bu orana, içki, tütün, orman ürünleri ve kâğıt sanayileri 
paylarını da eklersek, birincil girdileri tarımsal olan sanayi kollarının 
önemi daha da belirmiş olur. Ancak, son yıllarda, bu kesimlerin toplam  
üretim içindeki paylarının, daha hızlı gelişen petrol ürünleri, kimya, ta
rım alet ve makineleri ile elektrik makine ve karayolu taşıtları imalâtı 
lehine azaldığı görülmektedir.

Madencilik sektörü içinde birincil enerji maddeleri en büyük yeri 
tutmakta bunu metal madenler ve endüstriyel hammaddeler üretimleri 
izlemektedir. Plânlı dönemde bütün bu kesimlerin üretimleri artış kay
detmekle birlikte metal madenler ve hammaddeler artış hızlarının birin
cil enerji maddeleri artış hızından yüksek olması sonucunda bu üretimin 
toplam madencilik içindeki payları, birincil enerji aleyhine gelişmiştir.

Madencilik sektörü içinde yer alan birincil enerji ve imalât sanayii 
içinde yer alan petrol ürünleri üretimi dışında, enerji sektörüne giren
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e lek trik  ve kok-gaz üretim leri plânlı kalkınm a döneminde sürekli artışlar 
kaydetm iş, elektrik  üretim i ,hızlı ve istikrarlı bir büyüme göstererek top
lam ikincil enerji içindeki payını hızla artırm ıştır.

Plânlı kalkınm a dönem inde toplam yatırım lar içinde sanayi sektörü 
yatırım ları en önemli yeri alm aktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da aynı ilke hakim  olmuş, yapılan nisbî değişikliklerle uzun vadede eko
nom ik kalkınm anın sürükleyici sektörü  olarak kabul edilen imalât sanayii 
yatırım larına  öncelik tanınm ıştır.

Bütün dönem boyunca, sanayi sektörü sabit sermaye yatırımlarının 
top lam  yatırım lara oranı devamlı artan  bir trend takip etmiş, bu trend 
içinde im alât sanayii yatırım larının artış hızı en yüksek olmuştur. 1970 
yılı yatırım larında düşme olm akla beraber, toplam içindeki sanayi ya
tırım ları paylarının program  paylarına eşit olacağı tahmin edilmektedir.

Sanayi sektöründe program lara göre gerçekleşen sabit sermaye ya
tırım larına bakacak olursak gerçekleşm enin, Birinci Plân döneminde ma
dencilik  ve enerji sektörlerinde yatırım  gerçekleşmelerinin düşük olması 
nedeniyle ortalam a %  87,0 olduğu halde İkinci Plân döneminin ilk iki yı
lında %  98,8 e ulaştığı görülür.

Sanayi sek törü  sab it serm aye yatırım larının yıllık artışlarına baka
cak  olursak, sabit fiyatlarla, plânlı dönemde, toplam  yatırım ların yıllık 
o rta lam a %  9,6 artm asına karşılık, toplam  sanayi yatırımlarının % 12,0 
c ivarında arttığını görürüz.

1970 yılm a ait yıllık ista tistik ler henüz tamamlanmamıştır. Elde edi
lebilen son bilgilere göre 1970 yılı sanayi sektörü üretim gelişmelerini 
inceleyelim .

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk iki yılında sanayi üretimindeki 
gelişm ede önceki döneme kıyasla yavaşlam a vardır. 1968 ve 1969 yılları 
o rta lam a artış oranları ham  demirde % 6, çelik blokta % 5,9, petrol ürün
lerinde % 9,9, süper fosfa tta  %  13,1 ve çimento da % 7,4 tür. Yalnız 
dokum a sanayii üretim  artışı bu dönemde de büyük farklılık göster
m em iştir.

D em ir-çe lik  sanayii üretim inde 1969 yılma kıyasla artış vardır. Ham 
dem ir üretim i artış hızı %  4,2 den f§ 9,0 a çıkmış, saç üretimi 1969 yı
lında %  4,7 gerilediği halde 1970 yılında % 28,2 oranında artmış, onbir 
aylık dönem ler itibariyle çelik blok üretimi 1969 yılında % 5,4, 1970 
yılında % 11 oranlarında yükselm iştir. Boru üretimi 1970 yılında da düş
m üşse de gerileme 1969 yılma kıyasla daha azdır

Petrol ürünleri üretim i 1970 yılında % 10,3 oranında artm ıştır; 1969 
yılında bu oran % 2 idi. 1970 yılında gaz, benzin ve motorin üretimi 1969 
yılında farklı oranlarda düştüğü halde 1970 yılında, sırasiyle, % 4,7, % 5,2
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ve t f< 14,9 oranlarında artm ıştır. 1970 yılında süperfosfaı üretim i %  28,6, 
ç im ento ' f r 10,0, kâğıt Çr 1,9 ilerlemiş; dokum a sanayiinde pam uk ipliği 
üretimi 4  27 ve pam uklu dokum a % 0,8 arta rken , yün iplik ve yünlü do
kuma üretimleri 7  3,1 ve % 10,3 o ran larında  gerilem iştir. On aylık dö
nemler itibariyle şişe - cam üretim i %  1,4 lük bir artış gösterm iştir.

Madencilik üretim inde 1970 yılında genellikle bir duraklam a vardır. 
Maden kömürü ve ham petrol üretim i % 1,8 ve %  1,6 oranlarında, demir 
cevheri üretimi (/c  5,6, m anganez ü retim i %  28,6 oranlarında gerilemiş, 
bakır ve saf kükürt üretim i yaklaşık  o larak  1969 yılı seviyesinde kal
mıştır. 1970 yılı linyit üretim i 1969 yılm a kıyasla %  1,9, krom  üretimi 
% 5,1 oranlarında yükselm iştir.

Elektrik üretim i 1970 yılında %  10,1 oranında a rta rak  7.830 milyon 
kw /s. den 8.617 milyon kw /s . e yükselm iştir.

C. İnşaat ve Konut

Bütün yatırım ların yapı ile ilgili faaliyetlerini kapsayan inşaat sek
törünü konut ve diğer inşaat olm ak üzere  iki a lt kesim de incelem ek m üm 
kündür. Bu sınıflandırm ada inşaat, konu t dışı sosyal yapılarla bütün eko
nomik sektörlerle ilgili yapıları kapsam ına alm aktadır.

Birinci Plân dönemi başında in şaa t ve konut sektörleri yurtiçi ge
lirlerin %  5,7 ve •% 3,4 ünü m eydana getirirken, 1969 yılı sonunda yurtiçi 
gelirlerin %  7,0 ve %  5,5 ini teşkil etm işlerdir. Bu sektörlerin  gayrisafi 
millî hasıla içindeki pay lan  da plânlı dönem  boyunca devamlı artış gös
term iş ve 1969 yılında %  6,0 ve % 4,7 e yükselm iştir. 1970 yılı geçici 
verilerine göre sektörlerin  yurtiçi gelir içindeki paylarının inşaat için 
%  7,3, konut için %  5,7 ye, gayrisafi millî hasıla içindeki payların ise 
% 6,2 ve %  4,8 e yükseleceği tahm in edilm ektedir. 1970 yılında bu pay
ların hızlı artışı tarım  ve sanayi sek törleri artış hızlarının yavaşlam asiyle 
ilgilidir.

Katma değer artışlarının yıllık konjonktüre! dalgalanm alardan etk i
lendiği inşaat ve konut sektörlerinde, plânlı dönemde, katm a değer a r
tışları yılda ortalam a % 9,6 ve %  9,7 olm uştur. 1970 yılm a ait geçici 
rakam lara göre inşaat ve konut ka tm a  değer artış hızlarının % 8,1  ve 
% 9,1 olacağı tahm in edilmektedir.

Yukarıda da belirttiğim iz gibi inşaat sektörüyle ilgili faaliyetler bü 
tün sektörleri kapsam akta ve bunun sonucunda inşaatla ilgili istatistik ler 
çok geç hazırlanm aktadır. Bu sebeple burada, sektörlerdeki gelişmeleri 
sadece belediyelerce verilen inşaat ruhsatların ın  durum una göre değerlen
dirmek mümkün olabilecektir. İlgili cetvelde belediyelerce verilen inşaat 
runsatlarına göre 1969 ve 1970 yılları onbir aylık dönemlerini kapsayan 
yeni inşaat rakam ları değer ve yüzölçüm ü itibariyle gösterilm iştir. Bu
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verilere göre 1970 yılı onbir ayında, 1969 yılı Kasım ayı sonuna göre, 
top lam  inşaat, yüzölçüm ü itibariyle % 11,3, değer olarak Ç? 11,8 oran
larında  artm ıştır. Bu verilere göre ev inşaatının değer olarak %  2,1, yüz
ölçüm ü o larak  % 7,6 düştüğü, apartm an inşaatının ise değer olarak % 29,3, 
yüzölçüm ü o larak  % 26,3 arttığ ı, ticari yapıların değer ve yüzölçümü ola
ra k  yükseldiği, sınaî yapılarınsa  düştüğü görülm ektedir. A.ncak sınaî yapı
lardak i gerilem e 1969 yılında % 55,4 iken 1970 yılında % 6 dır. Kültürel, 
sıhhi ve sosyal yapılarda 1970 yılında da %  14,4 oranında azalma vardır.

D. U laştırm a ve H aberleşm e

K ara, deniz ve hava ulaşım larım  kapsayan ulaştırm a sektörü plânlı 
dönem  başında yurtiç i gelirlerin %  6,5 ini ve gayrisafi millî hasılanın 
%  5,6 sını m eydana getirm ekteydi. Bu sektörün büyüme hızının yurtiçi 
gelirler ve gayrisafi millî hasıla büyüme hızlarının oldukça üstünde ger
çekleşm esi dolayısiyle bu paylar 1969 yılında, sırasiyle %  8,0 ve (/c 6,9 
o lm uştur. 1970 yılı geçici verilerine göre, ulaştırm a sektörünün yurtiçi 
ge lirle re  oranının %  8,2 ve gayrisafi millî hasılaya oranının % 6,9 olacağı 
tahm in  edilm ektedir.

U laştırm a sektörü  içinde kara  ve deniz ulaşımının bir kısmı özel sek
tö rde , karayolları alt-yapısı yapımı, bakım  ve onarımı ile demiryolu ve 
hava  ulaşım ının tam am ı ve deniz ulaşımının büyük bir kısmı kamu sek
tö ründe  toplanm ıştır. Bu yüzden, toplam  ulaştırm a sektörü yatırım ları
n ın  çoğu kam u sektörünce yapılm aktadır. 1969 yılında toplam ulaştırma 
yatırım ların ın  %  66,9 u kam u sektörünce gerçekleştirilm iştir.

A ncak plânlı kalkınm a döneminde toplam  ulaştırm a yatırım ları için
de kam u sektörünün payı sürekli bir düşme gösterm iştir. Bunun nedeni 
plânlı dönem  boyunca karayolları ulaşımının diğer ulaşım şekillerinden 
çok daha hızlı büyüm esi ve bu ulaşım dalında faaliyet gösteren özel 
teşebbüslerin  yatırım larının artm asıdır.

1970 yılı u laştırm a ve haberleşm e faaliyetleri ile ilgili istatistikler 
ilgili cetvelde gösterilm iştir. Bu bilgilere göre 1970 yılında asfalt, beton, 
parke devlet ve il yo llan  1969 yılma kıyasla %  9,6 oranında artarak 
17.541 km. den 19.226 km. ye yükselmiş ve bu çeşit yolların toplam için
deki payı 1969 yılında % 29,4 iken % 33,9 olmuştur. Bu yıl içinde kara
yollarında taşınan  yolcu sayısı bir yıl öncesine göre % 9,2, yük miktarı 
%  11,4 artm ıştır. 1970 yılı taş ıt parkına ait istatistikler henüz toplana
m am ıştır.

Devlet Demiryolları taşım a faaliyetleriyle ilgili 1970 yılı rakamları 
yıllık olarak tam am lanam am ış, ulaşımla ilgili cetvelde on aylık istatistik
ler verilm iştir. 1970 yılında, 1969 yılı sonuna kıyasla demiryolları taşıt par
k ına 11 lokomotif ilâve edilmiş, toplam  m otorlu ve elektrikli vagon sayısı 
değişmemiş ve diğer vagonlarda 480 adetlik bir azalma m eydana gelmiştir.
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Deniz yolları yük taşıtları 1970 yılında, 1969 yılm a kıyasla, %  8,5 
artmış, yolcu taşıtları %  15,5 gerilem iş ve tankerlerde %  0,3 yükselm e 
olmuştur. Deniz yolları taşım a faaliyetleriy le ilgili bilgiler yalnız Deniz
cilik Bankası faaliyetlerini kapsam aktadır. 1970 yılında taşm an  yolcu sayısı
1969 seviyesinin % 1,5 fazlasiyle 118.4 m ilyona çıkmış, yük m iktarı ise 
138.800 tondan 117.788 tona düşerek % 15,1 gerilem iştir.

Türk Hava Yolları faaliyetlerinde, 1970 yılında 1969 yılına kıyasla 
taşınan yolcu sayısında % 12,9, yük m iktarında ise % 21 ,7  oranlarında a r t
ma olmuştur.

Haberleşme hizm etlerinde, 1970 yılında, bir yıl öncesine kıyasla, 
moktup sayısının 2,0, telgraf sayısının % 2,4 oranlarında arttığını, te 
lefon konuşm alarının % 23,6 fazlaşarak  555.071 binden 686.264 bine çıktı
ğını görürüz.

Bu yıl içinde ruhsatlı radyo sayısı %  2,1 oranında a rta rak  3.072.000 
den 3.136.000 adede yükselm iştir.

E. Turizm

Kalkınmakta olan ve ödem eler dengesi genellikle açık veren ülke
lerde turizm  sektörünün sağlayacağı dış gelirlere büyük önem verilm ek
tedir. Türkiye’de de Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınm a Plânlarında 
turizmin gelişmesi önemle ele alınm ıştır. A ncak turizm  yatırım larının 
gerçekleştirilm esi bir çok nedenlerle plân ve program  hedeflerinin altın
da kalm aktadır. Turizm  sektöründeki gelişmenin istenilen hıza u laşa
maması, yıllık program larda turizm  yatırım larının toplam  yatırım lar 
içindeki payının yükseltilm esini gerektirm iştir. G erçekten Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında turizm  yatırım larının toplam  yatırım lar için
deki payı yaklaşık olarak % 1,4 öngörüldüğü halde yıllık program larda 
bu oran 1965 yılından itibaren %  2 nin üzerine çıkarılm ıştır. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı da bu oranı ortalam a % 2,3 olarak tesb it etmiştir.

T urizm alanında plânlı dönem de olumlu gelişm eler sağlanm ışsa da 
çok büyük artışlar gösteren dünya turizm  gelirlerinden memleketimiz 
henüz payını alam am ıştır; turizm  gelirlerinde sağlanan a rtışlara  rağmen 
ulaşılan gelir seviyesi henüz turizm  potansiyelim izin çok altındadır. Tu
rizm gelirlerindeki artışın yetersizliği yanında turizm  ve dış seyahat gi
derlerindeki artış turizm  sektörünün ödem eler dengesine yardım da bu
lunmasını önlemektedir.

i urizm gelirlerinin istenilen hızla artm asını önleyen bir etken de 
sürk lirasının iç ve dış değeri arasında m eydana gelmiş olan farktır.

"Y abancı turistlerin  birçoğunun dövizlerini resm î kanallar dışında bozdur
m alarını önlemek için 1968 yılı M art ayından itibaren tu ris t dövizlerine 
% 33,3 oranında vergi iadesinde bulunulm ası kararlaştırılm ıştı. Bu tedbir
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lerin  olum lu sonuç verdiği, 1968 yılında, turizm  gelirlerinin 1967 yılma 
k ıyasla  %  84,7 oranında a rta ra k  11,8 milyon dolardan 21,8 milyon dolara 
çıkm asından anlaşılm aktadır.

10 Ağustos 1970 kararların ın  döviz gelirleri yönünden de etkili ola
cağı ve tu ris tik  dövizlerin tam am ının resmî kanallara aktarılacağı sa
nılm aktadır.

İ lirizm faaliyetleriyle ilgili istatistik ler Devlet İstatistik  Enstitüsü 
tarafından , dış seyahat ve turizm  gelir ve giderleri istatistikleri ise Ma
liye Bakanlığınca hazırlanm aktadır. Turizm  sektörü  gelişmeleri ile ilgili 
ista tis tik le r ilgili cetvelde gösterilm iştir.

1969 yılında yurdum uza gelen tu ris t sayısı %  15,6 oranında artarak 
626.398 e yükselm iştir. 1970 yılı turizm  faaliyetleri ile ilgili bilgiler 
H aziran  sonu itibariyledir. Bu bilgilere göre 1970 yılının ilk altı ayında 
yurdum uza gelen yabancıların  sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 
%  13,2, bunlar arasında tu ris tlerin  sayısı % 15 oranında yüksektir.

1970 yılının ilk a ltı ayında yu rt dışına çıkanların sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla, %  97,7 oranında arta rak  111.204 den 219.894 e 
çıkm ıştır. A rtışın büyük kısmı, yu rt dışına çalışm ak üzere çıkanların 1970 
yılında çok fazla olm asından ileri gelmiştir. G erçekten çalışmak üzere 
y u rtta n  ayrılan işçilerin sayısı 1970 yılının ilk altı ayında 79.295 kişilik 
artış  gösterm ektedir. 1970 yılında hac gayesiyle yu rt dışına çıkanlarda 
19.855 artış  olm uştur.

Turizm  ve dış seyahat gelirlerinin artış oranı İkinci Beş Yıllık Kal
kınm a döneminde h ızlanarak  giderlerin artış hızını oldukça geride bırak
m ıştır. Bu gelişm eler sonucunda turizm  ve dış seyahat açığı son iki yılda,
13,6 milyon dolardan, 1969 yılında 5,7 milyon dolara inmiştir. Bu olumlu 
gelişm enin 1970 yılında da devam  ettiği görülm ektedir. 11 aylık dönem
ler itibariyle 1969 yılında 34,7 milyon dolar olan turizm  ve dış seyahat 
gelirleri 1970 yılında % 32,1  oranında artarak  45,8 milyon dolara yük
selirken, giderler % 19,2 oranında artarak  39,8 milyon dolardan 47,4 
m ilyon dolara çıkm ıştır. Böylece dış seyahat- ve turizm  açığı 5,1 milyon 
dolardan 1,6 milyon dolara inmiştir.

Görüldüğü gibi turizm  sektöründeki gelişmeler olumlu yöndedir. 
Ancak gelişme beklenenden yavaş olmakta, gelirlerdeki artışın bir kısmı 
giderlerdeki artışları karşılam aktadır.

F. Satış ve Stoklar
Yalnız kamu sektörünü kapsayan satış ve stok istatistiklerine göre

1970 yılında demir-çelik satışlarında yavaşlam a stoklarında aı cış, ınacıen- 
lerde hem stoklarda hem  satışlarda artış; petrol ürünleri satışlarında artış, 
stoklarında azalma eğilimi görülm ektedir.
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Kasım sonları itibariyle hadde m am ulleri satışları 653 bin tondan  634 
bir tona düşerken stoklar 18 bin tondan  112 bin tona çıkm ıştır. Boru ve 
kok satışları da 1969 yılı Kasım ayına kıyasla yüksektir.

Çimento satışları a rtarken  s to k la n  da yükselm iştir. Taşköm ürü sa
tışları 4.336 bin tondan 4.387 bin tona  çıkarken stok lar 557 bin tondan 
107 bin tona inmiştir. Linyit sa tışları geçen yıla kıyasla artarken , stoklar 
da bir m iktar yükselm iştir. Demir cevheri satış ista tistik leri m evcut de
ğildir; fakat stoklar 101 bin tondan 295 bin tona çıkm ıştır.

Kasım sonlan itibariyle gaz ve m otorin  satışları azalm ış, benzin ve 
Fuol Oil satışları artm ıştır. Buna karşılık  benzin stokları dışında bütün 
petrol ürünleri stokları 1969 yılına k ıyasla azalm ıştır.

Şeker satışlarında %  6 kadar artış  olurken stoklar 576 bin tondan 
378 bin tona inmiştir.

Pam uklu dokum a satışları artm ış, stok ları azalmış, yünlü dokum anın 
hem satışları hem stokları azalm ıştır.

G. Dış Ticaret

Türkiye gibi kalkınm akta olan ve kalkınm ayı gerçekleştirm ek için 
büyük yatırım lar yapm ak zorunda olan ülkeler bakım ından dış ticaret 
ayrı bir önem kazanm aktadır. G erçekten hızlı bir ekonom ik kalkınm a, 
diğer sektörler yanında sanayie özel bir ağırlık verilm esiyle m üm kün 
olm akta ve bu yüzden yatırım ların büyük kısmının gerçekleşm esi yurt- 
içinde üretilm eyen makine ve teçh izatın  ithaline bağlı kalm aktadır. Za
manla sanayileşm e yoğunlaşm akta ve itha lâ t talebi yükselm ektedir. Buna 
karşılık bu ülkelerin o rtak  bir özelliği genellikle ham  m adde şeklindeki 
tarım  ürünlerine bağlı ihracatlarının yeterli b ir döviz kaynağı teşkil ede
memesi ve artırılm a imkânının sınırlı olmasıdır. Şu halde ith a lâ t ile doğ
rudan doğruya ilgili olan kalkınm a çabaları, ithalâtın  finansm anı yoluyle 
ihracata da bağlanm aktadır.

Plânlı kalkınmam ızın hedeflerinden biri de ekonomik büyüm e gerçek
leştirilirken, belirli bir dönem sonunda ekonominin dış yard ım lara  ihtiyaç 
duymadan kendi kendine yeter hale getirilm esi ve dış finansm anların, 
gelişmiş ülkelerdeki gibi norm al serm aye hareketleri m ik tar ve şartlarına 
kavuşturulm asıdır. Ancak plânlı kalkınm a döneminde sağlanabilen olum lu 
gelişmelere rağmen dış ticaretim iz millî gelirdeki artışlara  paralel bir 
gelişme gösterem em ekte ve bu yüzden ekonomik büyüm eyi ye te r ölçüde 
destekleyici ve sürükleyici bir etken olam am aktadır. Turizm  sektöründeki 
gelişmelere ve işçi dövizlerindeki büyük artışa  rağm en ödem eler dengesi 
açık vermekte, dış yardım  im kânları b irçok nedenlerle yeterli olam am ak
tadır. İthalâtın kısılması yoluyla dış tica re t açığının kapatılm ası kalkınm a 
hedeflerinden fedakâriığı gerektireceği için kabul edilemez; bu  durum da
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bıı yandan döviz kaynaklarının ve bu arada ihracatın artırılmasına, diğer 
yandan döviz kaynaklarının en rasyonel yolda kullanılmasına çalışıl
maktadır,

a. Dış Ticaret Rejimi :

Dış ticaret politikası ile kalkınma politikası arasındaki işbirliğini sağla- 
rnak ve sınırlı döviz Kaynaklarını en rasyonel yolda kullanabilmek için 
bugün uygulanmakta olan dış ticaret rejiminin esasları 1958 yılı Ağustos’ 
unda yapılan para ayarlamasını takiben uygulanmaya başlanan İktisadî 
istikrar programi ile yürürlüğe konulmuştur. Bu sistem ihracatta serbestliğe 
ithalatta da kota ve liberasyon esasına dayanmaktadır.

İhracat rejimimize göre Kanun, Kararname ve yönetmelikler ile ihracı 
yasaklanmış olanlar dışında kalan bütün malların ihracı serbesttir. Ancak 
yurtiçi ihtiyaçlar karşılanmadan ihracat yapılmasına engel olmak, döviz 
kaçakçılığını önlemek ve konvertibl döviz karşılığında ihraç edilebilecek 
malların anlaşmalı ülkelere veya konvertibl olmayan dövizler karşılığında 
ihraç edilerek ülkemizin serbest döviz kaybına uğramasına engel olmak 
için bazı malların ihracı lisansa ya da tescile tabi tutulmuştur. İthalâtta 
olduğu gibi ihracatta da hususi takas ve bağlı muamele yapılamaz.

İhracat Rejimimize göre ihracat yaptığımız ülkeler başlıca iki grupta 
toplanmıştır. Aramızda çok taraflı veya iki taraflı ticaret ve ödeme anlaş
ması veya sadece ödeme anlaşması bulunan ülkeler veya böyle bir anlaşma 
bulunmayan ülkeler. Birinci gruba giren ülkelerden alacaklarımız anlaş
malardan belirtilen şartlara göre tahsil edilir. İkinci grup ülkelerden ala
caklarımızda ise Amerikan doları, konvertibl APA dövizleri veya konver
tibl diğer paralar kullanılır

Türkiye’ye ithalât, ödeme şekillerine göre iki grupta toplanabilir : 
Bir kısım ithalat için döviz tahsisleri yapılmakta ve bir kısım ithalata 
döviz tahsis edilmemektedir. Liberasyon ve tahsisli ithal mallan listelerinde 
yer alan malların ithalatı döviz tahsisi yoluyle finanse edilmekte ve bu 
listelerde yer almayan malların ithalatı proje kredileri, özel yabancı ser
maye, Nato-Enfrastrüktür gelirleri, anlaşmalı memleketlere yapılan ihracat 
gelirleri ile finanse edilmekte ya da bedelsiz ithalat şeklinde gerçekleştiril- 
mektedir.

Bu imkânlar dahilinde ithalât rejimine göre Türkiye’ye ithalat, liberas
yon listeleri ve tahsisli ithal malları listesi diye adlandırılan kota listeleri 
yanında anlaşmalı memleketler kontenjan listeleri şeklinde başlıca üç 
kanaldan yapılmaktadır.

Liberasyon listesine giren malların ithali miktar bakımından sınır
lanmamıştır. Buna karşılık tahsisli ithal mallan listesinde gösterilen mik
tardan fazla ithalât yapılamaz. Bu iki listede yer alan mallar, ancak Avrupa
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Para Anlaşması ülkelerinden ve aramızda iki taraflı anlaşma bulunmayan 
dolar ve konvertibl APA dövizleriyle ticaret yapan ülkelerden ithal edi
lebilirler.

Anlaşmalı ülkelerden yapılacak ithalat kontenjan listelerinde tesbit 
edilen mallar ve m iktarlar ile sınırlıdır. İthalatta hususi takas veya bağlı 
muamelelerin yapılması yasaktır.

Plânlı kalkınma döneminin başından beri uygulanmakta olan dış ticaret 
rejiminde 1970 yılında da temelden bir değişiklik yapılmamıştır. İthalât 
rejiminde son yıllarda zorunlu olarak artırılmış olan kısıtlayıcı tedbirlerin 
bir çokları hafifletilmiş, ihracat rejiminde ise teşvik edici tedbîrler artırılmış 
veya yeniden düzenlenmiştir. 1970 yılında dış ticaret rejiminde 10 Ağustos 
kararlan ile birlikte yapılmış olan değişiklikler ilgili bölümde ayrıntılı 
olarak incelenmiştir.

Dış ticaretin ekonomik kalkınma içindeki önemini ve dış ticareti 
düzenleyen rejimlerin temel ilkelerini böylece kısaca belirtikten sonra 
ithalat ve ihracatın plânlı kalkınma dönemi içindeki gelişmelerini ayrıntı- 
lariyle inceleyelim.

b. İhracat :

Plânlı dönemde ihracat politikasının amacı, ihracat gelirlerini artırm ak 
yanında geleneksel tarımsal ihraç mallarımıza sanayi mamullerini de 
katmak olmuştur. Bu amaçla zaman zaman teşvik tedbirleri alınmış ve 
uygulamaya konulmuştur. Bu tedbirler geleneksel ihraç mallarının ihra
catım imkân ölçüsünde artırmak, ihracatı serbest döviz bölgelerinde 
yoğunlaştırmak, ikili anlaşmalı ihracatı en düşük seviyede tutmak, ihracat 
mallarım türlendirmek, sınaî mamullerin ihracını teşvik etmek, kredi fon 
ve faiz konularında kolaylıklar sağlamak gibi ayrıntılı ve çok yönlü konu
ları kapsamaktadır. Diğer üretim sektörleri için alınmış tedbirlerin bir 
kısmı da dolaylı olarak ihracatı teşvik edecek niteliktedir.

İhracatımız 1963 - 1969 yılları arasında yalnız 1963 ve 1968 yıllarında 
bir miktar gerilemiş bunun dışında her yıl farklı oranlarda yükselerek 
yedi yıl içinde % 40,9 oranında artarak 381 milyon dolardan 537 milyon 
dolara çıkmıştır. Yedi yılın ortalama yıllık artış oranı %  5,2 dir. 1963 - 1967 
yıllarını kapsayan ilk beş yıllık dönemde bu oran % 6,7 idi. 1968 - 1969 
döneminde iki yılda ortalama artış oranının % 1,6 ya düşmesi ihracatın
1968 yılında % 5,2 oranında gerilemesiyle ilgilidir. Ancak ihracat 1969 
ve 1970 yıllarında yine % 9 civarında artm aya başlamıştır. 1970 yılında 
ihracat % 9,5 oranında artarak 537 milyon dolardan 588 milyon dolara 
çıkmıştır.

Başlıca maddeler açısından ihracatımızda 1963 - 1970 döneminde 
meydana gelmiş olan en belirli gelişme toplam ihracat içinde tütünün
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payının % 25 ten % 13 e inmesi, pamuğun payının ise %  17 den c/c 30 a 
yükselmesidir. Ayrıca sanayi ürünlerini de kapsayan “diğer” maddelerin 
payı da bu dönemde % 15 ten % 20 yükselmiştir. Bu son artışda sanayi 
maddeleri ihracatının da payı olduğu muhakkaktır. Dış piyasalardaki 
rekaoet gücü son yıllarda artmış olan pamuğun toplam ihracatımızdaki 
payı özellikle 1970 yılında yükselmiştir. Pamuk ihracatı 1970 yılında % 42 
ye yakın bir artış göstermiştir.

İhracatın memleket grupları itibariyle dağılışında 1962 den bu yana 
en belirli değişiklik dolar sahasına yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki 
payının % 20 den % 10 a inmesidir. APA memleketlerine yapılan ihracatın 
payında bir değişme olmamıştır; anlaşmalı memleketler ve “diğeı” mem
leketler payı artm ıştır. 1970 sonu itibariyle ihracatımızın % 62 si APA 
memleketlerine yapılmaktadır. Bu % 62 paym % 41 ini Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, %  18 ini Serbest Mübadele Birliği ve % 3 ünü diğer APA mem
leketleri almıştır. Toplam ihracatımızın dolar sahası %  10 unu, Anlaşmalı 
mem leketler %  16 sını ve “diğer” memleketler % 12 sini almışlardır.

c. İthalat :

Plânlı kalkınma döneminde ithalatın artış hızı ihracata kıyasla düşük
tür. 1962 yılında 622 milyon dolar olan ithalat 1969 yılına kadar % 28,8 
oranında artarak 801 milyon dolara çıkmıştır; ithalatın yıllık ortalama 
artış oranı %  4,6 dır. 1970 yılında ithalat % 18,4 oranında artarak 801 mil
yon dolardan 948 milyon dolara yükselmiştir. Böylece ithalat sekiz yıllık 
plânlı kalkınma döneminde %  52,4 oranında artmış olmaktadır. Sekiz yıllık 
dönemin yıllık ortalama hızı %  6,4 tür.

1970 yılı sonunda ithalatın maddeler itibariyle dağılışında en önemli 
yeri toplam ithalatın %  28 ini teşkil eden makineler tutmaktadır. 1962 
yılında 139 milyon dolar olan makine ithalatı kalkınma için yapılan yatırım
lardaki gelişmeye parelel olarak yıldan yıla yükselmiş ve 1970 yılında 
264 milyon dolara çıkmıştır. Taşıma araçlarının toplam ithalattaki payı
1970 yılında % 11 dir. 1962 yılından bu yana makinelerin payı % 22 den 
% 28 e çıkarken taşıma araçlarının payı % 16 dan % 11 e inmiştir. Akaryakıt 
ithalatında da buna benzer bir düşme vardır. 1962 yılında akaryakıt itha
latının toplam ithalattaki payı %  12 iken 1970 yılında % 7 olmuştur. Bu 
gerileme yurtiçi petrol üretiminin sürekli olarak artmasından ileri gelmiştir. 
Sun’i gübre ithalâtının toplam ithalâttaki payı 1962 yılında % 1, 1970 
yılında % 3 tür. Ancak bu paym daha önceki yıllarda yükseldiği ve yurtiçi 
gübre üretiminin artmış olması nedeniyle 1970 yılında %  6 dan % 3 e 
inmiş olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

İthalâtın memleket grupları itibariyle dağılışında plânlı kalkınma 
döneminde ortaya çıkan değişiklik, APA memleketlerinden yapılan ithalatın 
toplam ithalat içindeki payının, dolar sahası aleyhine % 48 den %53 e
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yükselmiş olmasıdır. Dolar sahası payı ise %  29 dan % 23 e düşmüştür. 
Ancak 1970 yılı gelişmesi bu genel gelişmenin aksi yönündedir. APA 
memleketlerinin payı 1970 yılında % 58 den % 53 e düşerken dolar saha
sının payı %  18 den % 23 e yükselmiştir. Plânlı dönem boyunca Anlaşmalı 
memleketler ve “diğer” memleketler paylarında önemli bir değişiklik 
olmamıştır.

İthalatın yatırım ve tüketim maddeleri ve hammaddeler itibariyle 
dağılışında plânlı dönemde önemli bir değişiklik olmamıştır. Yatırım m ad
delerinin toplam ithalât içindeki payı plânlı kalkınma döneminde %  45 
den 47 ye, hammaddelerin payı da % 48 den % 49 a yükselmiştir. 1962 
yılında </c 7 olan tüketim maddelerinin payı ise 1970 yılında % 5 e inmiştir.

Sekiz yıllık plânlı kalkınma döneminde toplam ithalat % 52,4 oranında 
artarken yatırım maddeleri ithalatı %  59,3 oranında artarak 280 milyon 
dolardan 446 milyon dolara yükselmiştir. 1970 yılında yapılan 446 milyon 
dolarlık yatırım maddeleri ithalâtının 390 milyon doları makine ve teçhizat, 
56 milyon doları inşaat malzemesidir. Hammadde ithalâtı plânlı dönemde 
297 milyon dolardan 454 milyon dolara çıkarak %  52,9 oranında artmıştır.

Plânlı dönemde toplam ithalat program ithalâtı ve diğer ithalât şek
linde iki gruba ayrılmaktadır. Program ithalâtı liberasyon, tahsisli ithal 
malları ve anlaşmalı memleketler kontenjan listelerinden yapılan ithalâtı 
kapsamaktadır. Bu grubun dışındaki Nato - Enfrastrüktür, özel yabancı 
sermaye, özel yatırım kredileri ithalâtından, Amerika ihtiyaç fazlası mad
deler programı ithalatından ve bedelsiz ithalâttan meydana gelmektedir.

İthalâtın yukardaki şekilde dağılımına ait istatistik bilgiler 1963 yılın
dan itibaren hazırlanmıştır. Bu bilgilere göre 1963 yılında program ithalâtı 
457 milyon dolar ve toplam ithalât içindeki payı %  66 , 1970 yılında ise 
654 milyon dolar ve toplam ithalâttaki payı %  69 dur. Ancak 1970 yılı so
nundaki bu pay plânlı dönemin bir eğilimini göstermemektedir. Program 
ithalâtının toplam ithalât içindeki payı yıllara göre oldukça büyük dalga- 
lamalar göstermektedir. Örneğin Program ithalâtının toplam ithalât için
deki payı 1967 yılında % 92, 1969 yılında %  80 iken 1970 yılında %  69 a 
inmiştir.

Bu dalgalanmalar dış kredilerdeki gerçekleşmelere bağlı olarak itha
latın kaynaklarında meydana gelen dalgalanmalardan ileri gelmektedir. 
Program ithalâtı dışındaki ithalât 1963 yılında 231 milyon dolar, 1967 yılında 
58 milyon dolar, 1968 yılında 94 milyon dolar, 1969 yılında 163 milyon 
dolar olmuş ve 1970 yılında tekrar 294 milyon dolara çıkmıştır.

M. İSTİHDAM VE ÜCRETLER

Günümüzde bütün ülkelerde ekonomik konjonktürün önemli etken
lerinden biri istihdamdır. Gelişmiş ülkelerde istihdam sorunu daha çok talep 
seviyesiyle ilgili ekonomik faaliyet hacmindeki dalgalanmalar sonucunda
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meydana gelmektedir. Buna karşılık işsizlik az gelişmiş ve gelişen ülke
lerde talep yetersizliğinden değil daha çok çalışma imkânlarının ve üretim 
araçlarının eksik oluşundan doğmakta, gizli işsizlik şeklinde ortaya çık
m akta ve bu yüzden kronik bir düşük istihdam niteliği göstermektedir. 
Konu bu açıdan ele alınırsa özellik gösteren istihdam sorunu bu ülkelerde 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kısa vadeli bir konjonktür politikası sorunu 
değil ekonomik ve sosyal kalkınma süreci içinde bir yandan talebin teşvik 
edilmesi diğer yandan üretim araçlarının artırılmasını gerektiren uzun 
vadeli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde de henüz üretime katılmamış veya gizli işsizlik şeklinde 
düşük prodüktivite ile üretime katılmış bir iş gücü rezervi mevcuttur. Pro- 
düktif üretime katılmamış olan bu işgücünü faal hale getirmek derhal 
çözümlenmesi mümkün bir sorun değildir.

Plânlı dönemde istihdam sorunu bağımsız bir amaç olarak ele alınma
mış, daha çok tasarruf yetersizliğinden doğan ve süreklilik gösteren gizli 
işsizliğin ekonominin hızla gelişmesi ve böylece yaratılacak istihdam ar
tışı ile çözümlenmesi öngörülmüştür. Diğer bir çözüm yolu da nüfusun 
yapısını düzenlemek ve nüfus artış hızını ekonomik gelişmeyi güçleş
tirm eyecek ölçüde yavaş yavaş azaltmaktır.

25 Ekim 1970 genel nüfus sayımının geçici sonucu Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından 35.666.549 olarak yayımlanmıştır. Nüfusumuzun 
yıllık artış oranı 1960 - 1965 dönemine nazaran %024,9 dan %025,5 e 
çıkarak, % 00,6 artış kaydetmiş gibi görünüyorsada bu artış oranı ger
çekte daha yüksektir. Zira 1970 yılında 435 bin civarında tahmin edilen 
yurt dışında çalışan işçiler son nüfus sayımının dışında kalmıştır. Gerçi 
bunların 250 bini 1965 yılında da yurt dışında bulunup sayıma katılmamış
lardı. Buna rağmen diğer 185 bin kişi 1965 sayımında yurtta bulunduğu 
halde 1970 sayımında yurt dışında bulundukları için sayıma katılamamış
lardır. Bu durumda sayım sonuçlarının değerlendirilmesinde bu farkın da 
gözönünde tutulması ve sonuçların bu farka göre değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Böylece nüfusumuzun gerçekte 36 milyon dolayında ol
duğu söylenebilir. Böyle olunca, yıllık ortalama nüfus artış oranı binde
26 ya yükselmektedir. Nüfusumuz 36 milyona yaklaşmakla ülkenin nüfus 
yoğunluğu da artm akta ve 5 yıl önce kilometre kareye 41 kişi düşerken 
bu rakam 46 ya yükselmektedir.

Son sayımın ortaya koyduğu en önemli gerçek, ülkede çok güçlü bir 
şehirleşme hareketinin varlığıdır. Son Sayıma göre şehirlerde yaşayanların 
sayısı 13.818 bine yükselmiş, yani son beş yıl içinde toplam şehir nüfusu
muz 3 milyon artış kaydetmiştir. Böylece şehirlerde yaşayanların oranı
1965 yılında % 34 iken 1970 yılında %  40 a yükselmiş, köylerde yaşayan
ların oram % 66 dan % 60 a gerilemiştir.
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Türkiyenin istihdam sorunlarını ve 1970 yılı istihdam tahminlerini 
önce Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tahminlerin ışığı altında, daha 
sonra İş ve İşçi Bulma Kurumu İstatistikleri tem el alınarak inceleyeceğiz.

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tahminlere göre 1970 yılı istih
dam seviyesi geçen yıla göre % 1,8 eksiği ile 12.869 bin kişidir. Toplam 
iç talepteki bu azalış, daha çok tarım sektöründe geçen yıla kıyasla 
meydana gelen düşmeden ileri gelmiştir. Farım dışı sektörlerdeki 
istihdam artışı % 5,3 oranında olmuştur. 1970 yılında inşaat, ticaret, ulaş
tırma ve hizmetler sektörlerinde Plân üretim hedeflerine genellikle ulaşıl
dığı halde sanayi ve tarımda Plân hedeflerinin altında kalınmıştır. Bu durum, 
sektörlere göre istihdam artışını etkilemiş, sanayi sektöründe istihdam 
artış oram bir önceki döneme göre büyük ölçüde düşerken (% 6,1 den 
% 3,7), tarım sektöründe istihdam hacmi geçen yıl ulaştığı seviyenin al
tında kalmıştır. 1970 yılında genel istihdam hacminin % 65,9 u tarım, 
%  30,9 u tarım dışı sektörleri, %  3,2 si sektörü bilinmeyenleri kapsamakta
dır. Sektörü bilinmeyenler 1965 deki 413 bin kişilik seviyede kaldığı düşü
nülürse 1970 yılında yurtiçi iş gücü fazlası bir yıl öncesine kıyasla %  41,5 
fazlasiyle 2.099 bin kişi tutmaktadır. İş gücüne olan dış talebin geçen yıla 
kıyasla %  57,7 artışla 300,5 bin kişi olduğu da kabul edilirse “açık ve gizli 
işsizlik” toplamı olarak belirlenen yurtiçi “nihaî iş gücü fazlası” %31,4 
artışla 1.798,5 bin kişi olarak tahmin edilebilir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yayımlanan tarım dışında kalan 
ve sadece büyük iş yerlerini kapsayan aylık istihdam istatistiklerine göre, 
1970 yılının ortalama istihdam hacmi, bir önceki yıla nazaran %  2,9 bir ar
tışla 1.014 bin kişi olmuştur. “Ormancılık, avcılık, balıkçılık” sektörüyle 
madencilik sektörleri dışındaki diğer sektörlerde değişik oranlarda istihdam  
artışı olmuştur. 1969 yılında genellikle diğer sektörlere kıyasla istihdam  
artışının düşük seviyede (% 4,3) meydana geldiği hizmetler sektörü, 1970 
yılında %  5,4 lük bir istihdam artışı ile birinci sırayı almıştır. Diğer önemli 
artışlar sırasiyle % 4,7 ile şehir hizmetleri ve ticarethaneler, %23,1 ile 
imalât sanayii, % 2,8 ile nakliyat, depoculuk ve muhaberat sektörlerinde- 
dir. Ormancılık, avcılık, balıkçılık sektörü ile madencilik sektörlerinde ise 
sırasiyle % 3,9, %  0,5 oranlarında gerileme olmuştur. İnşaat sektörü istih
dam hamci geçen yıl %  7,2 arttığı halde 1970 yılı artışı % 0,2 dir. Tüm 
olarak bütün sektörler bakımından bir yıl önceki istihdam artışlariyle 
1970 yılındaki istihdam artış oranlarının karşılaştırılması sonucunda ortaya 
çıkan en önemli gerçek, ormancılık, avcılık, balıkçılık ve hizmetler sek
törlerindeki gerileme ile genellikle üretken nitelikteki sektörlerde bir yıl 
önceye göre meydana gelen yavaşlamadır. Madencilik sektörü istihdam  
azalış oram 1969 yılında % 0,2 iken, 1970 yılında % 0,5 e çıkmış, imalât 
sanayii sektöründe geçen yıl % 5,8 oranında istihdam artışı olmuşken, bu 
yıi aynı oran % 1, e düşmüş, inşaat sektöründe ise % 7,2 den %  0,2 ye  
inmiştir.
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1970 yılında 3,8 milyon kadar olan tarım, sanayi ve hizmetler kesi
minde çalışan tüm  ücretli ve maaşlıların % 75 i İş Kanunu ile 274 ve 275 
sayılı Sendikalar, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu gibi kanunların 
kapsamına girmekte, geri kalan % 25 dolayındaki ücretlileri tarım kesimin
de çalışanlar ve İş Kanunu kapsamının dışında kalanlar meydana getirmek
tedir. Tarım alanı bu kanunların kapsamı dışında kalmaktadır.

1968 yılında tarım  kesimi dışında mevcut 755 işçi sendikası sayısı 
iki yıl sonra 806 ya çıkmıştır. 1970 yılında mevcut işçi sendikalarına kayıtlı 
işçi sayısı 1.194 bin dir. Toplam ücretli ve maaşlılar bakımından ele alın
dığında % 31,4 olan sendikalaşma oranı yalnız sanayi ve hizmetler kesimle
rindeki işçiler açısından ele alınırsa % 54,9 olarak belirmektedir.

Gerek sigortalı işçi sayısında gerekse sigortalı işçi ortalama günlük 
ücretlerdindeki gelişmeler 1960 yılından sonra dönemlere ayrılarak ince
lendiğinde, aynı dönemlerde sigortalı işçi ücretlerinin daha hızlı bir 
yükseliş kaydettiği görülebilir. Bununla ilgili olarak sigortalı işçi sayısı
1960 - 1962, 1962 - 1967 ve 1967 - 1969 yılları arasında sırasiyle % 9,4, 
% 51,8 ve %  22,7 oranlarında artış kaydetmiş diğer taraftan gene aynı 
dönemler açısından sigortalı işçi ortalama günlük ücretlerindeki artışlar 
ise % 14,0, %  56,7 ve %  24,4 oranlarında gerçekleşmiştir. 1970 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle sigortalı işçi sayısı 1.093.259 kişi, sigortalı işçi ortalama 
günlük ücretleri ise 35,76 TL. dir.

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapılan hesaplara göre cari 
ücretlerde, toplu iş sözleşmeleri yapılmaya başlandıktan sonra, önceki 
dönemlere kıyasla, önemli artışlar olduğu anlaşılmaktadır. 1960- 1963 dö
neminde İstanbul ücretliler geçinme endeksi ile tartılarak bulunan gerçek 
ücretler ortalama olarak yılda %  1,2 oranında artış kaydetmiş aynı oran 
1964- 1969 devresinde % 6,6 ya çıkmıştır.

Yapılan tahminlere göre Eylül 1970 itibariyle yurt dışında çalışmakta 
olan Türk işçilerinin yekûnu 435 bin kadardır. Yine aynı tahminlere göre, 
bunların %  80,5 i Federal Almanya’da istihdam edilmektedir. Yalnız 
1970 yılında yurt dışına giden işçi sayısı 1969 yılına göre %  24,1 lik bir 
artışla 129.575 kişiye ulaşmıştır. Bu küçümsenmeyecek artışın en büyük 
etkeni yıl içinde bir önceki yıla kıyasla Fransaya giden işçi sayısında 8.845 
ve Avusturya’ya giden işçi sayısında ise 9.649 kişilik yükselmedir. Diğer 
yandan 1970 yılında Batı Almanya’ya giden işçi sayısı 1969 yılına göre 
%  1,2 oranında düştüğü için mevcut 96.936 kişi ye inmiştir.

Diğer taraftan dış ülkelerin vasıflı iş gücü taleplerindeki sistemli 
artışlar Kalkınma Plânında gösterilen iş gücü açıklarını olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. İş ve İşçi Bulma Kurumunca hazırlanan bir tabloya 
göre iş gücü kabul eden ülkelerden alman vasıflı iş gücü taleplerinin ge
nel talebe oranı 1968 de %  30, 1969 da %  32,7 ve 1970 Ağustosu sonunda 
ise %  36,8 dir.
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İşçilerimizin 1S67 yılından itibaren yurda yöneltilen tasarrufları git
tikçe artmış ve dışarıdan gönderilen dövizlerin ödemeler dengesi üzeıindeki 
olumlu etkileri özellikle son iki yılda belirli hale gelmiştir. Bu konuda 
daha geniş ve ayrıntılı bilgi Raporumuzun ‘Ödemeler Dengesi ile ilgili 
bölümünde verilecektir.

IV. MALİ GELİŞMELER

1 __ PARA - KREDÎ

A. Para - Banka Sistemi

a. Toplam Kaynaklar ve Kullanımı :

Bankalar sisteminin ekonomiyi finanse ediğiyle ekonomiden kaynak 
sağlayışını ve para hacminin hangi etkenlerle artıp eksildiğini incelemek 
için Merkez Bankasiyle bankaları birbirleriyle konsolide etmek ve 
para - banka sistemi adı altında tek bir banka gibi ele alarak incelemek 
faydalı olacaktır. Bu sistemin hesaplarına ufaklık parayı da eklemek 
gerekir.

Para - banka sisteminin başlıca işlemlerini gözönünde tutarak diğer 
aktif ve pasif hesapları birbirleri arasında net hale getirir ve böylece 
bulunacak kaynak ve kullanım eşitliğini 100 kabul edersek para - banka 
sisteminin toplam kaynaklarının 1962 de % 57,8 inin para hacmine tekabül 
eden bilfiil tedavüldeki banknot, ufaklık para ve vadesiz ticari ve tasarruf 
mevduatından meydana geldiğini görürüz. Toplam kaynaklar içinde para 
hacminin payı 1967 de •% 60 a çıktıktan sonra 1968 de % 59,1 e, 1969 da 
('/o 57,3 e ve 1970 te %  55,6 ya düşmüştür. Toplam kaynaklar içinde 
vadeli mevduat ile, borçlanmaların payı 1962 de % 37,9 iken 1968 yılma 
kadar %  33 dolayına düşmüştür. 1962 den 1968 e kadar vadesiz ve vadeli 
kaynaklarda meydana gelen düşüşe karşılık bilfiil tedavül etmeyen bank
notlar ile ufaklık paralardan meydana gelen kasa mevcutları ile piyasadan 
ithalât depozitoları yoluyla çekilen paralar toplamı 1962 de %  4,3 iken
1968 de %  7,9 a yükselmiştir.

Kısaca 1962 - 1968 döneminde piyasadan para geri çekme işlemleri 
vadeli kaynakların azaldığı oranda artmıştır. 1969 yılında para hacminin 
toplam kaynaklardaki payı düşmeye devam ederken piyasadan geri çeki
len paraların payı %  8,9 a çıkmış fakat vadeli kaynakların payı net pasif 
kalıntısı dahil %  33,8 gibi çok az bir artış kaydetmiştir. 1970 yılında top
lam kaynaklar içinde vadesiz kaynakların, yani para hacminin payı 
% 55,6 ya indiği zaman vadeli kaynaklar ile net pasif kalıntısının payı 
'Zo 37,3 e kadar yükselmiş fakat piyasadan geri çekilen paraların payı 
% 7,2 ye düşmüştür. Kısaca 1969 da piyasadan para geri çekme işlemleri, 
1970 de ise vadeli kaynakların artırılması önem kazanmıştır.
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_ _ !■ ara - banka sisteminin kaynaklarını ne yolda kullandığını belirtmek 
için, önce ı962 yılında kredilerle mali plasmanların payının toplam kullanım 
içinde %  67,7, geriye kalan kaynakların ise r/  3,7 sinin net altın ve döviz 
rezervinde, % 13,5 in kasa mevcutlariyle mevduat karşılıklarında ve 
%  15 inin net aktif fazlasında kullanıldığına işaret etmek gerekir.

1962 yılından sonra kredilerle mali plâsmanların payı devamlı olarak 
yükselerek 1967 de % 82,2 ye, 1968 de % 83,8 e ve 1969 da Çf 84,7 ye yük
seldikten sonra 1970 te % 78,7 ye inmiştir.

Kredilerle mali plâsmanların devamlı olarak yükseldiği yıllarda bu 
yükselişe gerekli fonlar 1969 yılı sonuna kadar net aktif fazlasının de
vamlı olarak azaltılması yoluyla karşılanmıştır. Bu yıllarda mevduat kar
şılıklarında kullanılan fonların toplam kullanıma kıyasla paylarının %  8 
ile % 9 arasında, kasa mevcutlarının payları da c/c 4 ile %  4,5 arasında 
sabit kalmıştır. Yine aynı yıllarda net altın ve döviz mevcudunun kulla
nımlar içindeki payı 1969 yılına kadar devamlı olarak düşmüştür.

1970 yılında krediler ile mali plâsmanların toplam kullanım içindeki 
payı % 84,7 den % 78,7 ye düşmüş net altın ve döviz mevcudunun payı
1969 da %  2,9 iken hızla yükselerek % 9,4 e çıkmış, kasa mevcutlariyle 
mevduat karşılıklarının payı %  12,4 ten % 11,9 a inmiştir.

Kısaca, 1970 yılında bir önceki yıla kıyasla kredi ve mali plasman 
kullanımı ile kasa mevcutlan ve mevduat karşılıklarının payı azaltılırken 
geri kalan kaynakların tümü net altın ve döviz mevcutlarında kulla
nılmıştır.

Para - banka sisteminin 1963 - 1970 yıllarında kaynak kullanım geliş
melerini böylece inceledikten sonra bu gelişmelerin para hacmini ne öl
çüde etkilediklerini inceleyelim.

Birinci plân döneminde ortalama olarak para hacmini krediler ve 
malı plasmanlar % 90,7 oranında etkilemiştir. Bu etki derecesi ikinci plân 
döneminin ilk iki yılında %  82,2 ye inmiştir. Fakat birinci plân döneminde 
yüksek olduğu için dolayısiyle 1963 - 1969 yıllarını kapsayan yedi yılda 
kredilerle malî plasmanların ortalama etki derecesi % 86,9 tutmuştur. Kre
dilerle malî plasmanların para hacmini etkileme derecesi 1969 da % 79,3 e 
ve 1970 de % 49,2 ye inmiştir,

1963 - 1967 döneminde altın ve döviz mevcutları para hacmini azaltıcı 
bir etki yapmıştır; buna karşılık 1968- 1969 döneminde % 6,9 ve 
1963 - 1969 döneminde yedi yılda ortalama etkisi %  2,2 oranında olmak 
üzere artırıcı yönde olmuştur. Altın ve döviz mevcutları arttığı için etki 
derecesi 1969 da %  12,1 e ve 1970 de % 41,8 e yükselmiştir.

Krediler ile malî plasmanlar ve bunlara ek olarak altın ve döviz mev
cutlarında meydana gelen artırıcı etkilerin para hacmine aynı oranlarda
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yansımaması için kasa mevcutlariyle ithalât depozitoları bir arada olmak 
üzere birinci plân döneminde ortalama % 9,1, 1968- 1969 da % 1 2 , 4  ve 
1063 - 1969 yıllarında c/c  10,6 oranlarında azaltıcı etki yapımşur. 1969 
yılında bu mevcutlar ile depozitoların etki derecesi %  12,4 e innaş, 1970 de 
ise ithalât depozitoları çok azaldığı için azaltıcı etki yerine % 1,3 ora
nında artırıcı etki yapmıştır. 1963 - 1970 döneminde kasa mevcutlarının 
azaltıcı etkisi ? 3 ile c/c  4 arasında az çok sabit kalmıştır. Buna karşılık 
ithalât depozitolarının azaltıcı etkisi birinci plân döneminde %  5,6 iken
1968 - 1969 da 7r 8,2 ye yükselmiştir. Bu depozitoların azaltıcı etkileri
1969 da 10,4 e çıktıktan sonra 1970 te % 4,5 oranında artırıcı etki 
yaptığı görülmektedir.

Krediler ile malî plasmanlar ve bunlarla birlikte altın ve döviz mev
cutları artışının para hacmine tamamen yansımasını böyîece yaratılan 
paranın vadeli hesaplara yönelmesi de engellemiştir. Bu eğilimin Birinci 
Plân döneminde ortalama azaltıcı etkisi %  32,7, 1968 - 1969 da %  41,9 
ve yedi yılda ç§ 36,8 oranlarında olmuştur; söz konusu etkinin derecesi
1969 da % 44,4 ve 1970 te %  54,4 e çıkmıştır.

Para hacmini artırıcı etkilerin bu hacme tamamen yansımasını engel
leyen etkenler dolayısiyle bu artırıcı etkinin derecesi 1963 - 1967 döneminde 
ortalama c'( 58,2 den 1968 - 1969 yıllarında % 45,7 ye düşmüş fakat yedi 
yıllık dönemde ilk beş yılın yüksekliği dolayısiyle %  52,6 tutmuştur. 
Para hacmini azaltıcı etkilerin önemi artmakta devam ettiği için artırıcı 
etkilerin derecesi 1969 da % 43,1 e düşmüş fakat 1970 te biraz artarak 
% 46,8 e çıkmıştır. 1969 da %  16 oranında artan para hacminin 1970 de 
%  16,6 oranında artması bu etkenlerle meydana gelmiştir.

b. Para hacmi :

Para hacmini artırıcı işlemlerle azaltıcı işlemleri ve bunların etki 
derecelerini bir önceki bölümde incelemiştik. Bu bölümde önce para hac
minin bileşimini, para - banka kurumlarmın etki derecelerini, para ve 
kredi kontrol mekanizmalarını ve para hacmi ile gayrisafi millî hasıla 
arasındaki ilişkilerle gelir ve işlem hızlarını inceleyeceğiz.

Para hacmi 1962 yılında 10.964 milyon lira iken 1969 yılı sonunda 
30.12/ milyon liraya ve 1970 yılı sonunda 35.123 milyon liraya yüksel
miştir. 1963 - 1967 döneminde ortalama artış oranı % 21,4, ikinci plân 
döneminde iki yılda % 16,4 ve 1963 - 1969 döneminde, yedi yılda,
% 24,9 dur. Artış hızları ortalaması yedi yıl için %  15,6 dır. Para hacmi
1969 yılında %  16, 1970 yılında %  16,6 oranlarında artmıştır.

Bileşim : 1962 yılında para hacminin ■% 41,3 ünü kanuni para teşkil 
etmiştir. Para hacminden kanuni para olarak banknotlar %  39,8 ve ufaklık 
para %  1,5 pay almıştır. Yine aynı yıl içinde para hacminden kaydi para
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% 58,7 pay almıştır, Kaydi para olarak para hacminin 1962 de c/( 15,9 unu 
vadesiz ticari mevduat, %  40,9 unu vadesiz tasarruf mevduatı ve #1 ,9  unu 
bankam ızdaki kaydi para niteliğindeki mevduat teşkil etmiştir.

1962 yılından sonra 1969 yıhna kadar genellikle kanuni paranın 
özellikle banknotların, payında azalma kaydi paranın öneminde artış 
meydana gelmiştir. Aynı dönemde kaydi para içinde vadesiz ticari mev
duatın payı biraz azalmış buna karşılık vadesiz tasarruf mevduatının 
PaYx yükselmiştir. Kısaca 1962 - 1969 döneminde para hacmini vadesiz 
tasarruf mevduat artışı banknot ve vadesiz ticari mevduat artışından 
daha fazla etkilemiştir.

Bu gelişme 1970 yılında değişmiş ve kanuni paranın para hacmi 
içindeki payı artmıştır. Gerçekten 1970 yılında kanuni paranın para hac
mi içindeki payı 1969 da % 30,1 iken % 33,3 e yükselmiş, kaydi paranın 
payı % 69,9 dan % 66,7 ye inmiştir. Kaydi para içinde vadesiz ticari 
m evduatın payı % 20 den % 18,8 e, vadesiz tasarruf mevduatının payı 
% 49,9 dan %  47,9 a inmiştir. Banknot artışının altın ve döviz mevcudu 
artışından ileri geldiğini ve vadeli kaynakların vadesizlere kıyasla daha 
fazla arttığını önceki bölümlerde belirtmiştik.

Kanuni para 1962 yılında 4.527 milyon lira iken 1969 yılı sonunda 
9,081 milyon liraya ve 1970 yılı sonunda 11.706 milyon liraya yüksel
miştir. 1963 - 1967 döneminde ortalama artış oranı % 18,5, ikinci plân 
döneminde, iki yılda % 2,1 ve 1963 - 1969 döneminde, yedi yılda % 14,4 
dür. Artış hızları ortalaması yedi yıl için % 10,8 dir. Kanuni para 1969 
yılında % 10,3, 1970 yılında % 28,9 oranlarında artmıştır.

Kanuni para içinde ufaklık paranın miktarı 1962 yılında 159 milyon 
lira 1970 yılında ise 252 milyon liradır.

Kaydi para 1962 yılında 6.437 milyon lira iken 1969 yılı sonunda
21.046 milyon liraya ve 1970 yılında 23.417 milyon liraya yükselmiştir. 
Kaydi paranın 1963- 1967 döneminde artış oranı % 23,4, 1968- 1969 
yıllarında % 25,3 ve 1963 - 1969 döneminde yedi yılda % 32,4 dür. Artış 
hızları ortalaması, yedi yılda % 18,6 dır. Kaydi para 1969 yılında %18,7, 
1970 yılında % 11,3 oranlarında artmıştır.

Kaydi para içinde yer alan vadesiz ticari mevduat 1962 yılında 
1.747 milyon lira iken 1969 yılında 6.014 milyon liraya ve 1970 yılında
6.591 milyon liraya yükselmiştir. Vadesiz ticari mevduatın 1963 - 1967 
yıllarında artış oranı % 20,8, 1968- 1969 döneminde % 34,4 ve 1963-1969 
döneminde yedi yılda % 34,9 dur. Ticari mevduat 1969 yılında % 22,1, 
1970 yılında % 9,6 oranlarında artmıştır.

Vadesiz tasarruf mevduatı 1962 yılında 4.487 milyon lira iken 1969 
yılında 15.018 milyon liraya ve 1970 yılında 16,818 milyon liraya yük
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selmiştir. Vadesiz tasarruf mevduatının 1963 - 1967 yıllarında artış oram 
r ; 48 ,3, 1968 - 1969 döneminde % 22,3 ve 1963- 1969 döneminde, yedi 
yılda 1İ 33,5 dir. Vadesiz tasarruf mevduatı 1969 yılında % 17,3, 1S70 
yılında §f 12,0 oranlarında artmıştır.

Dağılım : Para hacminin sektörlere dağılımının gelişmesini ancak kaydi 
para bakımından incelemek mümkündür. Banknot ve ufaklık paraların yurt 
içinde teşebbüslere ve ailelere dağılışı ile yurt dışındaki m iktar konu
sunda anketler ve tahminlerle güvenilir bilgi edinilmesi çok güçtür.

Özel teşebbüslerin tasarrufundaki kaydi para 1962 de 1.394 milyon 
lira iken yılda ortalama % 21,7 oranında artarak  1967 yılında 2.907 mil
yon liraya yükselmiştir. Bu vadesiz ticari tasarruflar 1969 da 4.921 mil
yon liraya ve 1970 de 5.647 milyon liraya çıkmıştır. 1963 - 1969 da yedi 
yılda bu tasarruflar c/  36,1 oranında, 1969 yılında % 25,5 ve 1970 de 
%  14,7 oranlarında artmıştır.

Kamu ekonomik teşebbüslerinin tasarrufundaki kaydi para 1962 de 
374 milyon lira iken 1969 da 1.104 milyon liraya çıkmış, 1970 de 949 
milyon liraya inmiştir. Bu vadesiz ticari tasarrufların 1963 - 1969 döne
minde yedi yıllık artış oranı %  27,9 ve 1969 yılı artış oram % 9,6 dır. 
Bu tür vadesiz mevduat 1970 yılında % 14 oranında düşmüştür.

Gerçek kişilerin tasarrufundaki kaydi para 1962 de 4.206 milyon 
lira iken yılda ortalama %  26,5 oranında artarak 1967 yılında 9.776 mil
yon liraya yükselmiştir. Bu vadesiz tasarruflar 1969 da 13.352 milyon 
liraya ve 1970 de 15.600 milyon liraya çıkmıştır. 1963 - 1969 da yedi 
yılda bu tasarruflar % 33,1 oranında, 1969 yılında %  16,6 ve 1970 yılında 
rv I 1.8 oranlarında artmıştır.

Resmi ve ticari mevduat ile gerçek kişiler dışında kakın tüzel kişi
lerin vadesiz tasarruf mevduatı 1962 de 331 milyon lira iken 1969 da 
1.067 milyon liraya ve 1970 de 1.221 milyon liraya yükselmiştir. Bu nevi 
tasarrufların 1963 - 1969 döneminde artış oram % 31,8 dir. Bu tü r va
desiz mevduat 1970 yılında %  14,4 oranında artmıştır.

Kısaca, birinci plân döneminde gerçek kişilerin vadesiz tasarruf 
mevduatı özel teşebbüslerin vadesiz ticari mevduatından daha hızlı,
1968 - 10/0 yıllarında ise özel teşebbüslerin vadesiz ticari tasarrufları 
gerçek kişilerin vadesiz tasarruf mevduatından daha hızlı artmıştır.

Kuramların etkisi : Para hacmini para - banka kurum lan piyasaya ka
nuni ve kaydi para çıkarma yoluyla artırırlar ve piyasadan gerek olağan 
işlemlerle gerek özellikle para hacmini kontrol etmek amaciyle para çek
mek yoluyla azaltırlar. Bu değişikliklerin hangi işlemlerle meydana geldi- 
gini birçok bölümlerde incelemiştik. Bu bölümde para hacmi artışlarını 
para ve banka kuramlarının ne ölçüde etkilediğini inceleyeceğiz.
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Birinci plân döneminde ortalama olarak para hacmi artışını 100 ka
bın edersek bu yıllarda para hacmini Hazine ufaklık para çıkarmak yo- 
luyle binde 5 oranında, Bankamız banknot çıkararak Çr 39,4 bankalar 
kaydi para çıkararak ve banknot ile ufaklık paraların bir kısmını kasa
larında yedek olarak tutarak %  60,1 oranlarında etkilemiştir.

ikinci plân döneminde ilk iki yılda, para hacmi artışına Hâzinenin 
etkisi binde 3 e, Bankamızın etkisi % 13,8 e düşmüş bankaların payı 
%  85,9 a yükselmiştir.

1963 -• 1969 yılları birarada gözönünde tutulursa, birinci plân döne
mindeki yüksek oranlar dolayısiyle Bankamızın para hacmi artışına et
kisinin % 29,4 e çıktığı ve bankaların etkisinin % 70,1 e indiği Hâzine
nin etkisinin binde 5 e çıktığı görülür. Bankalarda kaydi paranın para 
hacmi artışına etkisi gerçekte % 77,2 dir. Fakat bankalar kasalarındaki 
banknot mevcudunu bu dönemde devamlı olarak artırdıkları için bu mev
cutlar para hacmine %  7,1 oranında azaltıcı etki yaparak, bankaların 
etkisini % 70,1 e indirmiştir.

Hâzinenin para hacmi artışına etkisi 1969 yılında binde 1 azaldığı 
halde 1970 te binde 6 artmıştır. Bankamızın etkisi %  25,4 ten %  58,8 e 
yükselm iş, bankaların etkisi %  74,7 den % 40,6 ya düşmüştür. Bu dö
nemde kasa mevcutları bankaların etkisini %  6,9 oranında azaltmıştır.

Kantitatif kontrol araçları : Para hacminin miktarını bankaların ka
salarında ve Bankamız nezdindeki serbest tevdiatında günlük ödeme ihti
yaçları için ve bir ölçüye kadar kullanım yeri buluncaya kadar bekletmek 
için tuttukları paralardaki artış ve eksilişler ile söz konusu hacmi zorunlu 
yollarla azaltmak ve gerekirse isteyerek arttırmak için kullanılan kontrol 
araçları da krediler ve benzeri işlemler gibi yükseltir ve alçaltır. Şimdi bu 
konudaki gelişmeleri inceleyeceğiz.

Bankaların kasalarında ve Bankamız nezdindeki serbest mevcutları 
1963 - 1970 yıllarında genellikle günlük ödeme ihtiyaçlarının etkisi ile 
artmıştır. Bu mevcutlar olağan üstü konjonktür olaylarının etkisiyle de 
zaman zaman yükselmiştir.

1963- 1970 döneminde 1961 yılında 301 sayılı Kanunla gerçek amaç
larına yöneltilen ve kontrol görevi yapacak güce kavuşturulmuş olan 
mevduat karşılıkları sistemi muhafaza edilmiş ve mevduat karşılıkları 
oram gerektikçe değiştirilerek bu araçtan faydalanılmıştır. Bilindiği gibi
1961 yılından önce mevduat karşılıkları nakden Bankamıza değil Amor
tisman ve Kredi Sandığına yatırılıyor ve bu kanalla yeniden kamu eko
nomik teşebbüslerine açılan krediler yoluyle piyasaya çıkarılıyordu. 301 
sayılı Kanun mevduat karşılıklarının nakden Bankamıza yatırılarak ste
rilize edilmesini ve bu sistemin kontrol aracı niteliği kazanmasını sağ
lamıştır. 301 sayılı Kanun mevduat karşılıklarının % 20 si kadarının ta-
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nınsal finansmanlara tahsis edilebileceğini de öngörm üştür Bu tahsis
lerin para hacmini olumsuz yönde etkileme derecesi gözönünde tutula
rak yapıldığı tabiidir.

Mevduat karşılıkları vadeli ve vadesiz tasarruf için %  20 olarak 
plânlı dönemden önce 1959 da tesbit edilmiştir. 1964 yılı Haziran ayında 
vadeli mevduatla ilgili oran % 20 den % 10 a indirilmiştir. Bu oran daha 
sonra 1965 yılı sonunda yeniden %  20 ye çıkarılmıştır.

Mevduat karşılıkları dışında bankaların taahhütlerine karşı bulun
duracakları disponibilite de para hacmini kontrol için kullanılmıştır. Bu 
aracın gerçekte etkisi zayıftır. Çünkü söz konusu disponibilite kısmen 
nakit kısmen Devlet tahvili şeklinde ve bankaların kendi nezdlerinde 
muhafaza edilmekte ve ancak ay sonlarında düzenlenen hesap özetle
rinde görülmektedir. Söz konusu disponibilite plânlı dönemden önce 
1959 da % 5  olarak tesbit edildikten sonra 1965 yılı başında bir ay ara
lıkla önce %  8 ve sonra % 10 oranlarına çıkarılmıştır.

Para hacmini kontrol konusunda dolaylı olarak ithalât depozitoları 
da kullanılmıştır. İthalât yapmak için gerekli formaliteler arasına belirli 
oranlarda teminat ve mal bedeline eşit bir meblâğ yatırmak usulleri konul
muştur. Bu usullerin ilk amacı ithalât işlerinde bir düzen sağlamak ve 
ithalât taleplerini ciddi müracaatlara inhisar ettirmek ve ithal talebini 
mümkün olduğu kadar kısmaktı. Bununla birlikte Bankamıza bu amaç
larla yatırılan çeşitli depozitolar aynı zamanda piyasadan bir süre için 
belirli miktarda para çekilmesi sonucunu vermiştir. Bu sonuçtan fayda
lanılmış ve ithalât depozitoları da dolaylı olarak bir parasal kontrol 
aracı olarak kullanılmıştır.

Para hacminin zorunlu ve kısmen gönüllü kontrol yoluyla azaltıl
masının 1963 - 1970 yıllarında ne ölçüde etkili ve kontrol mekanizması 
içinde ne ölçüde önemli olduğunu inceleyelim.

Kasa mevcutları ile Bankamız nezdinde bankaların muhafaza etki
leri serbest mevduat toplamını temsil eden kısmen gönüllü kontrol, 
1963 - 1967 yıllarında para hacminin %  9 una az çok eşit olan bir meblâğı 
sterilize etmiştir.

Mevduat karşılıkları ile ithalât depozitolarını temsil eden zorunlu 
kontrol, birinci plân döneminde para hacminin 1962 de % 3,6 sına, 1967 
de %  14,2 sine, 1969 da % 20,4 üne, 1970 Temmuz ayında % 29,5 ine ve 
1970 yılı sonunda %  17,9 una eşit bir meblâğı sterilize etmiştir.

Mevduat karşılıkları para hacminin 1962 yılından sonra mevduat ar
tışı ile birlikte 1967 de %  9,2 sine yükselmiş, 1969 da % 12,2 ye çıkmış 
ve 1970 te aynı oranda kalarak bunlara eşit bir meblâğı sterilize etmiştir.
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Buna karşılık ithalât depozitoları 1962 de binde 1 gibi etkisiz bir 
oranda olduğu halde yavaş yavaş yükselerek para hacminin 1967 yılında 
% o ine, 1969 da %  8,2 sine, 1970 yılı Temmuz ayında Çf 16 sına ve 1970 
yılı sonunda ithalât depozitolarının geri verilmesi dolayısiyle 9f 5,7 sine 
eşit bir meblâğı sterilize etmiştir.

Zorunlu ve kısmen gönüllü kontrol toplam olarak para hacminin
1962 de %  13 üne, 1967 de % 23,1 ine, 1969 da % 32,1 ine, Temmuz 
ayında 1970 te % 36,1 ine ve 1970 sonunda % 28,3 üne eşit bir meblâğı 
sterilize etmiştir.

Para hacmi ve millî gelir : Para hacmi ile gayrisafi millî hasıla ara
sındaki ilişkiler incelenirse paranın gelir hızının 1963 te 5,67 iken düşerek
1967 de 4,58 e 1969 da 4,25 e ve 1970 te 4,16 ya indiği görülür. Takas 
senetleriyle m evduat toplamı arasındaki ilişkilerden faydalanılırsa kaydi 
paranın işlem hızının da bu dönemde düştüğü görülebilir. Bu dönemde 
nüfus başına düşen para hacminde de devamlı artış olmuştur.

1963 - 1967 yıllarında sabit fiyatlarla gayrısafi millî hasıla ortalama 
% 6,7 para hacmi ise % 15,7 oranlarında 1968- 1969 yıllarında sırasiyle 
ortalam a %  6,5 ve %  15,2 oranlarında artmıştır, Gayrısafi millî hasıla
1969 da %  6,3, 1970 te % 5,6 oranlarında para hacmi ise 1969 da % 16,0 
ve 1970 te %  16,6 oranlarında artmıştır.

c. Kredi hacmi :

Ekonomik faaliyetlerin krediler yoluyle para - banka sistemince fi
nanse edilmesi konusunda meydana gelen gelişmeleri incelemek için 
toplam kredi hacmini inceleyeceğiz. Toplam kredi hacmi bu amaçla Ban
kamızın dolaysız kredileriyle bankaların gerek kendi kaynaklarından 
gerek Bankamız imkânlarından faydalanarak açtıkları krediler toplamını 
birbirine ilâve etmek yoluyla hesaplanmıştır.

Kredi hacmi 1962 de 11.242 milyon lira iken devamlı olarak yükse
lerek 1967 de 28.360 milyon liraya çıkmıştır. Kredi hacmi 1969 da 40.336 
milyon liraya ve 1970 yılı sonunda 45.451 milyon liraya çıkmıştır. Kredi 
hacminin 1963 - 1967 yılı ortalama artış hızı %  30,5, 1968 - 1969 artış 
hızı % 21,1 dir. Kredi hacminin bu dönemdeki yedi yıllık ortalama artış 
oranı % 37,0 ve zincirleme artış hızı %20,1 dir. Kredi hacmi 1969 da 
%  21,1 ve 1970 te %  12,7 oranlarında artmıştır.

Bileşim : Kredi hacmini bileşimi açısından incelersek 1962 yılında bu 
hacmin %  16,2 sinin Bankamızca (dolaysız krediler % 7,8 dolaylı krediler 
%  8,4 olmak üzere) sağlandığını, geri kalan % 83,8 ini bankaların kendi kay
naklarından açıldığı görülür. Bankaların kendi kaynaklarından verdikleri 
kredilere Bankamızın reeskont ve avansını temsil eden %  8,4 lük dolaylı 
krediler eklenirse bankalar kredi hacminin % 92,2 sini sağlamış olur.
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Bankamızın dolaysız kredüeri Hâzineye, Tekel’e, Toprak Mahsulleri Ofisine, 
Şeker Şirketine ve Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kredileri kapsar.

1962 yılından sonra Bankamızın kredi hacmindeki payı devamlı ola
rak yükselir ve 1967 yılında % 30,9 a çıkar. Bu dönemde dolaysız kre
dilerimizin payı %  17,6 ya; dolaylı kredilerin payı % 13,3 e çıkar. Ban
kaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payı devamlı olarak 
düşerek 1967 de % 69,1 e iner. Bu orana dolaylı kredilerimizi eklersek 
bankalara açılan kredilerin payı % 82,4 e yükselir. Kısaca banka kre
dilerinin krediler hacmi içindeki payı, 1962 ile 1967 arasında Bankamız 
reeskont ve avanslarındaki artışa rağmen biraz düşmüştür.

Bu eğilim 1968 ve 1969 yıllarında da devam etmiştir. 1969 yılında 
Bankamızın söz konusu hacimdeki payı %  32 ye çıkar. Bu dönemde do
laysız kredilerimizin payı % 17,7 de kalır ve 1967 yılına kıyasla artış 
kaydetmez; buna karşılık dolaylı kredilerimizin payı %  14,3 e yüksele
rek 1967 yılına kıyasla % 1 kadar artar. Bankaların kendi kaynaklarının 
payı kredi hacminin 1969 da %  68 ine iner. Bu oran Bankamızdan aldık
ları imkânlarla %  82,3 e yükselir.

1970 yılında Bankamızın kredi hacmi içindeki payı 1969 yılına kı
yasla değişmemiş ve %  32 de kalmıştır. Bununla birlikte dolaysız kre
dilerin payı biraz yükselerek %  18,2 ye çıkmış fakat bankalara açılan 
dolaylı krediler %  13,8 e inmiştir. Bankaların kendi kaynaklarından aç
mış oldukları kredilerin payı 1969 yılındaki % 68 seviyesinde kalmıştır. 
Bu oran Bankamızdan aldıkları imkânlarla % 81,8 e yükselir ve 1969 yılma 
kıyasla pek farklı sayılamaz.

Dağılım : Bankamız kredileriyle banka kredilerinin sektörlere dağılım
larını ilgili bölümlerde ayrıntıları içinde incelemiş bulunuyoruz. Bu bölüm
de kredi hacminin sektörlere dağılımını ve gerektikçe Bankamızla banka
ların bu dağılıma etkilerini ele alacağız.

Kredi hacminden bu istatistiklerde sanayi, tarım ve küçük san’at 
alanlarını kapsayan üretim sektörü 1962 yılında %  35,8, 1967 de %  37,5,
1969 da °/c 39,8 ve 1970 te % 40,2 oranlarında pay almıştır. Üretim sek
törüne açılmış olan krediler toplamında Bankamızın dolaysız kredile
rinin payı ile bankalara sağladığımız imkânlar bu dönemde devamlı ola
rak artmış, bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerin payı 
devamlı olarak azalmıştır. Bununla birlikte Bankamızın bankalara sağ
ladığı imkânların bu dönemde arttığı gözönünde tutulursa toplam banka 
kredilerinin üretim sektörüne açılan krediler içindeki payında 1963 - 1970 
yıllarında artış olduğu görülür.

Kredi hacminden konut ve bayındırlık sektörünün aldığı pay de
vamlı olarak azalarak 1962 yılında °/o 20,1 iken 1970 te % 9,3 e inmiştir.
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Bankamız bu konuda ilgili bankalara reeskont ve avans yoluyla fon sağ
lamadığı için bu oran tamamiyle bankaların payını temsil etmektedir.

İhracat, turizm, ithalât, iç ticaret alanlarını kapsayan dağıtım ve 
hizm et sektörünün kredi hacminden aldığı pay 1962 de (/c 25,5 iken de
vamlı olarak yükselerek 1969 yılında % 30 a çıkmış ve 1970 te #  29,2 ye 
inm iştir. ’

Dağıtım ve hizmet sektörüne açılmış olan krediler toplamında, Ban
kam ızın dolaysız kredilerinin payı 1962 de % 11 iken 1963 yılında yük
selmiş ve daha sonra 1965 yılı sonuna kadar hemen hemen aynı seviyede 
kaldıktan sonra 1967 yılı sonunda % 22,9 a çıkmış ve bu seviyeyi % 1 
kadar bir düşüşle 1969 ve 1970 yılında muhafaza etmiştir. Banka
mızın bankalara dağıtım sektörü açısından sağladığı imkânlar 1962 de 
% 14,9 iken 1967 de %  20,7 ye çıkmış fakat 1969 da % 20,2 ye ve 1970 de 
%  18,3 e inmiştir. Bankaların kendi kaynaklarından bu dönemde açtıkları 
kredilerin dağıtım sektörü içindeki payı 1962 de % 74,1 iken 1967 de 
%  56,4 e düşmüş, 1969 yılında yeniden % 57,5 e ve 1970 de %  60,1 e yük
selm iştir. Bununla birlikte Bankamızın bankalara sağladığı imkânların
1962 yılından sonra arttığı gözönünde tutulursa toplam banka kredileri
nin payının 1962 den sonra 1969 yılı sonuna kadar % 77 civarında sey
retm iş ve 1970 te % 78 i biraz aşmıştır.

Genel ve katma bütçeli idareleri ve bunlar arasında Hâzineyi kap- 
sıyan kam u malî sektörünün kredi hacminden aldığı pay 1962 yılında 
%  3,2 oranında iken 1967 yılında % 8,4 e, 1969 da %  8,6 ya ve 1970 te 
%  9,6 ya yükselmiştir. Bu kredilerin % 99 dan biraz fazlası Bankamızın 
dolaysız kredilerini temsil etmektedir.

Kredi hacmi içinde sektörlere dağıtılamayan kısmın payı 1962 de 
%  15,4 iken sürekli olarak azalarak 1970 te % 11,6 ya inmiştir. Bunların 
% 91 kadarı devamlı olarak bankalarca sağlanmıştır. Bankamızın bu tür 
kredilerine tahvil üzerine avanslarla, Bankalar Tasfiye Fonuna açılan kre
diler dahildir.

Kredi, tahvil, iştirak hacmi : Yukarıda toplam konsolide kullanımlar 
içinde en önemli kısmı teşkil eden kredi hacmini incelemiş bulunuyoruz. 
Şimdi kısaca kredi hacmi ile tahvil ve iştiraklerin sektörleri finanse etmek 
açısından kaydettiği yapısal değişiklikleri ele alacağız. Kredi hacmi ile 
malî plasmalar hacmi 100 kabul edilirse üretim sektörüne sağlanan im
kânlar 1962 de % 38,7 iken devamlı olarak artarak 1970 te % 41 e yük
selmiştir. Konut ve bayındırlık sektörünün payı sürekli olarak bu dönemde 
•% 19 dan %  8,7 ye inmiştir. Dağıtım sektörünün payı devamlı olarak ar
ta rak  1962 de % 22,3 iken 1970 te % 26,4 e çıkmıştır. Hizmet sektörünün 
payı bu dönemde binde 3 civarında, kamu malî sektörünün payı 1962 yı
lından sonra % 11 ile 12 civarında, malî kurumların payı 1962 den sonra 
azalarak binde 3 civarında seyretmiştir.
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Sektörlere dağıtılamayan kredi, tahvil ve iştirakler hacmi 1962 de
7  14,4 iken devamlı olarak azalarak 1970 te % 10,7 ye inmiştir.

B. Merkez Bankası

a. Yeni Merkez Bankası Kanunu :
Bilindiği gibi, “Merkez Bankasının para ve kredi konusundaki görev 

ve yetkilerinin günün ve değişen ekonominin gereklerine göre yeniden 
düzenlenmesi” konusu ilk defa 1966 yılı Kalkınma Programına konul
muştur. Bu tedbire İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 1967, 1968 ve
1969 yılları programlarında da yer verilmiş ve Merkez Bankası Kanunu 
28.5.1969 tarihinde Millet Meclisinde, 14.1.1970 tarihinde Cumhuriyet 
Senatosunda kabul edilmiş 21.1.1970 tarihinde Cumhurbaşkanının ona
yından sonra 26.1.1970 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun, Bankamızın görevlerini, yetkilerini, araçlarını, işlemle
rini, teşkilât ve organlarını yeniden düzenlemiştir. Bu yenileme sırasında, 
büyüyen Türkiye’nin yapı, ilişki ve hareket açılarından kaydettiği ve ile
ride kaydedeceği değişiklikler, ulusal ve yabancı merkez bankacılığının 
günümüze kadar biriktirdiği tecrübeler ve diğer memleket koşulları göz- 
önünde tutulmuştur.

Kanun, Hükümetlerce tesbit edilen para ve kredi politikalarının kal
kınma plân ve programlarına uygun bir tarzda yürütülmesini düzenlemiş, 
para ve kredi kontrol yetki ve araçlarını geliştirmiş ve Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesinin görev ve yetkilerini Bankamıza devretmiştir.

Kanunun kaldırılmış olan dağınık hükümlere kıyasla getirmiş olduğu 
yenilikler başlıca şu yolda özetlenebilir : Merkez bankalarına has olan, 
bugün klâsik nitelikte sayılan ve Bankaca veya Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesince daha önce yapılan görevlere ve kullanılan yetki ve araçlara 
açıklık kazandırılmış ve etkileri artırılm ıştır; daha önce dağınık kanun 
ve kararname hükümleriyle veya beliren ihtiyaçlar dolayısiyle Bankaya 
verilmiş olan görevler ve yetkiler bir araya toplanmıştır; Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesi kaldırılmış görev ve yetkileri Bankaya devredil
miştir; eksikliği plânlı kalkınma döneminde çok daha fazla duyulan orta 
vadeli kredi imkânı yaratılmış, Bankanın teşkilât ve organlarına çağdaş 
merkez bankacılığında gelenek haline gelmiş olan bir nitelik kazan
dırılmıştır.

Bunlardan başka, yeni Kanun, Bankaya taksitli satış kurumlan, malî 
kurumlarca yapılacak yatırımlar ve özel sektörce çıkarılacak tahviller ko
nularında da bazı düzenleme yetkileri tanımıştır. Kanun Bankanın daha 
önce yapmakta olduğu işlemlere biraz daha aydınlık getirdikten başka 
bankalar tarafından tevdi edilecek vadelerine en çok 5 yıl kalmış olan 
senetleri de reeskonta ve avansa kabul etmesini öngörmüş ve ayrıca para
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ûrzüiı ve ekonominin likiditesini düzenlemek maksadiyle açık piyasa iş
lemleri yapabilmesini sağlamıştır.

Bankamızın Birinci Plân döneminde ve İkinci Plân döneminin ilk iki 
yılında izlediği para ve kredi politikasiyle 1969 ve 1970 yılında uygulan
mış olan kantitatif ve selektif para ve kredi politikaları ve kontrol konu
ları; özel sektör kuruluşlarınca satışa çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz 
ve satış şartlarının tesbit edilmesi konusunda Bankamıza 1211 sayılı Ka
nunla verilmiş olan görev, 1970 yılında Bankamızca uygulanacak olan 
reeskont ve avans faizi hadleriyle orta vadeli kredi faizi haddi ve banka
larca kredilere ve mevduata uygulanacak faiz hadleri konuları; banka
ların, taahhütlerine karşı bulunduracakları disponibilitenin oram ile mev
duat karşılıklarının oranları ve diğer bir çok karar ve işlemler daha önce
ki bölümlerde yeterli bir ayrıntı içinde ele alındığı için bu bölümde yeni
den incelenmemiştir.

Orta vadeli kredi uygulamasına 1970 yılı Kasım ayında başlanmıştır. 
Bu krediler öncelikle yatırımı tamamlanmamış sanayi kolları, ihracata 
yönelen sınaî yatırımlar, ihracat, ihracat garantili yatırım, turizm, gemi 
inşaatı ve teşviki öngörülen sanayi alanlarında yatırım, teçhizat ve işletme 
kredisi şeklinde uygulanacaktır.

Bu bölümde Bankamızın işlemlerini, bu Raporun Birinci Bölümde 
açıklamış olduğumuz para ve kredi politikalariyle ilişkileri açısından be
lirtmeye çalışarak inceleyeceğiz.

b. Banknot Emisyonu :

Bankamızca çıkarılmış olan banknotların miktarı 1962 yılı sonunda 
5.122 milyon lira iken 1969 yılı sonunda 10.974 milyon liraya ve 1970 
yılı sonunda 13.915 milyon liraya yükselmiştir. 1963 - 1969 döneminde 
ortalam a artış hızı % 11,7 ve 1962 sonuna kıyasla yedi yıllık ortalama 
artış %  16,3 tür Banknot emisyonu 1968 yılında 1967 yılına kıyasla binde 2 
oranında eksilmiş, 1969 da %  10,6 ve 1970 de % 26,8 oranlarında 
artm ıştır.

Banknot emisyonundaki artışlarda hangi işlemlerin daha fazla payı 
olduğunu incelemek amaciyle banknot hacmini artırıcı etkenler topla
mını 100 kabul edersek, 1970 yılında emisyon yükselişini kredilerdeki 
artışın % 27 oranında ve net altm ve döviz rezervindeki artışın % 73 ora
nında etkilediğini görürüz. Artırıcı etkilerin tamamının banknot emis
yonuna yansımasını bu etkileri % 52 oranında düşürmüş olan mevduat 
ile aktif ve pasifteki diğer işlemler kalıntısı sağlamış ve bu yüzden ar
tırıcı etkilerin derecesi % 48 e inmiştir. Banknot hacmini azaltıcı etki
lerin geçen yıla kıyasla daha zayıf olmasında ithalât depozitolarının 
10 Ağustostan sonra kısa bir süre içinde geri verilmesi rol oynamıştır.
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1969 yılında kredilerimizin banknot emisyonu artışına etkisi % 70 
ve net altın ve döviz rezervi artışının etkisi % 30 oranında olmuştu. Bu 
etkilerin emisyona yüzde yüz oranında yansımasını emisyon azaltıcı 
etkenler '/, 7 3 '  oranında engellediği için artırıcı etkenlerin net etkisi 
</r 27 de kalmıştı. Banknot azaltıcı etkiler içinde ithalâ t depozitoları 
artışı mevduat karşılıkları yanında önemli bir rol oynamıştır.

1970 yılında banknot emisyonunda başlıca net altın ve döviz re
zervi artısı ve ithalât depozitolarının geri verilmesi dolayısiyle meydana 
gelmiş olan artışın, para hacmine yansımaması ve dolayısiyle fiyat genel 
seviyesini etkilememesi için, Bankamız, daha önceki bölümlerde belirtmiş 
olduğumuz gibi özellikle 10 Ağustos 1970 tarihinden sonra para hacmini 
artırabilen diğer etkenleri ve bunlar arasında Bankamız kredileriyle 
banka kredilerini kantitatif bakımdan kontrol altında tutm aya ve se
lektif bakımdan kredileri üretim sektörüne yönelterek arzı artırm aya yö
nelen bir politika uygulamıştır.

Birinci plân döneminde banknot emisyonunu başlıca kredi artışları 
etkilemiş, net altın ve döviz rezervinin artırıcı etkisi ikinci plân döne
minde önem kazanmıştır. Diğer yandan emisyon azaltıcı etkenlerin emis
yon artışını zayıflatıcı gücü ikinci plân döneminde (%  81) birinci döneme 
kıyasla (%  31) daha yüksek olmuştur. 1970 yılında bu etki ithalât depo
zitolarının geri verilmesi yüzünden % 52 ye inmiştir.

c. Bankamız Kredileri :
Krediler top lam ı: Bankamızca kullandırılmış olan krediler 1962 yılı 

sonunda 1.824 milyon lira iken 1969 yılı sonunda 12.920 milyon liraya ve 
1970 yılı sonunda 14.565 milyon liraya yükselmiştir. 1963 - 1969 döne
minde ortalama artış hızı % 33,5 ve 1962 sonuna kıyasla yedi yıllık o rta
lama artış </r 86,9 dur. Bankamız kredileri 1968 yılında %  15,9, 1969 yı
lında % 27,1, 1970 yılında % 12,7 oranlarında artmıştır.

Bankamızın gerek bankalara gerek kamu ekonomik ve mali sektörüne 
sağladığı kredilerin 1962 - 1969 döneminde % 30 kadarı üretim sektörüne, 
%  40 kadarı dağıtım sektörüne %  27 kadarı kamu mali sektörüne % 3 
kadarı tahvil üzerine avanslar ile Bankalar Tasfiye Fonu kredilerine yö
nelmiştir. Bu oranlar yaklaşık olarak 1970 yılında üretim sektöründe %  31 
e çıkmış, dağıtım sektöründe % 36 ya inmiş ve kamu mali sektöründe 
% 30 a yükselmiş, tahvil üzerine avans % 3 te kalmıştır. Yaklaşık olarak
1963 - 1970 yıllarında sanayi % 13, tarım  %  14, küçük san’at %  4 oranlar
ında toplam kredilerimizden pay almıştır. Dağıtım sektörü içinde ihracatın 
payı 1962 de % 17 iken 1969 da %  31 e çıktıktan sonra 1970 de %  27 ye 
inmiştir; iç ticaretin payı 1962 de % 20 iken 1970 de % 9 a kadar düşmüş
tür. Kamu mali sektörünü temsil eden Hâzinenin payı 1962 de %  19 iken 
1970 de % 30 a kadar yükselmiştir.
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İşlemler açısından: Bankamız kredilerini işlemler açısından ele alırsak 
1970 yılında 1969 yılına kıyasla ticari senetlerle Hazine kefaletini haiz 
bonoların ve tahvil üzerine avansların önem derecelerinde azalma tarım 
senetleriyle Hazine kısa vadeli avansının ve Bankalar Tasfiye Fonuna 
açılan kredilerin payında artış olduğu görülmektedir. Banka portföyünde 
bulunan Hazine bonoları 1 Eylül 1970 günü tahkim edilerek kısa vadeli 
krediler arasından çıkarılmıştır, işlemlerin önem derecelerinde 1963 - 1969 
döneminde çok büyük değişiklikler kaydedilmemiştir.

1970 yılında, 1969 yılına kıyasla artış hızları Hazine kefaletini haiz 
bonolarda % 21,1 den % 6,5 e, ticari senetlerde % 29,8 den % 2,4 e, tarım 
senetlerinde %  26,3 ten % 25,4 e düşmüş, Hazine kısa vadeli avansında 
%  40,2 den % 42,6 ya yükselmiştir. Tahvil üzerine avanslar düşmeye devam 
etmiş, Bankalar Tasfiye Fonuna açılan krediler 1969 da %  3,8 oranında 
düştüğü halde 1970 de %  27,3 oranında artmıştır.

Birinci plân döneminde yıllık artış oranları ortalamaları Hazine bo
nolarında %  212, Hazine kefaletini haiz bonolarda % 91,3 ticari senetlerde 
% 67,0, tarım  senetlerinde %  59,2, Hazine kısa vadeli avanslarında % 106,3 
tahvil üzerine avanslarda % 2,4, Bankalar Tasfiye Fonunda da % 79,6 ol
muştur. İkinci plân döneminin ilk iki yılında Hazine bonoları hiç artış kay
detmemiştir; Hazine kısa vadeli avansındaki ortalama artış oranı % 28,3 
e düşmüş, Hazine kefaletini haiz bonolar ile ticarî senetlerin artış oranı bir 
önceki dönemdeki hızlarının üçte birine inmiş ziraî senetlerin oranı ise
1963 - 1967 dönemindeki hızın üçte ikisi civarına inmiştir.

Reeskont ve avanslar : Bankamızın bankalara reeskont ve avans yo- 
luyle sağladığı krediler 1962 yılında 944 milyon lira iken 1969 da 5.766 
milyon liraya ve 1970 yılında 6.300 milyon liraya yükselmiştir. 1963 - 1969 
döneminde ortalama artış hızı % 30,9 ve 1962 sonuna kıyasla yedi yıllık 
ortalam a artış % 73 tür. Bankamızın bankalara sağladığı krediler 1969 da 
%  30,2, 1970 te % 9,3 oranlarında artmıştır.

1970 yılında Bankamızın bankalara sağladığı kredilerin artış hızı 1969 
yılma kıyasla çok yavaşlamıştır. Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi bu 
yavaşlama para hacmini daha fazla yükseltmemek için yapılmıştır.

Bankamızın bankalara sağladığı kredilerin payı toplam kredilerimiz 
içinde 1969 da % 44,6 iken 1970 te % 43,3 e düşmüştür. 1962 de bu pay 
% 51,7 iken birinci plân dönemi sonunda %43,1 e kadar inmiştir. İkinci 
plân döneminin ilk iki yılında bu pay hemen hemen aynı seviyede kal
mıştır.

Diğer yandan Bankamızın bankalara sağladığı reeskont ve avanslar 
içinde Tarım Kredi Kooperatifleriyle Tarım Satış Kooperatiflerine T. C. 
Ziraat Bankası aracılığiyle açılan kredilerin payı yaklaşık olarak 1962 de 
%  27 iken 1967 de % 49, 1970 te %  58 tutmuştur. T. Halk Bankası rees
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konttan 1962 de c/c 3, 1967 de ve 1970 te  % 8  oranlarında pay almıştır. Bu 
iki Banka dışında kalan bankalara da 1962 de % 70 pay kaldığı halde 1967 
de % 43, 1970 te ise % 34 oranlarında pay düşmüştür.

Bankamızın bankalara sağladığı kredilerin sektörlere yöneltme ve da
ğılma hızını ele alırsak artış hızlarının 1970 te 1969 yılma kıyasla üretim 
sektöründe yavaşlayarak % 29,4 ten  % 19,5 e indiği, dağıtım sektöründe 
ise 1969 da %  33,8 oranında arttığı halde 1970 de % 1 kadar gerilediği gö
rülür. Tahvil karşılığı avanslar 1970 yılında % 55,6 oranında azalmıştır.
1963 - 1969 yılları ortalama artış oranlarının üretim sektörü için %  97,6, 
dağıtım sektörü için %  67,6 ve tahvil üzerine avans için % 2,1 olduğunu 
belirtiriz. Üretim sektörü içinde 1969 yılı sonuna kıyasla sanayi sektörü 
kredilerinin artış hızı yarı yarıya azalmış fakat tarım sektörü kredilerinin 
artış hızı hemen hemen aynı kalmıştır. Küçük san’at kredileri 1969 sonuna 
kıyasla yavaşlamıştır.

Dağıtım sektörü içinde 1970 yılında bir önceki yıla kıyasla ihracat 
kredileri 1969 yılında %  37,7 oranında arttığı halde 1970 te  % 4,9 oranında 
gerilemiştir. 1969 yılında her türlü ihracat kredileri artış kaydetmiştir. 
1970 yılında Tarım Satış Kooperatiflerine açılan krediler, ihracat hazırlık 
finansmanı ve tütün finansmanı kredileri azalmış, ihracat satış finans
manları 1969 yılına kıyasla daha yavaş olmakla birlikte artmıştır. 1969 
yılında azalmış olan iç ticaret kredilerinde 1970 yılında önemli bir artış 
kaydedilmiştir.

Bankamızın bankalara sağladığı reeskont ve avans imkânlarının sek
törlere yönelme ve dağılma yapısını plânlı dönem içinde gözden geçirirsek 
üretim sektörünün toplam kredilerimizden almış olduğu payın 1962 de 
%  22,4 iken 1969 da % 24,8 e ve 1970 te % 26,2 ye çıktığını görürüz. Bu 
dönemde sanayi sektörünün payı konjonktüre göre %  7 ile %  8  arasında 
seyretmiştir. 1964 yılında normal sanayi ve madenci senetlerine önceliği 
olan sanayi kolları senetleriyle, sanayicilerin ticari senetleri ve 1969 yı
lında ihracata yönelmiş sanayi senetleri (Devlet Plânlama Teşkilâtınca bel
gelendirilmiş) de Bankamız reeskont ve avanslarından faydalanmaya baş
lamışlardır. ı arım sektörünün toplam kredilerimizden aldığı pay 1962 de 
%  13,6 iken 1969 da %  14,1 ve 1970 te % 15,8 e yükselmiştir; bu yükse
lişte en büyük rolü Tarım Kredi Kooperatifleri oynamıştır. Küçük san’at 
sektörüne açılan krediler 1962 yılından sonra sürekli ve düzenli bir artış 
kaydetmiştir. Bu tür kredilerin toplam kredilerden aldığı pay 1962 de 
% 1,8 iken 1969 da %  3,9 a çıkmış ve 1970 de %  3,4 e inmiştir.

Plânlı dönemde dağıtım sektörüne toplam kredilerimizden düşen pay
1962 de Jo 23,4 iken 1969 da %  18,9 ve 1970 te % 16,6 ya inmiştir. Dağı
tım sektörü içinde yer alan iç ticaret kredilerinin payı 1962 de % 6 iken
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sürekli olarak düşerek 1969 da % 1,1 e indikten sonra 1970 de ancak 
'70 1,6 ya çıkmıştır. Dağıtım sektörü içinde ihracat kredilerinin payı 1962 
de %  16,7 iken 1969 da % 17,8 e çıkmış fakat 1970 te 9Î 15 e inmiştir. 
İhracat kredileri içinde yer alan tütün finansmanlarının toplam krediler 
içindeki payı 1962 de % 10,5 iken sürekli ve hızlı bir inişle 1969 da % 2,3 
e, 1970 te % 1,7 ye inmiştir. Buna karşılık Tarım Satış Kooperatiflerinin 
payı 1962, 1963 ve 1965 yıllarında ortalama % 1,7 kadar iken diğer yıllarda 
çok yükselmiş ve 1969 da % 12,5, 1970 te % 9,7 tutmuştur. Bankamız ger
çekte çok az olan ithalât, finansmanlarına 1963 yılında son vermiştir. Tah
vil karşılığı avansların payı da sürekli olarak azalmış ve 1962 de % 6 iken 
1970 te binde 4 e düşmüştür.

Kamu sektörü kredileri : Bankamızın kamu ekonomik ve mali sektö
rüne doğrudan doğruya sağladığı krediler 1962 yılında 880 milyon lira iken
1969 da 7.154 milyon liraya ve 1970 yılında 8.265 milyon liraya çıkmıştır.
1963 - 1969 döneminde ortalama artış hızı % 37,7 ve 1962 sonuna kıyasla 
yedi yıllık ortalama artış %  101,8 dir. Bankamızın sağladığı bu tür kre
diler 1969 da % 24,7, 1970 te % 15,5 oranlarında artmıştır. 1970 yılında 
Bankamızın kamu ekonomik ve mali kuruluşlarına sağladığı kredilerin 
artış hızı daha önce belirtmiş olduğumuz gibi para hacmini yükseltmemek 
için yavaşlatılmıştır. Bu amaçla 1969 da % 12,2 oranında artmış olan Şe
ker Şirketi kredileri 1970 te % 3,4 oranında azaltılmış, 1969 da % 44,6 
oranında yükselmiş olan Tekel İdaresi kredileri 1969 sonu seviyesinde tu
tulm uştur. Buna karşılık 1969 da % 6,9 oranında azalmış olan Toprak 
Mahsulleri Ofisi kredileri 1970 te % 18,4 oranında ve geçen yıl % 3,8 ora
nında düşmüş olan Bankalar Tasfiye Fonu Kredileri bu yıl %  27,3 oranında 
artm ıştır. 1969 yılında % 40,2 oranında artmış olan Hazine kısa vadeli 
avansı 1970 yılında % 42,6 oranında yükselmiştir. 1963 - 1969 yılları or
talam a artış oranlarının Şeker Şirketi için % 47, Toprak Mahsulleri Ofisi 
yurtiçi alimi arı için %  40, Hazine kısa vadeli avansı için % 127,1, Bankalar 
Tasfiye Fonu için % 52,7 olduğunu ve 1963 yılında 75 milyon lira ile baş
layan Tekel İdaresi kredilerinde altı yıllık ortalama artış oranının yılda 
% 372,2 tuttuğunu belirtiriz.

Bankamızın kamu ekonomik ve mali sektörüne doğrudan doğruya 
sağladığı imkânların sektörlere yönelme ve dağılma yapısını plânlı dö
nem içinde gözden geçirirsek üretim sektörü içinde sanayi kolunda yer 
alan Şeker Şirketi kredilerinin toplam krediler içindeki payının 1962 de 
%  9,4 iken 1970 te % 4,9 a düştüğü görülür. Dağıtım sektörü içinde yer 
alan Tekel İdaresi kredilerinin payı 1963 te % 2 iken 1970 te %  12 ye çık
mış, iç ticaret kolunda yer alan Toprak Ofis kredilerinin payı 1962 de 
%  13,7 iken 1970 de %  7,7 ye inmiştir. Toplam kredilerimizden, plânlı dö
nemde sürekli olarak en yüksek payı alan sektör kamu mali sektörü içinde 
yer alan Hazinedir. Hâzinenin Bankamızdan sağladığı imkânların toplam 
krediler içindeki payı 1962 de % 18,6 iken 1970 de % 29,9 a çıkmıştır.
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Bu kapsam içinde Hazine kısa vadeli avansının payı 1962 de %  16,9 
iken 1969 da %  29,9 a çıkmıştır. 1964 yılında Hâzineye açılan altın kar
şılığı avans ile 1962 yılında başlayan Hazine bonolar reeskontunun bir 
aradaki payı 1964 te % 10 u aştık tan sonra mutlak m iktarı değişmediği 
için toplam krediler artükça 1969 da % 3 e kadar inmiş ve 1970 yılında 
tahkim edilerek kısa vadeli krediler arasından çıkmıştır,

d. Altın ve döviz durumu :
Altın mevcudu 1962 de 124 ton iken 1969 yılında 113 tona inmiş ve 

1970 yılında bu seviyede kalmıştır. Altın mevcudundaki değişiklikler baş
lıca Milletlerarası Para Fonuna üye bulunmamız dolayısiyle altınla yapıl
ması ilgili milletlerarası anlaşma gereğince zorunlu olan ödemelerden 
ileri gelmiştir. Altın mevcudu içinde 1969 yılı sonunda 107 ton olan Banka 
malı altınlar Hâzineden satın alınan 6 tonla birlikte 1970 yılında 113 tona 
çıkmıştır.

1969 yılında altın mevcudunun 110 tonu milletlerarası ayarlı, 3 tonu 
sikke ve düşük ayarlı idi. Aynı yıl milletlerarası ayarlı altınların 38 tonu 
serbest, 63 tonu merhun 9 tonu vadeli altın borçluları nezdinde idi. 1970 
yılında vadeli altın borçluları hesabı tasfiye edilmiş ve bu altınlar serbest 
mevcuda eklenerek 47 tona çıkarılmıştır. 1963 - 1968 yıllarında bazı yıl
larda serbest altın mevcudunun 30 tondan 11 tona kadar indiği ve vadeli 
altın borçluları nezdindeki altınların 18 tontan 26 tona kadar çıktığı görül
mektedir. Merhun altınlar 1963 - 1968 yıllarında devamlı olarak 72 tonda 
kalmıştır.

Bankamızın net altın ve döviz rezervlerini incelersek 1969 yılı so
nunda 123 milyon dolarlık altın ve 101 milyon dolarlık döviz alacağı ol
mak üzere topluca 224 milyon dolarlık mevcudumuz bulunduğu görülür; 
bu mevcuttan 1969 yılı sonunda 55 milyon dolar tutan döviz borçlarımız 
düşüldüğü zaman geriye 169 milyon dolarlık konvertibl net altın ve döviz 
rezervi kalmaktadır. 1970 yılı sonunda 123 milyon doları altın mevcudu, 
290 milyon doları döviz alacağı olmak üzere topluca 413 milyon dolarlık 
mevcudumuz vardı; bu mevcuttan 11 milyon dolarlık döviz borcumuz in
dirildikten sonra konvertibl net altın ve döviz rezervi olarak 402 milyon 
dolar kalmaktadır. Bu duruma göre 1969 yılı sonundaki 169 milyon dolarlık 
konvertibl net altın ve döviz mevcuduna kıyasla 1970 yılında 233 milyon 
dolarlık bir artış kaydedilmiş ve net rezerv durumu 402 milyon dolara yük
selmiştir. 1969 yılında yeni bir akreditif kuvertür sistemi kabul edilmiş 
olduğu için 1969 ve 1970 yılları rakamlarını daha önceki yıllarla kıyasla
mak mümkün değildir. Ancak 1963 - 1968 yılları birbirlerıyle karşılaştırı
labilir. Net altın ve döviz rezervi yıl sonları itibariyle 1963 teki 36 milyon 
dolar ve 1966 daki 25 milyon dolar olmuş, 1964, 1965, 1967 ve 1968 yıl
larında 40 ile 58 milyon dolar arasında kalmıştır.
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e. Diğer işlemler :

Bankamız aktif işlemleri içinde değişiklikleri para ve kredi hareketle
rini kredilerimize kıyasla daha az ölçüde etkilemiş olanlara bu bölümde 
kısaca değineceğiz.

Tahviller cüzdanı 1962 de 33 milyon lira iken 1969 da 72 milyon 
liraya çıkmış ve 1970 de 70 milyon liraya inmiştir. 1962 yılında cüzdanda 
23 milyon liralık banka tahvili, 2 milyon liralık Devlet Yatırım Bankası 
tahvili, 8 milyon liralık kamu mali sektörü tahvili vardı. 1970 yılında banka 
tahvilleri 5 milyon liraya, Devlet Yatırım Bankası tahvilleri 1 milyon lira
ya, inmiş kamu mali sektörü tahvilleri 64 milyon liraya çıkmıştır. Tah
viller cüzdanında 55 milyon liralık tahvil serbesttir. 15 milyon liralık tah
vil ise kanuni karşılık niteliğindedir.

Bankamız nezdindeki mevduat karşılıklarından T. C. Ziraat Bankasına 
(301 sayılı Kanuna göre ve 26 Ocak 1970 ten bu yana 1211 sayılı Kanuna 
göre) 1965 yılında açılmış olan 141 milyon liralık ziraî finansman 1968 
yılında 525 milyon liraya, 1969 yılında 647 ve 1970 yılında 650 milyon 
liraya yükselmiştir. Ziraî finansman artışı 1965 ve 1968 yılı emisyon ar
tışlarını etkilemiştir.

itfaya tabi matlubat 1962 yılında 5.407 milyon lira iken yapılan öde
melerle 1965 yılı sonunda 5.399 milyon liraya inmiştir. 1970 yılında 1211 
sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince 333 milyon liralık Hazine bonosu 
ile 90 milyon liralık T. Emlâk Kredi Bankası tahvil üzerine avansı da tah
kim edildiği için bu hesap 1970 yılı sonunda 5.809 milyon liraya çıkmıştır.

1962 yılında 36 milyon liraya inhisar eden ufaklık para mevcudumuz
1963 yılında 59 milyon liraya çıktıktan sonra 1970 yılında da bir iki mil
yon lira farkiyle 62 milyon lira civarında kalmıştır; 1970 yılı sonu tutarı 
61 milyon liradır. Genellikle birkaç milyon liraya inhisar etmesi gereken 
ufaklık mevcudumuzda 1961 den sonra normal hacmi aşarak meydana 
gelen artış gümüş on liralıkların Bankamızda birikmesinden ileri gelmiştir.

Bankamız pasif işlemleri arasında yer alan mevduat ile ithalât depo
zitoları artışları banknot emisyonunu ve dolayısiyle para hacmini azaltıcı 
yönde etkilemektedir. Mevduat içinde özellikle mevduat karşılıklariyle 
bankaların serbest tevdiatına ve ithalât depozitolarının azaltıcı rolüne 
önceki bölümlerde değinilmiştir.

Yukarıda ayrıca belirtilmemiş olan diğer pasif ve aktif işlemlerin bank
not emisyonuna yaptığı etkiler daha önce emisyonla ilgili bölümde göz- 
önünde tutulmuştur. Bu hesaplar zaman zaman geçici süreler için emisyonu 
etkilemekte devre biraz uzayınca bu hesaplar tasfiye edilmekte ve sonuç
lar kalıcı olmadığı için para ve kredi gelişmeleri açısından ihmal edilebilir 
bir nitelik göstermektedir.
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C. Bankalar

a. Bankacılık :
1970 yılı sonunda Bankamız ve Devlet Yatırım Bankası dışında 11 i 

özel kanunlarla 34 ü genel hükümler çerçevesinde kurulmuş olan 45 banka 
faaliyet halindedir.

Plânlı dönemin başlangıcında, 1962 yılı sonunda, Bankamız ve Dev
let Yatırım Bankası dışında, 3 Halk Sandığı ile birlikte 13 özel kanunlarla 
ve 38 genel hükümler çerçevesi içinde kurulmuş 51 banka faaliyet halin
deydi. 1962 yılı sonunda 1960 yılı içinde 153 sayılı kanuna uyularak ted
rici tasfiyeye tabi tutulmuş olan 4 banka ile kendiliğinden faaliyetlerine 
son vermiş 2 banka tasfiye halindeydi. 153 sayılı Kanuna göre tedrici tas
fiyeye tabi tutulmuş olan bankalar şunlardır : Doğubank, T. Birleşik Ta
sarruf ve Kredi Bankası, Esnaf ve Kredi Bankası, Sanayi Bankası. Faali
yetlerine kendiliğinden son vermiş olan bankalar, Bor Zürra ve Tüccar 
Bankası ile Amerikan Express Company’dir.

1962 yılından sonra, 1963 yılında Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası ve
1964 yılında Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası kurulmuştur. 1964 yılında 
Amortisman ve Kredi Sandığı yerine Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. 
Ankara, İstanbul ve İzmir Halk Sandıkları 1964 yılında kapatılarak T. Halk 
Bankasıyle birleştirilmiştir. 1963 yılında Tutum Bankası, Raybank ve  
T. Kredi Bankası 153 sayılı Kanuna göre tedrici tasfiyeye tabi tutulmuş,
1966 yılında Akşehir Bankası faaliyetine kendiliğinden son vermiştir. 1969 
yılında Selânik Bankası Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası ünvanmı 
almıştır.

Bankamız ve Devlet Yatırım Bankası dışında kalan bankaların şube 
sayısı 1962 de 1711 iken 1967 de 2117 ye, 1969 da 2932 ye ve 1970 te 3105 
e yükselmiştir.

Söz konusu bankaların itibari sermayeleri 1962 de 4.026 milyon lira 
iken 1967 de 5.617 milyon liraya, 1969 da 8.213 milyon liraya ve 1970 te 
geçici rakamla 8.233 milyon liraya yükselmiştir. Bu bankaların ödenmiş 
sermayeleri 1962 de 3.089 milyon lira iken 1967 de 4.296 milyon liraya
1969 da 5.050 milyon liraya, 1970 te geçici rakamla 5.141 milyon liraya 
çıkmıştır. Bu bankaların yedek akçeleriyle karşılıkları toplamı 1962 de 
1.147 milyon lira iken 1967 de 1.811 milyon liraya, 1969 da 2.288 milyon 
liraya ve 1970 de geçici rakamla 2.709 milyon liraya yükselmiştir.

b. Toplam kaynaklar ve kullanımı :

Plânlı dönemde 1963 - 1969 yıllarında bankaların kaynaklan açısın
dan izlenmiş olan politikanın ana çizgileri, toplam kaynaklar içinde öz 
kaynaklar ile mevduatın payım artırmak, Merkez Bankası reeskont ve avans
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im kânlarından bankaları üretim sektörüne yöneltmek için faydalanmak ve 
m evduat içinde vadeli olanların payını yükseltmek şeklinde özetlenebilir. 
Bu arada 1964 yılında Amortisman ve Kredi Sandığı, Devlet Yatırım Ban
kası şeklinde yeniden kurulmuş ve bu Bankadan İktisadî Devlet teşekkülü 
olan bankalara daha rasyonel esaslarla kaynak sağlanmıştır. Sınaî Yatırım 
ve Kredi Bankasının 1963 yılında kurulması, bankalar sisteminin özel sek
tö rün  orta  ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredisi ihtiyacını karşılamak 
için gerekli olan bu tür kaynaklarını artırmıştır. Özellikle kamu sektörü 
bankalarının diğer yurtiçi ve yurt dışı borçlanmalar yoluyle kaynak sağ
lam aları plân ve programlar çerçevesi içine alınmıştır. Ticari bankaların 
yurtiçi borçlanmaları banker taahhütler geleneği içinde gerçekleştirilmiştir, 
ö ze l sınai kalkınma bankaları ile bazı resmi bankalar yatırım finansman
ları için bu dönemde milletlerarası ve yabancı mali kuruluşlardan kredi 
alarak  kaynak sağlamışlardır.

1970 yılında bankaların kaynaklan açısından izlenmiş olan politika
1963 - 1969 yıllarındaki ilkelerden ayrılmamıştır; 1970 yılındaki değişiklik 
vadeli mevduatın artırılması politikasına daha fazla önem verilmiş olma
sındadır.

Bu politikalar çerçevesi içinde bankalar sisteminin konsolide bilan
çolar toplamı 1962 de 23,7 milyar lira iken 1969 da 74,3 milyar liraya ve 
geçici rakam la 1970 yılında 81,4 milyar liraya yükselmiştir.

1970 yılı sonu itibariyle bankaların ancak başlıca işlemleri konusun
da oldukça kesin bilgi edinilebildiği için toplam kaynak ve kullanım araş
tırmam ızı bunların hareketlerine dayanarak yapacağız.

Bankalar sisteminin, mevduat, Merkez Bankası reeskont ve avansı, 
borçlanma ve diğer işlemler pasif kalıntısı şeklinde hesapladığımız konso
lide kaynakları toplamı 1962 sonunda 14.739 milyon lira iken 1969 yılı 
sonunda 45.826 milyon liraya ve 1970 yılı sonunda, geçici rakamla, 50.897 
milyon liraya yükselmiştir. 1963 - 1969 döneminde 1962 yılı sonuna kıyasla 
ortalam a yıllık artış oranı % 30,1 dir. Toplam kaynaklar 1969 yılında 
%  19,8, 1970 te ise % 11,1 oranlarında artmıştır.

Bankaların başlıca kaynaklarını ayrı bölümlerde ayrıntılı olarak ince
leyeceğiz. Bu bölümde toplam kaynakların yalnız yapışma ve zaman için
deki değişikliklerine ana çizgileriyle değineceğiz.

Toplam kaynaklar 100 kabul edilerek incelenirse 1963 - 1969 yılların
da toplam kaynaklar içinde mevduatın payı ile Merkez Bankasından sağ
lanan imkânların payı artmış, borçlanmalar ile diğer kaynakların payı 
azalmıştır. Toplam kaynaklar içinde mevduatın payı 1962 de % 63,9 iken
1969 da % 67,1 e ve 1970 de % 71,2 ye yükselmiştir. Merkez Bankasından 
sağlanan imkânların payı da 1962 de % 6,4 iken 1969 da % 12,6 ya yük
selmiş, 1970 te % 12,4 e inmiştir. Buna karşılık borçlanmaların payı 1962
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de % 20,3 iken 1969 da % 14,6 ya ve 1970 de % 12,1 e düşmüştür. Mev
duat 7 yılda ortalama %  32,4 oranında ve Merkez Bankasından sağlanan 
imkânlar c/c 73 oranında arttığı halde borçlanm alar % 17,7 oranında a rt
mıştır. Mevduat 1969 ve 1970 te aynı oranda olmak üzere yılda % 17,8 
oranında artmıştır. Merkez Bankasından sağlanan im kânlar 1969 da 
% 30,2 oranında ve 1970 de yavaşlayarak % 9,3 oranında artm ıştır.

Plânlı dönemde bankalar için kaynakların kullanımı açısından çizil
miş olan poiitika banka kredilerini üretici sektörlere ve ihracata yö
neltmek, orta ve uzun vadeli yatırım  ve işletme kredilerinin payını artır
mak ve gerektikçe kaynak kullanımının para hacminde aşırı artışlar yarat
mayacak bir eğilim içinde seyretmesi için genel disponibilite ve mevduat 
karşılıklariyle frenlenmesi şeklinde özetlenebilir. Bu temel ilkeler içinde 
kamu mali sektörünün bankaların kaynaklarından özel sektörün ihtiya
cını aksatmadan faydalanması, kam u iktisadi teşebbüslerini finanse eden 
bankaların bu iş için Merkez Bankası avans reeskontları dışında uzun 
vadeli kaynaklar aramaları, konut ve bayındırlık sektörünün de uzun va
deli kaynaklarla çalışmaları, tarım  kredilerinin rasyonalize edilmesi küçük 
san’at ve esnaf kredilerinin geliştirilmesi gibi yardımcı politikalar da izlen
miştir.

1970 yılında bankaların kaynak kullanımı açısından izlenmiş olan 
politika 1963 - 1969 yıllarındaki ilkelerden ayrılmamıştır. 1970 yılındaki 
değişiklik geçici olarak kredi hacmi artışının kantitatif olarak yavaşlatıl
ması bir yana bırakılırsa banka kredilerinin üretim ve yatırım  sektörlerine 
daha fazla yönelmesini sağlamak için farklılaştırılmış faiz sistemi, faize 
dayanan desteklemeler ve vergi yükü azaltılması veya muaflığı gibi teşvik 
tedbirlerine daha fazla önem verilmiş olmasındadır.

Toplam kaynaklar ve kullanımını zaman içinde incelemek için baş
vurduğumuz yöntem dolayısiyle emre hazır değer, mevduat karşılığı, kredi, 
tahvil ve iştirak şeklinde hesapladığımız konsolide kullanım toplamı, biraz 
önce miktarlarını ve artış oranlarını arzetmiş olduğumuz konsolide kay
naklar toplamına eşit olduğu için bunları burada tekrar etmeyeceğiz.

Bankaların başlıca kaynak kullanımlarını ayrı bölümlerde ayrıntılı 
olarak inceleyeceğiz. Bu bölümde toplam kullanımların yalnız yapışma ve 
zaman içindeki değişikliklerine ana çizgileriyle değineceğiz.

Toplam kullanım 100 kabul edilirse 1963 - 1969 yıllarında toplam kul
lanım içinde kredilerin payı artmış, tahvil ve iştiraklerin payı azalmıştır. 
Emre hazır değerler ile mevduat karşılıklarının payı bu dönemde pek az 
değişikliklerle hemen hemen aynı seviyede seyretmiştir. Toplam kullanım 
içinde kredilerin payı 1962 de %  70,3 iken, 1967 de % 74,3 e yükseldikten 
sonra 1969 da % 72,4 inmiş, 1970 te ise % 73,1 e yeniden yükselmiştir. 
Tahviller ile iştiraklerin payı 1962 de % 10,9 iken 1969 da % 9,1 e ve
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1970 de % 8,4 e inmiştir, um re hazır değerler ile mevduat karşılıkları top
lamı 1962 yılında % 18,8, 1969 ve 1970 yıllarında % 18,5 oranında pay 
almıştır.

Kullanımların yapısındaki değişiklik artış hızlarının farklı olmasından 
ileri gelmiştir. Krediler yedi yılda ortalama % 31,5 oranında, tahvil ve iş
tirakler % 22,8  oranında, emre hazır değer ve mevduat karşılıkları % 29,4 
oranında yükselmiştir. Banka kredileri 1969 da % 20,3, 1970 de % 12,1 
oranında yükselirken, tahvil ve iştirakler toplamı 1969 da % 17,8, 1970 
de ise % 3,2 oranlarında artmıştır. Emre hazır değer ve mevduat karşılık
ları 1969 da % 19,0 ve 1970 de % 11,0 oranlarında yükselmiştir.

c. Banka kredileri :
Krediler Toplamı : Banka kredileri 1962 yılı sonunda 10.362 milyon 

lira iken 1967 yılında 23.368 milyon lira, 1969 yılı sonunda 33.182 milyon 
liraya ve 1970 yılı sonunda 37.186 milyon liraya yükselmiştir. 1963 - 1967 
döneminde ortalama artış oranı %23,1, İkinci Plân döneminde iki yılda 
% 21 ve 1963 - 1969 döneminde %  31,5 tir. Artış hızları ortalaması yedi 
yıl için % 18,1 dir. Banka kredileri 1969 yılında % 20,3, 1970 yılında % 12,1 
oranlarında artmıştır.

İşlemler açısından : Memleketimizde banka kredileri cari istatistik
lerde tarihi nedenlerle ihtisas kredileri ve genel krediler diye adlandırıl
ması az çok mümkün olan iki büyük gruba ayrılmaktadır. Genellikle ihti
sas kredileri diye adlandırılan grup, T. Sınaî Kalkınma Bankasiyle Sınai 
Yatırım ve Kredi Bankasının orta ve uzun vadeli kredilerini, T. C. Ziraat 
Bankasının tarım kredilerini, T. Halk Bankasının küçük san’at ve esnaf 
kredilerini ve ipotek karşılığı kredi açmakla yetkili 5 bankanın bu tür 
kredilerini kapsamaktadır. Diğer yandan ihtisas kredileri içinde çeşitli 
sektörlere ait krediler de yer almakta ve ihtisas deyimi sektör deyimine 
karşılık olmamaktadır. Bir kısım kredileri ihtisas grubunda yer alan ban
kaların diğer kredileri ikinci grubta gösterilmektedir. Genel krediler ticarî 
krediler, muhtelit diye adlandırılan ikinci grup, bankaların senetler cüz
danı, avanslar ve borçlu cari hesaplar yoluyle her sektöre ve her faaliyet 
koluna ve bu arada ihtisas kredilerini kapsayan alanlara da açtıkları kre
dileri kapsar. Genel kredilere ticari kredi denilmesinin nedeni bunların ti
caret sektörüne açılmasından değil kredi aracı olarak kullanılan borçlan
dırma vesika ve usullerinin Ticaret Kanunu hükümlerine dayanmasın- 
dandır.

Biz bu bölümde kredileri elde bulunan bilgileri değerlendirerek çok 
yaklaşık olarak sektörlere dağıtarak inceleyeceğiz. Bu dağılımın yakla
şıklık derecesine ölçü olmak üzere sektörlere dağıtılamayan banka kredi
lerinin toplam krediler 100 kabul edilirse 25 binden az krediler açısından 
1962 - 1970 yıllarında % 6,7 den % 4,1 e yıldan yıla düşerek değişen oran
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larda olduğunu bunlar dışında kalıpta dağıtılamayan kredilerin payının 
1962 ile 1970 arasında % 8 civarında seyrettiği belirtilebilir. Kredilerin 
sektörlere geçici olarak dağılımı, esas itibariyle Bankamızın risk san<„rali- 
zasyonu dolayısiyle iki ayda bir, elde ettiği sektöî ve kollara dağılım se
rilerine! dayanmaktadır. Ancak bu seriler Bankamızın kuruluş Kanunu g e 
reğince özel olarak bankalardan aldığı istatistik bilgilerle ve Bankalar Ka
nunu gereğince Bankamıza gönderilen cetvellerle ayarlanmıştır. Böylece 
meydana getirilmiş olan dağılım serilerinin biraz daha geliştirilmesi im
kânları üzerinde araştırmalar yapılmasına devam edildiği için bu cetveller 
şimdilik geçici sayılmaktadır.

Kredilerin sektörlere dağılımı konusunu incelemeden önce banka kre
dilerini hiç olmazsa ana çizgileriyle cari istatistiklerdeki dağılım şekliyle  
incelemek faydalı olabilir.

İhtisas kredileri içinde yer alan T.C. Ziraat Bankası tarım kredileri, 
sanayi bankalarının orta ve uzun vadeli kredileri ve küçük san’at kredileri 
artış hızı bakımından Birinci Plân döneminde oldukça yüksek oranlar gös
termiştir. İkinci Plân döneminde iki yıllık artış hızı ortalamaları ilk beş 
yıldaki hızlarından üçte bir kadar kaybetmiştir. 1970 yılında bu hızlar 
biraz daha inmiştir.

Toplam krediler 100 kabul edilirse sanayi bankalarının payı 1962 de 
%  3,2 iken sürekli olarak artarak 1969 da % 4,5 e, 1970 de %  5,7 ye çık
mıştır. Söz konusu tarım kredilerinin payı 1962 de % 18,6 iken 1969 da 
% 25,8 e çıkmış, 1970 de %  24,9 a inmiştir. Küçük san’at kredilerinin payı
1962 de %  1,8 iken yavaş yavaş artarak 1970 de % 3 e yükselmiştir. İpo
tek karşılığı kredilerin payı 1962 de % 11,9 iken 1969 da % 6,9 a inmiş, 
fakat 1970 de %  7,2 ye yükselmiştir.

Genel krediler içinde yer alan senetler cüzdanı ile borçlu cari hesaplar 
birinci plân döneminde ve ikinci plânın ilk iki yılında hemen hemen aynı 
hızla artmıştır. Buna karşılık avanslar, ikinci plânın ilk iki yılında hızını 
birinci plân dönemindekine kıyasla üçte bir kadar kaybetmiştir. 1970 y ı
lında bu hızlar biraz daha yavaşlamıştır.

roplam krediler 100 kabul edilirse senetler cüzdanının toplam krediler 
içindeki payı 1962 de % 11,2 iken yavaş yavaş 1970 te %  8,3 e, avansların 
payı % 8,9 dan % 8,5 e, borçlu cari hesapların payı %  44,4 ten %  42,3 e 
inmiştir.

Sonuç olarak, işlemler açısından ihtisas kredileri lehine ve genel kre
pliler aleyhine plânlı dönemde %  5 kadar bir yapısal değişiklik olduğunu, 
lehe pay artışının tarım kredilerinde %  6, sanayi bankaları orta ve uzun 
vadeli kredilerinde % 3, küçük san’at kredilerinde % 1 civarında olduğunu 
belirtebiliriz. Genel krediler içinde senet, avans ve cari hesaplarının payı 
hemen hemen aynı hızlarla düşmüştür.
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Sektörlere dağılma : Banka kredilerini sektörlere dağılma açısından 
ele alırsak üretim sektörüne 1962 de 3.855 milyon lira 1969 da 15.306 
milyon lira ve 1970 te 17.579 milyon lira ayrıldığı görülür. Bu sektöre 
açılan kredilerin ortalam a artış oram birinci plân döneminde c/c 32,
1967 - 1969 da %  26,4 tür. Bu sektörün artış hızı 1969 da % 19,6 iken 1970 
te %  14,8 e düşmüştür. Üretim sektörü kredilerinin önem derecesini belirt
mek için bunların toplam krediler içindeki payının 1962 de %  37,2 iken 
1970 te  % 47,3 e çıktığına işaret etmek gerekir.

Üretim sektörü içinde yer alan sanayi sektörüne bankalar 1962 de 
1.847 milyon lira 1969 da 7.820 milyon lira 1970 te 9.722 miiyon lira kredi 
açmıştır. Bunun 1962 de 334 milyon lirası ve 1970 de 2.136 milyon lirası 
sanayi bankalarının özel şartlı orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme kre
dileri, geri kalanı da diğer bankaların sınaî teşebbüslere kısa, orta ve uzun 
olmakla birlikte ticari senet ve vesikalarla ve ticari şartlarla açtığı kredi
lerdir. Bu kredilerin artış hızı 1963 - 1967 döneminde % 33,6, 1968 - 1969 
döneminde %  29 dur. Bu sektörün artış hızı 1969 da %  23,7 iken 1970 te 
%  24,3 e yükselmiştir. Sanayi kredilerinin önem derecesini ölçmek için 
bunların toplam krediler içindeki payının 1962 de % 17,8 iken 1970 te 
% 26,1 e yükseldiğini belirtmek gerekir.

Sanayi bankaları dışında kalan bankaların madencilik sektörüne aç
tığı krediler 1962 yılında 15 milyon lira iken 1967 yılında 170 milyon liraya
1968 de 256 milyon liraya çıkmış 1969 da 204 milyon liraya indikten sonra 
1970 yılında 253 milyon liraya yeniden yükselmiştir. Bu kredilere sanayi 
bankalarının açtığı benzeri orta ve uzun vadeli krediler eklenirse rakam
lar biraz daha yükselir. Toplam kredilerin binde birinden az olmakla bir
likte bu kredi türü plânlı dönemde kendi çapında oldukça hızlı bir artış 
kaydetmiştir.

Üretim sektörü içinde yer alan tarım sektörüne bankalar 1962 de 
1.810 milyon lira, 1969 da 6.311 milyon Hra, 1970 te 6.496 milyon lira 
kredi açmıştır. Bunun 1962 de 42 milyon lirası ve 1970 te 174 milyon lirası 
T. C. Ziraat Bankası dışındaki bankalarca açılan kredilerle ilgilidir. Yine 
aynı yıllarda bu sektöre açılan kredilerin 454 milyon ve 2.118 milyon lirası 
Tarım Kredi Kooperatiflerine T. C. Ziraat Bankasınca açılan kredileri 
kapsar. 1962 de 1.314 milyon lira ve 1970 te 4.204 milyon lira olmak üzere 
ayrıca T. C. Ziraat Bankası üreticilere kredi açmıştır. Bu üreticiler içinde 
Devlet Üretme Çiftliklerinin payı 1962 için 207 milyon lira, 1970 için 290 
milyon liradır. Cari istatistiklerde tarım kredileri içinde görünen Tarım 
Satış Koopertifleri kredileri sürüm ve satış için açıldığı gözönünde tu tu
larak dağıtım sektörüne alınmıştır. Tarım sektörü kredilerinin artış hızı
1963 - 1967 döneminde %  27,7, 1968 - 1969 döneminde % 23,2 dir. Bu 
sektörün artış hızı 1969 da %  16,0 iken 1970 te % 2,9 a düşmüştür. Tarım 
sektörü kredilerinin önem derecesine işaret etmek için bunların toplam
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krediler içindeki payının 1962 de % 17,5 iken 1969 da % 19,0 a çıktığını 
ve 1970 te tekrar % 17,5 e indiğini belirtmek gerekir.

Üretim sektörü içinde yer verilmiş olan küçük san at kredileri yalnız 
Türkiye Halk Bankasının kredilerini kapsamaktadır. Sektörlere dağıtılma
yan kredilerle 25 bin liradan az krediler içinde bu nitelikte olanlar büyük 
bir ihtimal ile vardır. İstatistik imkânlar bunların ayıklanmasına şimdilik 
engeldir. Süz konusu küçük san’at kredileri 1962 - 1970 döneminde sürekli 
olarak artmıştır. 1962 de 183 milyon lira iken 1970 te 1.108 milyon liraya 
çıkmıştır. Artış oranı 1963 - 1969 için ortalama % 61,5 tir. Bu oran 1969 
da % 25; 1970 te %  14,1 dir. Toplam krediler içindeki payı 1962 de %  1,8 
iken 1970 te % 3 e yükselmiştir.

Banka kredilerinin dağıtım sektörüne dağılışını ele alırsak bu sektöre
1962 de 2.548 milyon lira, 1969 da 9.394 milyon lira ve 1970 te 10.403 
milyon lira ayrıldığı görülür. Bu sektöre açılan kredilerin ortalama artış 
oram Birinci Plân döneminde %  26,5, 1968 - 1969 da %  29,4 dür. Bu sek
törün artış hızı 1969 da %  26,9 iken 1970 te %  10,7 olmuştur. Dağıtım 
sektörü kredilerinin önem derecesini göstermek için bunların toplam kre
diler içindeki payının 1962 de ■% 24,6 iken 1970 de %  28 e yükseldiğini 
işaret etmek gerekir. Artış, turizm ile ihracat kredileri payından ileri gel
miştir, iç ticaret kredilerinin payı pek az rol oynamıştır. İthalâtın payı 
1970 te azalmıştır.

Dağıtım sektörü içinde yer alan ihracat kredilerine bankalar 1962 de
1.000 milyon lira, 1969 da 3.843 milyon lira, 1970 te 4.789 milyon lira 
kredi açmıştır. Bunun 1962 de 370 milyon lirası, 1969 da 2.581 milyon 
lirası, 1970 te 3.246 milyon lirası T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Koo
peratiflerine açtığı kredilerdir. Geri kalanı diğer bankalarla bu bankanın 
çeşitli ihracat kredilerini kapsar.

İhracat kredilerinin 1963 - 1969 yıllarındaki ortalama artış oram %  40,6 
dır. Bu krediler 1969 da % 30, 1970 te %  24,6 oranında artmıştır; toplam 
krediler içindeki payı 1962 de %  9,6 iken 1970 te % 12,9 a yükselmiştir.

Turizm kredileri 1962 de 4 milyon lira iken 1967 de 14 milyon liraya 
ancak çıkabilmiş, 1968 de birden bire 121 milyon liraya yükseldikten sonra 
hızlanarak 1969 da 148 milyon liraya ve 1970 te 167 milyon liraya yük
selmiştir. Bu krediler T. C. Turizm Bankası ile T. Vakıflar Bankasınca açıl
maktadır. Diğer bankaların benzeri krediler açtığı ve bunların az dâ olsa 
sektörlere dağıtılmayan krediler arasında yer aldığı muhtemeldir. Toplam 
kredilerin binde yarımından az olan turizm kredilerinin plânlı dönemde 
kendi çapınca oldukça hızla arttığı görülmektedir.

Dağıtım sektörü içinde yer alan ithalât kredilerine bankalar 1962 de 
834 milyon lira, 1»69 da 2.585 milyon lira, 1970 de 2.398 milyon lira kredi
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ayırmıştır. İthalât kredilerinin 1963 - 1969 yıllarındaki ortalama artış oranı 
%  30 dur. Bu krediler 1969 da % 28,3 artmış ve 1970 de % 7,2 oranında 
azalmıştır. Toplam krediler içindeki payı 1962 de %  8,1 iken 1970 de 
%  6,4 e inmiştir.

Cari istatistiklerde senetler cüzdanı, avanslar ve borçlu cari hesap
lar toplamına genellikle ticari krediler adı verilmesi dolayısiyle meydana 
gelen yanlış anlama yüzünden hızla arttığı sanılan iç ticaret kredileri söz 
konusu ticari krediler içinde yer alan diğer İktisadî faaliyet kolları kredi
lerinin ayıklanması yoluyle gerçek miktarına indirildikten sonra artış hızı 
ve toplam kredilerden aldığı pay açısından ekonomik faaliyetler yapısına 
ve konjonktüre uygun nitelik taşıdığı açıkça görülmektedir. Bununla bir
likte sektöre dağıtılamayan krediler içinde iç ticaretle ilgili olanların da 
bulunduğu bir gerçektir. Bunların da tahmin edilerek hepsi bir arada in
celense yine de toplam iç ticaret kredileri üretilen malların dağıtımı açı
sından memleket piyasası ve dağıtım düzeni gözönünde tutulursa spekü
latif bir nitelik ve kaynak israfı niteliği göstermez.

Iç ticarete bankalar 1962 de 710 milyon lira, 1969 da 2.818 milyon 
lira ve 1970 te 3.049 milyon lira kredi açmıştır. İç ticaret kredilerinin
1963 - 1969 yıllarındaki ortalama artış oranı % 42,4 tür. Bu krediler 1969 
da %  21,9 ve 1970 te %  8,2 oranlarında artmıştır.

Konut ve bayındırlık sektörüne bankalar 1962 de 2.264 milyon lira,
1967 de 3.385 milyon lira, 1969 da 3.725 milyon lira, 1970 te 4.243 milyon 
lira kredi açmıştır. Konut inşaatına 1962 de 1.123 milyon lira, 1969 da 
1.567 milyon lira, 1970 te 1.617 milyon lira ayrılmıştır. Konut inşaatı 
içinde 1962 den sonra işçi meskenleri kredileri T. Emlâk Kredi Bankasınca 
değil doğrudan doğruya Sosyal Sigortalar Kurumunca verilmiştir. Daha 
önce verilenler bu krediler içinde kalmış ve tasfiye edildikçe azalmıştır. 
Bu azalış konut kredilerinin azalmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte 
konut kredilerinin artış hızı da bu etki dışında yavaşlamıştır. Bu arada yapı 
tasarrufu mesken kredileri artm akta devam ederken hızı düşmüştür. Bina 
inşaatına kredi verilmesi duraklamış fakat diğer mesken kredilerinin artış 
hızı yavaş da olsa devam etmiştir. Mahalli idarelere 1962 de 968 milyon 
lira, 1970 te 1.548 milyon lira kredi açılmıştır. Bunun aynı yıllarda 883 
milyon lirası ve 1.473 milyon lirası İller Bankasınca sağlanmıştır. T. Emlâk 
Kredi Bankasınca âfetler için açılan krediler 1962 de 8 milyon lira iken 
1970 te 558 milyon liraya çıkmış ve felâkete uğrayan vatandaşlarımıza bir 
yardım kaynağı olmuştur. Diğer inşaat kredileri, ipotek karşılığı kredi 
vermeye yetkili olmayan bankalarca açılan kredileri kapsamaktadır. Bu 
krediler 1962 yılında 165 milyon lira iken 1970 te 520 milyon liraya çık
mıştır.
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Konut ve bayındırlık sektörünün önem derecesini gösterm ek için bun
ların toplam krediler içindeki payının 1962 de % 21,8 iken 1970 te % 11,4 
e indiğini ve ortalama yedi yıllık hızın % 9,2 olduğunu, 1969 da % 8,2 olan 
artış hızının 1970 te % 13,9 a yükseldiğini belirtiriz.

Bankaların kamu mali sektörüne açtığı krediler 1962 yılında 19 mil
yon lira iken 1970 yılında 10 milyon liraya inmiştir.

Sektörlere dağıtılamayan krediler 1962 yılında 1.676 milyon lira, 1970 
yılında 4.951 milyon lira tutm uştur. Bu kredilerin içinde 25 bin liradan az 
olan kredilerin payı toplam kredilere kıyasla 1962 de %  6,7, 1970 te % 4,1 
dir. Bunların 1963 - 1969 yılları artış hızı ortalaması %  13,9, artış oranı
1969 için % 19,0, 1970 için %  10,8 dir. İpotekli ticarî krediler 1962 de 104 
milyon lira, 1970 te 326 milyon lira tutm uştur; yedi yıllık artış hızları 
% 22,1 dir; artış hızları 1969 için % 11,3, 1970 için % 23 tür. Dağılım ista
tistikleri açısından net yanlış ve eksik kalemi niteliğinde ve sektörlere 
dağıtılamayan diğer krediler 1962 de 878 milyon lira iken 1970 te 3.108 
milyon liraya yükselmiştir. Bununla birlikte toplam kredilerden aldığı pay 
1963- 1970 döneminde ortalama % 9  civarında seyretmiştir. Bu krediler
1969 da % 22,4 oranında arttığı halde 1970 te binde 1 kadar azalmıştır.

d. Tahviller ve iştirakler :
Bankaların serbest tahviller cüzdanı 1962 yılında 285 milyon lira iken

1969 da 1.677 milyon liraya çıkmış ve 1970 te 1.662 milyon liraya inmiştir. 
Bunun içinde aynı yıllarda iç istikraz tahvilleriyle Hazine plasm an bono
ları, sırasiyle 110 milyon lira iken 1.468 milyon liraya yükselmiş ve bir 
yıl sonra 1.415 milyon liraya inmiştir. 1962 yılında 8 milyon lira olan ta 
sarruf bonoları azar azar artarak 1970 te 107 milyon liraya çıkmıştır. Diğer 
tahvil türleri pek az farkla 1962 yılı seviyeleri civarında dalgalanmıştır. 
Serbest tahvillerin toplam iştirak ve tahviller içindeki payı 1962 de %  17,8 
iken 1969 da %  40,3 e çıkmış, fakat 1970 de % 38,7 ye inmiştir. Hazine 
plasman bonolarının payı 1962 de % 5,6 iken 1969 da %  16,7 ye çıkmış, 
fakat 1970 te %  9,6 ya düşmüştür. Buna karşılık iç istikraz tahvillerinin 
payı 1962 de %  1,3 iken 1969 da % 18,6 ya ve 1970 de % 23,4 e yüksel
miştir. Diğer tahvillerin paylarında büyük değişiklik olmamıştır. Banka
ların 1970 yılında özellikle artmış olan özel sektör tahvil emisyonlarına 
kendi portföylerinde yer verdiklerini gösteren bir eğilim istatistiklerde 
görülmemektedir.

Kanuni karşılık olarak muhafaza edilen tahviller bankaların safi kâr
larından Ticaret Kanununa göre % 5 ve Bankalar Kanununa göre %  5 ol
mak üzere ayrılmaktadır. Bunlar iç istikraz tahvilleriyle Devlet Yatırım 
Bankası tahvillerini kapsamaktadır. 1962 yılında 175 milyon tu tan  bu tah
viller 1970 yılında 390 milyon liraya yükselmiştir. Bunların toplam mali 
plasmanlara oranı 1962 de % 10,9 1970 te ise % 9,1 dir.
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Bankaların iştirakleri 1962 yılında 1.140 milyon lira iken 1969 da
2.154 milyon liraya ve 1970 de 2.241 milyon liraya çıkmıştır. Bankaların 
sanayi, madencilik ve enerji sektörlerine iştirakleri toplamı bütün iştirak
lerinin 1962 de % 76,7 si iken, 1969 da %  90,2 ye ve 1970 de %  91 e yük
selmiştir.

Bankaların mali plasmanlarının sektörlere dağılımını incelersek üre
tim sektörüne yapılan plasmanların payının 1962 de %  59 iken azalarak 
1970 de •% 49,3 e indiğini, kamu mali sektörüne yapılan plasmanların pa
yının sürekli olarak artarak 1962 de %  11,8 iken 1970 de % 42,8 e yük
seldiğini, konut ve bayındırlık sektörü plasmanlarının %  10,7 den % 2,2 ye 
indiğini, dağıtım ve hizmet sektörü plasmanları payının da binde 3 ten 
% 1,4 e yükseldiğini, sektöre dağıtılamayan plasmanların payının da 
%  18,1 den %  4,3 e indiğini görürüz. Gerçekte sanayi sektörüne iştirakler 
artm ıştır. Fakat mali plâsm anlar içindeki önemi zaman içinde azalmıştır. 
Buna karşılık madencilik sektörü plâsmanlarının hem hızı artmış, hem 
mali plâsm anlar içindeki payı yükselmiştir. Enerji sektöründe 1962 - 1969 
da artış, 1970 te önemli azalış görülmektedir. Tarım sektörü iştirakleri 
1962 - 1970 döneminde 7-8 milyon lirada kalmıştır. Taşıma sektörü de ay
nı şekilde 61 milyon lirada kalmıştır. Bu iştirak Deniz Nakliyat Şirketine 
Denizcilik Bankasınca yapılmıştır.

e. Mevduat :

M evduat toplamı :Bankalardaki mevduat 1962 yılında 9.418 milyon 
lira iken 1969 da 30.759 milyon liraya ve 1970 te 36.234 milyon liraya 
yükselmiştir. 1963 - 1969 döneminde ortalama artış oranı % 32,4, 1969 da 
ve 1970 te % 17,8 oranlarında olmuştur. Zincirleme artış oranlan ortala
ması 1963 - 1969 yılları için %  18,5 dir.

Vadeler açısından : Vadesiz mevduat 1962 yılında 7.921 milyon lira 
iken 1969 da 23.487 milyon liraya ve 1970 te 26.445 milyon liraya yüksel
miştir. 1963 - 1969 döneminde ortalama artış oranı % 28,1 dir. Artış oranı
1969 için %  18,1970 için %  12,6 dır. Vadesiz mevduatın toplam mevduat 
içindeki payı 1962 de % 84,1 iken 1969 da % 76,4 e 1970 te ise % 73 e 
düşmüştür.

Vadeli mevduat 1962 yılında 1.497 milyon lira iken 1969 da 7.272 mil
yon liraya ve 1970 te 9.789 milyon liraya yükselmiştir. 1963 - 1969 döne
minde ortalama artış oranı %  55,1 dir. Artış oranları 1969 için % 17,2,
1970 için % 34,6 dır. Vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payı 1962 
de % 15,9 iken 1969 da %  23,6 ya, 1970 te %  27 ye yükselmiştir.

Mevduat nevi açısından : Ticari mevduat 1962 de 1.894 milyon lira,
1969 da 6.605 milyon lira ve 1970 te 7.267 milyon liradır. Ticarî mevduat
1963- 1969 döneminde ortalama % 35,5 oranında, 1969 da % 21,4 ora-
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mnda, 1970 te Çİ 10,0 oranında artış kaydetmiştir. Ticari mevduat topiam  
mevduattan genellikle % 20 civarında pay almıştır. Toplam mevduata kı
yasla ticari mevduatın vadesiz kısmının payı % 18 ile % 19 arasında, vadeîı 
kısmının payı % 1 ile % 2 arasında değişmiştir. Vadeli ticari mevduatın 
payında 1962 - 1967 arasında, artış 1969- 1970 yıllarında ise azalma 
meydana gelmiştir. Ticari mevduat içinde özel teşebbüslerin mevduatı 
toplam mevduat 100 kabul edilirse genellikle 1962 - 1970 yıllarında %  16 
ile % 17 oranlarında pay almıştır. Bunların vadeli kısmının payı da % 1 
ile %  2 arasındadır. Kamu ekonomik teşebbüslerinin toplam mevduat için
deki payı % 4 ile % 3 arasında seyretmiştir. Bunların vadeli kısmı binde bir 
ile binde 3 arasındadır. Özel teşebbüslerin mevduatı 1969 da %  23,5 ora
nında, 1970 te ise %  14,7 oranında artmıştır. Buna karşılık kamu ekonomik 
teşebbüslerinin mevduatı 1969 %  12,5 oranında arttığı halde 1970 te % 10,9 
oranında azalmıştır.

Tasarruf mevduatı 1962 de 5.501 milyon lira iken 1969 da 20.866 
milyon liraya ve 1970 de 25.043 milyon liraya çıkmıştır. Tasarruf mevdu
atı 1963 - 1969 döneminde ortalama %  39,9 oranında artmıştır. Artış hız
ları 1969 için %  17,8, 1970 için % 20 dir. Tasarruf mevduatı toplam m ev
duattan 1962 de %  58,4 pay aldığı halde 1967 de % 68,3 pay almış ve bu 
pay 1969 da % 67,8 e indikten sonra 1970 de % 69,1 e yükselmiştir. Top
lam mevduata kıyasla vadeli tasarruf mevduatının payı 1962 de % 10,8 
iken artarak 1969 da % 19 a ve 1970 te % 22,7 ye yükselmiştir. Vadesiz 
tasarruf mevduatının payı 1962- 1969 da % 47 ile % 49 arasında seyret
miş 1970 te ise % 46,4 e inmiştir.

Tasarruf mevduatı içinde gerçek kişilerin tasarrufu toplam mevduat 
100 kabul edilirse 1962 de % 51,6 iken 1970 de 63,2 ye yükselmiştir. Bun
ların içinde vadesizlerin oram 1963 - 1969 da %  45 ile % 46 arasında sey
retmiş, 1970 de ise %43,1 e inmiştir. Gerçek kişilerin vadeli mevduatının 
payı 1962 de %  6,9 iken 1969 da % 16 ya ve 1970 de %  20 ye yükselmiştir. 
Tasarruf mevduatı içinde yer alan ve gerçek kişi olmıyan tasarruf sahip
leri mevduatının toplam mevduattan aldığı pay 1962 - 1970 yıllarında %  6 
ile % 7 arasında seyretmiştir. Bunların vadeli ve vadesiz kısımları % 3 ile 
%  3,5 gibi oranlar göstermiştir.

Resmî mevduat 1962 de 2.023 milyon lira iken 1969 da 3.288 milyon 
liraya, 1970 de 3.924 milyon liraya yükselmiştir. Resmî mevduat 1963 - 1969 
döneminde ortalama % 8,9 oranında 1969 da % 11,1 ve 1970 de %  19,3 ora
nında artmıştır. Resmî mevduat toplam mevduattan 1962 de % 21,5 pay 
aldığı halde bu pay 1967 de % 12,6 ya, 1969 da % 10,7 ye ve 1970 de %  10,8 
e doğru azalmıştır, lop lam  mevduata kıyasla vadesiz resmi mevduatın payı 
1962 de % 17,9 iken 1962 - 1970 yıllarında % 8 ile % 9 düşmüştür. Vadeli 
resmi mevduatın payı da 1962- 1970 yıllarında % 3  ile % 2 civarında 
seyretmiştir. Resmi mevduat içinde yer alan genel ve katma bütçeli ida-
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i elerin mevduatının payı 1962 de % 10,3 iken, 1970 de °/c 5 e kadar inmiştir. 
Mahalli idarelerin mevduatının payı 1962 de 2,8 iken, 1970 de % 1,2 ye 
düşmüştür. Zorunlu sigortaların payı aynı yıllarda % 5,5 iken % 3,2 ye 
inmiştir. Diğer resmi mevduatın payı da 1962 de % 2,9 iken 1970 de % 1,5 
e düşm üştür. Resmi mevduat içinde yer alan söz konusu mevduatın her- 
birinin vadeli kısmının payı binde 1 ile binde 4 kadardır.

Kaydî para : Vadesiz ticari mevduat ile vadesiz tasarruf mevduatı 
toplam ı olan ve para hacminin unsurlarından birini teşkil eden kaydı para 
veya tevdiat parası daha önce para hacmi ile ilişkili olarak incelenmiştir. 
Kaydî para 1962 de 6.234 milyon lira iken 1969 da 21.032 milyon liraya 
ve 1970 te 23.409 milyon liraya yükselmiştir. Bunun dışında kalan vadeli 
m evduat ile, resmi vadeli ve vadesiz mevduat toplamı 1962 de 3.184 milyon 
lira iken 1969 da 9.727 milyon liraya ve 1970 te 12.825 milyon liraya çık
m ıştır. Kaydî paranın toplam mevduat içindeki oranı 1962 de % 66,2, 1969 
da % 68,4 ve 1970 de %  64,6 dır. Buna karşılık aynı yıllarda geri kalan 
mevduatın payı % 33,8, % 31,6 ve % 35,4 tür. Vadesiz ticarî mevduat 1962, 
1967, 1969 ve 1970 de kaydî paranın % 28 civarındaki kısmını, geri kalan 
%  72 sini vadesiz tasarruf mevduatı teşkil etmiştir.

f. Merkez Bankası reeskont ve avansları :

Bankaların Merkez Bankasından sağladıkları reeskont ve avansları 
Merkez Bankası Bölümünde ve Bankaların toplam kaynak ve kullanımı 
bölümünde ayrıntılı olarak incelemiştik. Bankaların Merkez Bankasından 
sağladıkları imkânlar Bankamızın yıl sonu bilanço rakamlarına dayan
maktadır.

g. Borçlanmalar :

Bankalarca çıkarılmış olan tahvillerin toplamı 1962 de 513 milyon 
lira iken 1965 de 613 milyon liraya yükseldikten sonra 1969 da 491 milyon 
liraya ve 1970 te 458 milyon liraya inmiştir. T. Emlâk Kredi Bankasınca 
çıkarılmış olan tahviller 1962 de 341 milyon lira iken 1965 de 487 milyon 
liraya yükselmiş ve yavaş yavaş azalarak 1970 de 402 milyon liraya in
miştir. 1962 de 139 milyon lira olan T. C. Ziraat Bankası tahvilleri 1970 
de 51 milyon liraya, 1962 de 15 milyon lira olan T. Halk Bankası tahvilleri
1970 de 5 milyon liraya inmiştir. T. Sınaî Kalkınma Bankasının 1962 de 
16 milyon lira olan tahvili 1968 de, T. Kredi Bankasının 1962 de 2 milyon 
lira olan tahvili de 1965 de tamamen itfa edilmiştir.

Bankaların tahviller dışındaki borçlanmaları tutarı 1962 de 2.553 mil
yon lira iken 1969 da 6.261 milyon liraya ve 1970 de 5.718 milyon liraya 
yükselmiştir. Borçlanmalar içinde ilk defa 1965 yılında mevduat karşılık
larının % 20 si oranında bu karşılıklardan T. C. Ziraat Bankasına açılan
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kredi 141 milyon lira iken 1968 yılında 525 milyon liraya, 1969 yılında 
647 milyon liraya ve 1970 yılında 650 milyon liraya yükselmiştir.

Kamu sektörü bankalarının bir kısmına Devlet Yatırım Bankasınca 
sağlanmış olan krediler 1962 yılında 1.371 milyon lira iken 1969 da 3.219 
milyon liraya yükseldikten sonra 1970 de 2.513 milyon liraya inmiştir. Bu 
iniş Etibank’ın Devlet Yatırım Bankasından aidığı kredilerdeki azalıştan 
ileri gelmiştir. 1962 yılında 424 milyon lira iken 1969 da 1.394 milyon 
liraya kadar yükselen bu krediler 1970 yılı ilk yarısında 372 milyon lira
ya indikten sonra Aralık ayında 520 milyon liraya yükselmiştir. Etibank’ın 
söz konusu borçlarındaki azalış, bünyesinden Türkiye Enerji Kurumunun 
ayrılmasıyle ilgilidir. Devlet Yatırım Bankasından Sümerbank’m sağladığı 
fonlar 1962 de 232 milyon lira iken 1969 de 718 milyon liraya 1970 de ise 
758 milyon liraya yükselmiştir. Denizcilik Bankasının aynı yıllarda Devlet 
Yatırım Bankasından sağladığı fonlar sırasiyle 340 milyon lira, 877 milyon 
lira, ve 996 milyon liradır. İller Bankasının 1962 yılında 217 milyon lira 
olan bu nev’i borcu çok küçük değişikliklerle hemen hemen aynı seviyede 
seyretmiş ve 1970 yılında 215 milyon liraya inmiştir. T. Emlâk Kredi Ban
kasının borcu da 1962 yılında 4 milyon lira iken 1965 de 16 milyon liraya 
çıkmış ve daha sonra 1970 yılına kadar düşerek 8 milyon liraya inmiştir. 
T. C. Turizm Bankasına 1963 de açılan 2 milyon liralık kredi 1968 de 17 mil
yon liraya çıkmış ve 1970 yılında bu kredi 16 milyon liraya inmiştir. Kamu 
sektörü bankalarının Sosyal Sigortalara olan borcu 1967 de 267 milyon 
lira iken 1968 yılında 284 milyon liraya çıkıp 1969 yılında 256 milyon li
raya inmiş, 1970 yılında ise yeniden 260 milyon liraya yükselmiştir. Kamu 
sektörü bankalarının, özellikle T. C. Ziraat Bankasının kam u mali sektö
rüne çoğunlukla konsolidasyonlardan ileri gelen borcu 1962 de 231 milyon 
lira iken 1968 de 485 milyon liraya, 1969 de 508 milyon liraya ve 1970 de 
521 milyon liraya çıkmıştır.

Çoğunluğu resmi bankalara, bir kısmı sanayi bankalarına ve geri kalan 
çok az bir kısmı özel bankalara ait olan diğer yurtiçi ve yurtdışı borçlan
malar 1962 de 684 milyon lira iken 1967 de 1.354 milyon liraya çıkmış, 1968 
de de değişmemiş fakat 1969 da 1.631 milyon liraya yükseldikten sonra
1970 yılı ilk yarısında 1.135 milyon liraya indikten sonra 1970 yılı sonunda 
1.774 milyon liraya çıkmıştır. 1970 yılı ilk yarısındaki azalış Etibank’tan 
Türkiye Enerji Kurumunun ayrılması ile ilgilidir.

2 — SERMAYE PİYASASI

Sermaye piyasasını kurmak ve teşvik etmek üzere yeni bir kanun 
tasarısı üzerindeki çalışmalar sürdürülürken son yıllarda ve özellikle 1970 
yılında tahvilat emisyonunda görülen gelişmeler, sermaye piyasasının 
ekonomik kurumlar arasında yer almaya başladığını göstermiştir.
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 ̂Sermaye piyasası kanun tasarısı henüz kanunlaşmadığı için piyasa 
rürk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlardaki dağınık hükümlerle ve 
içinde bulunduğumuz kalkınma dönemi ihtiyaçlarını karşılayamayacak 
durumda olan 1447 sayılı Menkûl Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Ka
nununun yetersiz hükümlerine göre işlemektedir. Kalkınma plânı ve 
programlarında da bu durum gözönünde bulundurularak sermaye piyasa
sının günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir düzene kavuşturulması ön
görülmüştür. Bunun için uzun ve ayrıntılı çalışmalar sonunda önce gerekli 
ortam ın ve organların kurulması, emniyetle işlemesi ve ilgili işlemlerin 
denetleme sisteminin kurulması için “Sermaye Piyasasının Tanzimi ve 
Teşviki Hakkında” bir kanun tasarısı hazırlanarak 1967 tarihinde Büyük 
Millet Meclisine sunulmuş fakat kanunlaşamamıştır.

Son yıllara kadar İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasmda 
muamele gören tahviller Devlet ve Belediyeler istikraz tahvilleri, Amor
tism an ve Kredi Sandığı tahvilleri ile Devlet Yatırım Bankası tahvillerinden 
ibaretti. Bunların yanında banka ve şirket tahvilleri olarak mütalâa edilen 
tahvillerin tedavüldeki miktarı, 1970 yılı başlarında, % 90 ı T. Emlâk Kredi 
Bankasına ait olmak üzere, 500 milyon lira civarında idi.

Sermaye piyasasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili mevzuat çalışma
ları devam ederken 1969 ve özellikle 1970 yılında bir çok özel kuruluşun 
orta  vadeli yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarım karşılamak üzere sermaye 
piyasasına başvurdukları ve tahvilât emisyonuna gittikleri görülmektedir. 
Elde edebildiğimiz geçici bilgilere göre 1968 yılında 12 şirket tarafından 
104 milyon liralık, 1969 yılında 15 şirket tarafından 170 milyon liralık 
tahvil ihraç edilmişken, 1970 yılında tahvil ihracı faaliyetinin hızlandığını 
ve yılın ilk yarısında yaklaşık olarak 250 milyon liralık, ikinci yarısında 
ise 100 milyon liralık olmak üzere toplam olarak 350 milyon liralık tahvil 
ihraç edilmiştir.

1211 sayılı yeni Merkez Bankası Kanununun 4 üncü ve 40 mcı mad
delerine konulan hükümlerle Bankaya sermaye piyasasının düzenlenmesiyle 
ilgili bazı kararlar alma yetkisi verilmiştir. Bu madde hükmüne göre Banka 
“Özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin miktar, 
faiz ve satış şartlarının tesbitine matuf kararlar alabilir.”

Merkez Bankası 1211 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan yetkiyi 
kullanarak 3.6.1970 tarih ve 13509 sayılı resmî gazetede yayımladığı 28 
Mayıs 1970 tarih ve 73/9672 sayılı Banka Meclisi Kararı ile özel kuruluş
ların tahvil ihracını bazı esaslara bağlamıştır. Adı geçen Banka Meclisi 
Kararı aynen şöyledir:

“1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 ve 40 
mcı maddelerinin Bankamıza verdiği yetkiye istinaden özel sektöre men
sup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin faiz ve satış şartları, 
aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.
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1 — Yıllık faiz oranı # 1 3  i geçem ez. (Nakdî ikraraiyeli keşideler 
yapmak suretiyle sağlanacak menfaatler bu orana dahildir.)

2   Tahviller, nominal değerlerinden aşağı bir değerle satışa atze-
dilemez.

$ __Tahvillerin satışı, anapara ve faizlerin ödenmesi bir banka
aracılığiyle yapılacaktır.

4 — Tahvillerde asgari vade 5 yıldır.
5   Tahvillerin satışı için halka arzedileceği süre 3 ayı geçmemek

üzere belirtilecektir.
6 — thraç edilen tahviller Borsa’da kote edilecektir.

7 — Tahvil sahiplerine 1. maddede zikredilen nakdî ikramiyeli keşi
deler hariç, faizden gayrı menfaat vadedilemez ve sağlanamaz. Ancak, 
tahvil sahiplerine mevcut veya kurulacak muayyen bir şirketin ortağı 
olmada öncelik tanınması veya tahvillerin çıkarılacak hisse senetleriyle 
değiştirilmesi vaadi ve bunun sağlanması mümkündür.

8 —- 2 . madde gereğince tahvil ihracına tavassut eden bankalar, ih
raçla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca istenecek bilgi
leri, ihraç tarihinden en geç 15 gün evvel ve ihraç süresi bitiminden itibaren 
15 gün içinde de satış sonuçlarını gösterir bilgileri Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası îdare Merkezi’ne bildireceklerdir.

Keyfiyet 1211 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince ilân olunur.”

Memleket ekonomisi bakımından sermaye piyasasının kurulması ve 
düzenlenmesi her şeyden önce tasarrufların menkul kıymetler yolu ile 
yatırım alanına akmasını sağlaması bakımından şart olan bir kalkınma 
koşuludur. Milli gelirin düşük, halkın tasarruf eğilimi ve imkânlarının 
yetersiz, tasarrufların kullanma şeklinin elverişsiz ve lüzumlu kurum lan 
gelişmemiş olan ülkemizde sermaye piyasası kurulmasını kolaylaştırıp 
kontro! edecek bir kanunun çıkması kaçınılmaz bir kalkınma sorunudur.

3 — KAMU MÂLİYESİ

A. Konsolide bütçe :

Plânlı kalkınma döneminin ilk beş yılında konsolide bütçe ödenekleri 
(/r. 96,6 oranında artarak 10.661 milyon liradan 20.961 milyon liraya; harca
malar toplamı %  97,6 oranında artarak 9.464 milyon liradan 18.699 mil
yon liraya; gelir tahsilatı % 106,1 oranında artarak 9.375 milyon liradan 
19,320 milyon liraya çıkmıştır. Görüldüğü gibi gelir tahsilâtı artışı hem 
ödeneklerin hem harcamaların artışından yüksektir. İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin ilk iki yılında, yani 1968 ve 1969 yıllarında ise ödenekler % 17,9 
oranında artarak 28.451 milyon liraya, harcam alar % 19,3 oranında artarak
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25.917 milyon liraya çıkarken gelir tahsilatı (/( 12,2 oranında artmış ve 
24,029 milyon liraya yükselmiştir. Bu ikinci dönemde gelir tahsilatı artış 
oranı hem ödeneklerin hem harcamaların artış oranından düşüktür.

Yedi yıllık plânlı kalkınma döneminde ödenekler 166,9, harcamalar 
'yo  173,9 ve gelir tahsilatı %  156,3 oranlarında artmıştır. Gelir tahsilatındaki 
artışın diğerlerinden az olması İkinci Plân dönemindeki gelişmelerle ilgili
dir. 1968 ve 1969 yıllarında vergi gelirleri tahsilatında bir yavaşlama olması 
yanında '“özel gelirler ve fonlar” gelirlerinde azalma olması bu sonucu 
doğurmuştur.

1970 yılı kamu mâliyesi ile ilgili gelişmeleri Aralık sonu itibariyle, 
yani 10 aylık bütçe uygulama dönemi itibariyle inceleyecek ve böylece 
para kredi ve diğer ekonomik faaliyetlerle paralellik sağlamaya çalışacağız.

Aralık sonları, yani onar aylık dönemler itibariyle 1969 yılında 27.514 
milyon lira olan ödemeler toplamı 1970 yılında % 13,7 fazlasiyie 31.286 
milyon liradır. 1970 Aralık sonu itibariyle toplam ödeneklerin 15.458 mil
yon lirası (%  50) cari harcamalar, 7.319 milyon lirası (% 23) yatırım harca
m aları ve 8.509 milyon lirası (%  27) sermaye teşkili ve transfer harca
malarıdır.

1962 yılında toplam ödeneklerin % 68 i cari harcamalara, % 32 si ise 
yatırım  harcamalarına ayrılmıştır. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
1964 yılından itibaren ayrı bir kalem olarak gösterilmeye başlandığı için 
toplam  ödeneklerdeki payı hesaplanamamıştır. 1969 yılında toplam öde
nekler içinde cari harcamaların payı % 47 ye, yatırım harcamalarının payı 
% 26 ya inmiş, geri kalan % 27 sermaye teşkili ve transferlere ayrılmıştır.

Konsolide Devlet bütçesinin genel hizmetler, sosyal hizmetler, ekono
mik hizmetler ve borçlar şeklinde ayırımı da son dört yılda bazı değişmeler 
gösterm iştir. Bu konudaki bilgiler 1966 yılından öncesini kapsamamaktadır.
1966 yılında konsolide Devlet bütçesinin % 32 si genel hizmetlere, % 29 u 
sosyal hizmetlere, % 30 u ekonomik hizmetlere ve % 9 u borçlara ayrılı
yordu. 1970 yılında genel hizmetlerin payı aynı kalırken sosyal hizmetlerin 
payı % 29 dan % 24 e inmiş, ekonomik hizmetlerin payı % 30 dan % 33 e 
çıkmış, borçların payı ise % 9 dan % 11 e yükselmiştir.

Harcamalar toplamı, Aralık sonları itibariyle 1970 yılında geçen yıla 
nazaran 2.836 milyon lira fazlasiyie 22.581 milyon liradır; artış oram 
% 14,4 tür. Aralık ayı sonuna kadar 1969 yılında gelir tahsilatı ödemeler 
toplamından 816 milyon lira noksan olduğu halde 1970 yılında aynı 
dönemde gelir tahsilatı ödemelerden 623 milyon lira fazlasiyie 22.677 mil
yon liradır. Gelir tahsilatında 1970 yılında % 18,5 oranında artış olmuştur.

Gelir tahsilatı içinde vergi gelirleri % 14,4 oranında artarak 18.179 
milyon liraya, vergi dışı gelirler % 30,4 oranında artarak 1.871 miiyon
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liraya ve özel gelir ve fonlar c/c 45,3 oranında artarak 2,627 milyon liraya 
çıkmıştır. Vergi gelirleri artış oranı diğer gelirlerin artış oranından düşük 
olduğu için vergi gelirlerinin toplam gelir tahsilatı içindeki payı %83,1 
den <?(. 80,2 ye düşmüştür.

1970 yılı Aralık ayı itibariyle konsolide bütçe cari harcamalarının 
13.991 milyon lirası (% 90,5) genel bütçe, 1.467 milyon lirası (%  9,5) katma 
bütçelere aittir. Konsolide yatırım harcamalarının ise 3.054 milyon lirası 
(%  41,7) genel bütçeye, 4.265 milyon lirası (% 58,3) katma bütçelere aittir.
1970 yılı Aralık ayı sonuna kadar tahsil edilen 18.179 milyon liralık vergi 
gelirlerinin 18.157 milyon lirası genel bütçeden, 22 milyon lirası katma 
bütçede olmuş, 1.871 milyon liralık vergi dışı gelirlerin 1.475 milyon lirası 
genel bütçede, 396 milyon lirası katma bütçelerde elde edilmiştir.

B. Hazine nakit durumu :

Hazine nakit durumunda plânlı kalkınma dönemindeki gelişmelere 
de kısaca değinelim. İlk beş yılda mevcut ve alacaklar yılda ortalama 
<7o 2,3 oranında artarak 1.307 milyon liraya, kısa vadeli borçlar %  25,8 
oranında artarak 3.421 milyon liraya çıkmış ve alacak borç dengesi borç 
bakiyesi 324 milyon liradan 2.114 milyon liraya yükselmiştir; borç bakiye
sinin yıllık ortalama artış oranı %  110,5 tir. Bütçe emanetleri de nazara 
alınırsa Hâzinenin 1967 yılı net nakit durumu borç bakiyesi 3.150 milyon 
lira olmaktadır. İkinci Plân döneminin ilk iki yılında yıllık ortalama artış 
oranlan mevcut ve alacaklarda %  27,2 ye, kısa vadeli borçlarda %  45,3 e 
çıkmış Hazine net nakit durumu borç bakiyesi 1969 yılında 5.798 milyon 
liraya yükselmiştir. 1968 ve 1969 yıllarında kısa vadeli borçlardaki artma 
Merkez Bankası avansları ile emanet paraların % 100 kadar artmış ol
masından ileri gelmiştir. Gerçekten kısa vadeli borçlar içinde 1967 yılında 
1.937 milyon lira olan Merkez Bankası avansı, 1968 yılında 2.302 milyon 
liraya ve 1969 yılında 3.892 milyon liraya yükselmiştir. Çeşitli sebep ve 
şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken paraları ifade eden adî 
emanet paralar 1967 yılında 798 milyon lira iken 1969 yılında 1.687 mil
yon liraya yükselmiştir.

Aralık ayları sonu itibariyle 1970 yılında net Hazine nakit durumu 
borç bakiyesi 4.316 milyon liradan 5.343 milyon liraya çıkmıştır.

Son bir yılda Hazine mevcut ve alacakları, avansların 2.065 milyon 
lira ve kasa ve bankalardaki mevcutların 713 milyon lira artması sonucun
da 2.420 milyon liradan 5.198 milyon liraya çıkarak 2.778 milyon lira 
artmıştır. Kısa vadeli borçlar da 5.841 milyon liradan 8.555 milyon liraya 
çıkarak 2.714 milyon lira artmıştır. Bu artış Merkez Bankası avanslarının 
1.302 milyon lira ve emanet paralann 1.756 milyon lira artması ile Hazine 
bonoları kaleminin 348 milyon lira eksilmesinden meydana gelmiştir.

106



C. Kamu iç borçlan :

Kamu iç borçlan 1963 yılında 10,372 milyon lira, 1969 yılında ise 
22.650 miıyon liraaır, altı yıllık artış oranı % 118,4, yıllık ortalama artış 
oranı ise % 19,7 dir. Kamu iç borçlarının 1963 yılında %  87 sini Devlet 
Bütçesinden, ödenecek iç borçlar, %  13 ünü bütçe dışı kamu sektörü tah
villeri teşkil ederken bu paylar 1969 yılında, sırasiyle %  72 ve %  28 ol
muştur. Bütçe dışı kamu sektörü borçlarının toplam iç borçlardaki payı 
Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin süratle artması sonucu yükselmiştir.

Kamu iç borçları 1970 yılında 2.310 milyon lira artarak 22.650 milyon 
liradan 24.960 milyon liraya çıkmıştır. 2.310 milyon liralık artışın 1.055 
milyon lirası Devlet bütçesinden ödenecek borçlarda meydana gelmiştir.
En fazla artışy)MMMMpMMtMMiı Hazine iç istikraz tahvillerinde y|

Tasarruf bonoları *  "Tahkim edilen belediye borçlan 1970 yılında azal
mıştır. ■"> P V,».i;'.” .

Bütçe dışı kam u sektörü borçları 1970 yılında 6.272 milyon liradan 
7.527 milyon liraya çıkarak 1.255 milyon lira artmıştır. Bu artışın 1.057 
milyon lirası Devlet Yatırım Bankası tahvillerinde meydana gelmiştir.

1970 yılındaki gelişmelerden sonra Devlet bütçesinden ödenecek iç 
borçlann toplam iç borçlara oranı %  72 den % 70 e inmiş, bütçe dışı kamu 
sektörü borçlarının payı ise %  28 den % 30 a yükselmiştir.

4 — ÖDEMELER DENGESİ VE DIŞ BORÇLAR

A. Ödemeler Dengesi :

Memleketimizde dış ticaret dengesi, görünmeyen işlemler ve Nato- 
Enfrastrüktür gelirlerini kapsayan cari işlemler dengesi plânlı kalkınma 
döneminde de devamlı olarak açık vermiş fakat bu açık yıldan yıla farklı 
seviyeler göstermiştir. Cari işlemlerde meydana gelen açıklar, ithalat ve 
ihracatın yurtiçi ve yurt dışı piyasa şartları içinde hiçbir sınırlamaya konu 
olmadan yapıldığı zaman ekonomik konjonktürün seyrini ve dış ödeme 
politikasının yeterliliğini açıkça belirten bir gösterge niteliği kazanır. 
Halbuki memleketimizde ithalat hacmi 1963 den bu yana plân ve program
ların makro hedefleri çerçevesi içinde tesbit edilmiş ve dış ticaret rejimiyle 
sınırlanmıştır. Bu makro hedefler gereğince memleketimiz bir süre için 
gerçek döviz kazanma gücünü aşan hacimde ithalât yapmak ve açığını dış 
kredilerle karşılamak zorunluluğunda bulunmaktadır. Bu şartlar içinde 
tesbit edilen ithalât hacminin gerçekleşme derecesini uygulama alanında 
başlıca ihracat, işçi dövizi ve dış kredi yoluyle elde edilen miktarlardaki 
değişiklikler tayin etmektedir. Bu yüzden memleketimizde dış açığın yıldan 
yıla gösterdiği dalgalanmalar çoğunlukla ekonomik konjonktür değişiklik
lerinden ziyade, ihracat ve işçi dövizleri genellikle tahminlere uygun sey
rettiği için, başlıca dış kredi sağlama imkânlarından ileri gelmektedir. 1965
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yılından itibaren, işçi dövizleri gelirlerinin yükselmesi sonucunda görün- 
mt yen i ş l e m l e r i n  cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi artmıştır.

Dış ticaret gelişmeleri ilgili bölümde ayrıntılı olarak incelenmiş oiouğu 
için burada yalnız ithalat ve ihracatın miktar değişikliklerine değineceğiz. 
Plânlı kalkınma döneminin sekiz yılında ithalât yılda ortalama %  6,4 
oranında artarken ihracat % 5,8 oranında artmıştır. İhracatımızdaki bu 
gelişmeye yurt dşmda çalışan işçilerin son yıllarda hızla yükselen döviz 
transferleri de eklenince ödemeler dengesindeki gelişmeler oldukça olumlu 
sonuçlar vermeye başlamıştır. İthalât, dış borç ve borç faizi ödemeleri, kâr 
transferleri ile proje kredileri hizmet ödemelerini kapsayan normal gider
lerle ihracat, turizm, işçi dövizleri, özel yabancı sermaye, bedelsiz ithalat 
ve diğer görünmeyen kalemleri kapsayan normal gelirler karşılaştırılırsa 
gelirlerin giderlerdeki payının önemli miktarda yükseldiği görülür. Plânlı 
kalkınma döneminden önce, yani 1962 yılında normal dış giderlerimizin 
</( 54 ü normal gelirlerimizle, %  42 si dış kredilerle finanse ediliyor, geri 
kalan %  4 rezerv değişikliği ile net yanlış ve eksik kalemine ait bulunuyor
du. Plânlı kalkınma döneminin ilk yılı olan 1963 yılında ithalâtın yükselmesi 
ve ihracatın düşmesinin de etkisiyle normal gelirlerle karşılanan giderlerin 
payı t/f. 47 ye düşmüş dış kredilerle karşılanan giderlerin payı ise % 47 ye 
çıkmıştır; geri kalan %  6 rezervlerimizdeki azalma ile finanse edilmiştir.
1970 yılı içiıı durum oldukça farklıdır. Çünkü normal giderlerimizin % 80 i 
normal dış gelirlerimizle karşılanabilmiştir. 1970 yılında sağlanan dış 
krediler normal giderlerin % 39 u kadardır. Bu kredilerin bir miktarı, yani 
normal giderlerin %  20 kadarı, bu giderlerin karşılanmasına ayrılmış, geri 
kalan ise rezerv olarak tutularak altın ve döviz rezervlerine eklenmiştir. 
Bu gelişmede yukarıda da belirtildiği gibi ihracatımızdaki artışla birlikte 
yurt dışında çalışan işçilerimizin resmi kanallarla yurda gönderdikleri 
dövizlerin hızla artmış olması başlıca rolü oynamıştır. İşçi dövizleri 1964 
yılında 9 milyon dolar iken 1966 yılında 115 milyon dolara yükselmiş,
1967 yılında, Almanyadaki ekonomik durgunluk nedeniyle gerileme olmuş, 
ancak 1968 yılında 1966 yılı seviyesini aşarak 141 milyon dolara çıkmıştır.
1970 yılında, devalüasyonun kur farklarım ortadan kaldırmasiyle işçi 
dövizlerinde %  93,6 kadar bir artış olmuş ve 273 milyon dolara çıkmıştır.

1965 yılından beri yaklaşık olarak 3 0 -4 0  milyon dolar kadar gelir 
fazlası vermekte olan görünmeyen işlemler 1970 yılında 200 milyon dolar 
gelir fazlası vermiştir; bu artışın hemen hemen tamamı işçi dövizlerinden 
gelmiştir. 1969 yılında 5 milyon dolar açık vermiş olan turizm ve dış se
yahat kalemi 1970 yılında ilk defa 2 milyon dolarlık gelir fazlası göster
miştir. Borç faiz ödemeleri 3 milyon dolar artarak 44 milyon dolardan 47 
milyon dolara, kâr transferleri 1 milyon dolar artarak 32 milyon dolardan 
33 milyon dolara çıkmıştır. 1969 yılında 18 milyon dolar olan proje kredi
leri hizmet ödemelerinin 1970 yılı tahminleri henüz yapılmamıştır; 20 mil
yon dolar kadar olan bu kalem giderlerinin hesaplanmasından sonra 200
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milyon dolarlık görünmeyen işlemler net bakiyesinin de değişmesi gere
kecektir.

Plânlı kalkınma döneminin ilk yıllarında 40 - 50 milyon dolar civarında 
gerçekleşen N ato-Enfrastrüktür gelirleri daha sonraki yıllarda gerilemiş 
ve 1970 yılında 8 milyon dolara inmiştir.

1970 yılında 360 milyon dolar olan dış ticaret açığına karşı 200 mil
yon dolar görünmeyen işlemler net geliri ve 8 milyon dolar Nato-Enfrast- 
rük tü r geliri sağlandığına göre 1970 yılı cari işlemler dengesi 152 milyon 
dolarlık açık vermiştir.

1970 yılı sermaye hareketleri dengesi 372 milyon dolardır. 1969 yı
lında bu denge 257 milyon dolar olduğuna göre artış oranı % 44,7 dir. 
Sermaye hareketleri dengesinin en önemli iki kalemi proje kredileri ve 
program kredileridir. Bunların yanında dış borç ödemeleri de üçüncü sırayı 
işgal etmektedir. Plânlı kalkınma döneminde proje kredileri genellikle bir 
artm a eğilimi gösterirken program kredileri son dört yıl boyunca gerile
miştir. 1963 yılında 81 milyon dolar olarak gerçekleşen proje kredileri 1964 
yılında 40 milyon dolara inmiş ve bundan sonraki yıllarda, 1966 yılındaki 
duraklam a dışında, sürekli olarak artarak 1969 yılında 174 milyon dolara 
çıkmıştır. 1970 yılı proje kredilerinden gerçekleşen miktar 179 milyon 
dolardır.

Program kredileri ise 1965 yılında 217 milyon dolara çıktıktan sonra 
sürekli olarak azalmış ve 1969 yılında 106 milyon dolara inmiştir. 1970 
yılında program kredilerinin birden % 102 oranında artarak 214 milyon 
dolara yükseldiği görülmektedir.

Özel yabancı sermaye girişleri belirli bir eğilim göstermemektedir. 
Plânlı kalkınma döneminin ilk dört yılında 20 - 30 milyon dolar civarında 
gerçekleşen yabancı sermaye girişleri 1967 ve 1968 yıllarında gerileyerek 
13 milyon dolara indikten sonra 1969 yılında tekrar 24 milyon dolara çık
mıştır. 1970 yılında özel yabancı sermaye gelirlerinin de % 108 oranında 
artarak 50 milyon dolara yükseldiği görülmektedir.

Bedelsiz ithalât gelirleri sermaye hareketleri dengesinde önemli bir 
yer tutmamaktadır. İlk yıllarda 5 milyon dolar olan bu gelirler yavaş bir 
artışla 1969 yılında 20 milyon dolara, 1970 yılında ise 28 milyon dolara 
çıkmıştır. 1963 yılında 88 milyon dolar olan Türk lirası gıda ithalâtı giriş
leri sonraki yıllarda gerileyerek 1967 yılında sıfıra inmiştir. 1969 yılında 
tekrar 41 milyon dolara ve 1970 yılında 60 milyon dolara yükselmiştir. 
Sermaye hareketleri dengesinin önemli bir kalemi de dış borç ödemeleri
dir. Yıllık dış borç taksitleri 1965 yılında 184 milyon dolara kadar yüksel
dikten sonra düşmeye başlamış 1968 yılında 72 milyon dolara inmiştir.
1969 yılında 108 milyon dolar, 1970 yılında ise 159 milyon dolar tutarında 
borç ödenmiştir.
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1970 yılında cari işlemler dengesi 152 milyon dolar açık verdiğine göre 
372 milyon dolarlık sermaye girişlerinin 152 milyon doları bu açığın fi
nansmanında kullanılmıştır. Geri kalan 220 milyon dolar ve M illetlerarası 
Para Fonu özel Çekme Haklarından kullanılan 18 milyon dolar altın ve 
döviz rezervlerimizin artırılmasına ayrılmıştır. Gerçekten 1970 yılında 
altın ve döviz rezervleri 169 milyon dolardan 402 milyon dolara çıkarak 
233 milyon dolar artmıştır. 1970 yılı geçici tahminlerine göre net yanlış 
ve eksik kalemi 5 milyon dolardır.

B, Dış Borçlar
Plânlı kalkınma döneminde dış borçlanmaların bir kısmı kısa vadeli 

ödemeler dengesi güçlüklerini, diğer kısmı ise kalkınma projelerini ve 
programlanan ithalâtı karşılamak amacı ile alınmıştır.

Dövizler ödenecek dış borçlar 1964 yılında 988 milyon dolar iken son 
beş yılda 717 milyon dolar artarak 1969 yılında 1.705 milyon dolara çık
mıştır. Bu borçların %  80 inden fazlasını Devlet bütçesinden ödenecek 
borçlar teşkil etmektedir. Diğer kam u sektörü borçları, özel sektör borç
ları ve konsolide ticari borçlar % 20  oranındadır.

1964- 1969 yılları arasında dövizle ödenecek dış borçların carî fiyat
larla gayrisafi millî hasılaya oranında bir değişiklik olmadan aynı kalmış
tır. Bu dönemde dış borçlarımızda meydana gelen artış tamamen milletle
rarası kuruluşlar ve yabancı hükümetlere karşı borçlarımızda olmuş, özel 
firma ve şahıslar ile konsolide ticari borçlar sürekli olarak azalmıştır.

1970 yılında dövizle ödenecek dış borçlarda 224 milyon dolarlık artış 
olmuş ve borç toplamı 1.929 milyon dolara çıkmıştır. Artışın 104 milyon 
doları milletlerarası kurumlarda, 130 milyon doları yabancı hükümetlerde 
olmuştur. Borçlulara göre dağılımda ise Devlet bütçesinden ödenecek 
borçlar 178 milyon dolar, diğer kamu sektörü borçlan 45 milyon dolar, 
özel sektör borçları 18 milyon dolar artmıştır. Konsolide ticarî borçlar ise
27 milyon dolar azalmıştır.

i ürk parası ile ödenecek dış borçlarımızın çoğu plânlı kalkınma dö
neminden öncesine aittir. 1964 yılından bu yana, altı yılda bu borçlar 1.120 
milyon lira artarak 3.053 milyon liradan 4.173 milyon liraya çıkmıştır. 
Dövizle ödenecek borçların aksine bu borçlar arasında özel sektör borç
ları da önemli bir yer tutmaktadır.

1966 yılına kadar yükseldikten sonra gerilemeye başlayan Türk Pa
tası ile ödenecek borçlar 1970 yılında 1.054 milyon lira artmıştır. A rtışın 
416 milyon lirası Devlet bütçesinden ödenecek borçlarda, 621 milyon lira
sı özel sektör borçlarında meydana gelmiş, diğer kamu sektörü borçları 
ise 17 milyon lira artmıştır.
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V. FİYATLAR

Plânlı kalkınma döneminde meydana gelen fiyat gelişmeleri yukarıdaki 
bölümlerde zaman zaman ayrıntıları ile incelenmiş olduğu için burada 
sadece 1970 yılındaki gelişmeleri belirteceğiz. İncelemelerimize temel al
dığımız endekslerden toptan eşya fiyatları, Ankara geçinme ve İstanbul 
geçinme endeksleri Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 
tarafından, İstanbul ücretliler geçinme endeksi ise İstanbul Ticaret Odası 
tarafından yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

Çeşitli fiyat göstergelerinin 1970 yılı gelişmeleri birbirlerinden oldukça 
farklıdır. Aralık ayları itibariyle toptan eşya fiyatları % 6,1 oranında ar
tarken, Ankara geçinme endeksi % 14,5, İstanbul geçinme endeksi % 9,3 
ve İstanbul ücretliler geçinme endeksi yıllık ortalamalar itibariyle % 9,2 
oranlarında artmıştır. Altın fiyatlarının artış oranları ise daha yüksektir.
1969 yılı Aralık ayı seviyesine kıyasla Reşat altını % 29,3, Cumhuriyet 
altını %  13,5, külçe altın ise % 18,2 oranlarında yükselmiştir.

Yurdumuzda altın fiyatları milletlerarası altın piyasalarındaki geliş
melerden oldukça hassas bir şekilde etkilenmektedir. 1970 yılında altın 
fiyatlarının %  20 ye kadar bir artış göstermesi tamamen milletlerarası 
altın piyasalarındaki huzursuzlukla ilgilidir. Geçinme endekslerinin top
tan  eşya fiyatlarına kıyasla daha hızlı yükselmesi ise 1970 yılında uygu
lanan 10 Ağustos tedbirlerine uygun bir zemin hazırlanması gayesine yö
nelmiş kısıtlayıcı tedbirlerin ve 10 Ağustostan sonraki kontrol tedbirlerinin 
toptan  eşya alanında daha etkili olmasındandır. Gerçekten perakende satış 
alanında fiyat kontrolü daha zor olmakta ve 1970 yılında önceden yay
gınlaşan devalüasyon söylentileri, devlet personel kanununun getireceği 
tahmin edilen maaş artışları v. s. gibi pisikolojik etkenler perakende satış 
alanında fiyatların başka bîr neden olmasa da yükselmesine sebep olabil
mekte ve bu alanda zamların kontrolü güç ve zaman zaman imkânsız hale 
gelmektedir.

Şimdi çeşitli fiyat endeksleri ve altın fiyatlarının 1970 yılı gelişmelerim 
ayrı ayrı inceleyelim.

1. TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ

1969 yılı Aralık ayında 141.7 puan olan toptan eşya fiyatları genel 
endeksi 1970 yılı içinde % 6,1 oranında artarak yıl sonunda 150,3 puana 
çıkmıştır. Yıllık ortalamalara göre artış % 5,6 dır.

Toptan eşya fiyatları endeksinin 1970 yılı gelişmelerini devalüasyon
dan önceki 7 aylık ve sonraki beş aylık dönemler itibariyle incelemek ge
rekir. Toptan eşya fiyatları genel endeksinin mevsimlik hareketine göre
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endeks Mart ayı sonuna kadar yükseldikten sonra Eylül sonuna kadar 
gerilemekte, bundan sonra başlayan yükselme dönemi ise yine Mart ayına 
kadar devam etmektedir. Yukarıda ilgili bölümde ayrıntıları ile inceledi
ğimiz kısıtlama politikası 1970 yılında toptan eşya fiyatları üzerinde görü
lür bir şekilde etkili olmuş ve genel endeks mevsimlik yükselme döneminin 
son iki ayı olan Ocak ve Şubat aylarında anormal bir artış göstermeyerek 
146,3 puana çıkmıştır. Mart ayından itibaren mevsimlik gerileme dönemine 
giren endeks 5 ay sürekli olarak düşmüş ve Temmuz sonunda 138,7 puana 
inerek 1969 sonuna nazaran %2,1  oranında gerilemiştir. Endeksi 1969 yılı 
Temmuz ayı ile karşılaştırdığımız takdirde 12 ayda % 3,1 gibi kalkınmakta 
olan ülkeler için çok uygun bir artış gösterdiği görülür.

Toptan eşya fiyatları genel endeksi Ağustos ayından itibaren deva
lüasyonun etkisiyle daha mevsimlik yükselme dönemine girmeden artm aya 
başlamıştır. Ağustos ayında % 2,2 oranında artan endeks Eylülde %  1,6, 
Ekimde %  1,2, Kasımda % 1,2 ve Aralıkta % 1,9 oranlarında artarak yıl 
sonuna kadar yükselmesine devam etmiştir. Böylece endeks 1970 yılında 
Aralık sonları itibariyle % 6,1 ve yıllık ortalamalar itibariyle %  5,6 oran
larında yükselmiştir. Bu artışlar normal bir dönem için yüksek sayılabilirse 
de % 66,6 oranında yapılan bir devalüasyondan sonra toptan eşya fiyatları 
genel endeksindeki artışın bu seviyede tutulması başarılı bir sonuçtur. 
Devalüasyonu izleyen 5 ayda toptan eşya fiyatları genel endeksi %  8,4 
oranında artmış ve önceden yapılan tahminlerin altında artış göstermiştir.

Toptan eşya fiyatları endeksinin alt gruplan incelenirse 1970 yılında 
genel endekste meydana gelen 8,6 puanlık artışın %  67 sinin sanayi ham 
maddeleri ve yarı mamulleri grubunda, % 33 ünün ise gıda maddeleri ve 
yemler grubundan geldiği görülür. Gerçekten 1970 yılında gıda maddeleri 
ve yemler grup endeksi, Aralık sonlan itibariyle % 3,2 oranında arttığı 
halde sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grubu endeksi % 11 ora
nında artmıştır. Burada son yıllarda toptan eşya fiyatları endeksi bünye
sinde beliren bir değişikliğe değinmek gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı 
Konjonktür ve Yayım Müdürlüğünün hazırladığı toptan eşya fiyatları en
deksinde gıda maddeleri grubunun ağırlığı % 62,5, sanayi ham maddeleri 
grubunun ağırlığı ise % 37,5 tir. Bu sebeple eskiden beri genel endekste 
meydana gelen değişikliklerde gıda maddelerinin payı daima büyük ol
muştur. Gerçekten plânlı kalkınma döneminin iik 5 yılında genel endekste, 
yıllık ortalamalar itibariyle meydana gelen 27,5 puanlık artışta gıda mad
delerinin payı %  64, sanayi hammaddelerinin payı ise %  36 dır. 1962 - 1970 
yılları arasında da bu oranlar %  60 ve % 40 tır. İkinci plân döneminin ilk 
iki yılında genel endeksteki değişiklikte gıda maddelerinin payı %  64 den 
% 55 e inmiş, sanayi hammaddelerinin payı % 36 dan % 45 e çıkmıştır.
* ukarıda belirttiğimiz gibi 1970 yılında ise sanayi hammaddelerinin payı 

gıda maddelerinin payını aşmıştır.
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2. GEÇİNME ENDEKSLERİ

Ankara geçinme endeksi, Aralık sonları itibariyle, 1970 yılında % 14,5 
oranında artarak 140,5 puandan 160,9 puana çıkmıştır; yıllık ortalamalar 
itibariyle artış oranı % 11,8 dir. Alt endekslerden en fazla artış % 28 ile 
giyim eşyası endeksindedir. Gıda endeksi %  12,3, aydınlatma ve ısıtma alt 
endeksi %  5,9 oranında artmıştır.

Ankara geçinme endeksi Temmuz ayma kadar sadece %  2,3 oranında 
arttığı halde son beş ayda % 11,9 oranında yükselmiştir.

İstanbul geçinme endeksi 1970 yılında Ankara geçinme endeksine kı
yasla daha yavaş yükselmiştir. İstanbul geçinme endeksinin Aralık son
ları itibariyle artış oranı %  9,3, yıllık ortalamalar itibariyle % 7,9 dur. Alt 
endekslerdeki artışlar Ankara geçinme endeksinde olduğu gibi % 12,9 ile 
en yüksek giyim eşyasmdadır. Gıda alt endeksi %  7,2, aydınlatma ve ısıt
ma alt endeksi %  5,8 oranlarında artmıştır.

İstanbul ücretliler geçinme endeksi Temmuz ayma kadar % 2,9, son 
beş ayda ise %  6,2 oranlarında artış göstermiştir.

İstanbul geçinme endeksinin 1963 =  100 serisi 1970 yılından itibaren 
yayımlanmaya başlamış ve 1969 yılı Aralık ayı endeksi yeni seriye göre 
yayımlanmamıştır. Bu nedenle İstanbul ücretliler geçinme endeksinin 1970 
yılı gelişmelerini yıllık ortalamalar itibariyle verebiliyoruz. Bu son endekse 
göre İstanbul ücretliler geçinme endeksi 1970 yılında % 9,2 oranında art
mıştır. Alt endekslerden en yüksek artış % 17,8 ile kira ve ev bakımında 
olmuştur. Bunu % 8,2 ile gıda maddeleri, %  6,5 ile giyim eşyası ve % 4 
ile ısınma ve aydınlatma izlemiştir.

3. ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında 1970 yılında meydana gelen gelişmeler milletlera
rası altın piyasalarındaki hareketlerin etkisi altında kaldığı için diğer fiyat 
gelişmelerinden farklıdır. Aralık sonları itibariyle Reşat altını % 29,3 ora
nında artarak 273,15 TL. sına, Cumhuriyet altını %  13,5 artarak 129,65 TL. 
sına ve külçe altınının gram fiyatı % 18,2 artarak 19,63 TL. sına çıkmıştır.

1970 yılında yıllık ortalamalar itibariyle Reşat altını % 16,3 artarken, 
Cumhuriyet altını % 9,7, külçe altın % 9,4 oranlarında gerilemiştir.
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Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

İDARİ İŞLER

26 Ocak 1970 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 
1211 sayılı “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu” yeni görevler 
getirmiş ve idari bakımdan bir Başkan (Guvernör) ile üç Başkan (Guver- 
nör) Yardımcısı’ndan mürekkep bir Başkanlık (Guvernörîük) sistemi kur
on® olduğundan İdare Merkezi yeniden teşkilatlandırılmıştır.

1211 sayılı Kanun gereğince Banka personeli için bir statü (Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği) hazırlanmış ve 11 
Şubat 1970 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Müdürler Kurulu :

Açık bulunan A sınıfı üyeliklerine, 15 Temmuz 1960 tarih ve 23 sayılı 
Kanun’a istinaden, 18 Ocak 1970 tarih, 7/89 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Mehmet Arif ATALAY ve Turan ŞAHİN tayin olunmuş ve 23 Ocak
1970 günü göreve başlamışlardır.

Banka Meclisi :

1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 19. maddesinde, Başkan (Guvernör) 
ile Genel Kurul’ca seçilecek altı üyeden bir Banka Meclisi kurulması ön
görülmüş, aynı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, 26 Ocak 1970 ta ri
hinde, Müdürler Kurulu personel temsilcisinin görevi sona ermiş ve Kurul, 
kalan 6 üyesiyle birlikte Banka Meclisi’ne inkilâp etmiştir. Göreve süreleri 
30 Nisan 1970 tarihinde sona eren üyeler Berin BEYDAGI, Enver KÖSE
MEN, Hayrettin ERKMEN ve Halûk TİMURTAŞ’ın yerine Genel Kurul’un 
29 Nisan 1970 tarihinde yaptığı olağan toplantıda Berin BEYDAGI, Hay
rettin ERKMEN, Halûk TİMURTAŞ ve Zeki TOKER 1 Mayıs 1970 tarihin
den geçerli olmak üzere Banka Meclisi Üyeliğine seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu :

1211 sayılı Kanun’un 23. maddesi Denetleme Kurulu’nun eski Mura
kabe Komisyonu gibi 4 üyeden kurulmasını öngörmekte ise de kuruluş 
şeklini değiştirmiş bulunmaktadır.

Murakabe Komisyonu’nun 4 üyesinden ikisi B ve C sınıfı, öbür ikisi 
ise D sınıfı hissedarlarınca seçilmekte idi; halen Denetleme Kurulu’nun
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bir üyesinin A sınıfı, iki üyesinin B ve C sınıfı, bir üyesinin de D sınıfı his
sedarlarınca seçilmektedir.

B ve C sınıfı üyesi Talât ALPAY ile D sınıfı üyeleri îzzet AKÇAL ve 
Vecih IŞIK’tan müteşekkil Denetleme Kurulu’nda Talât ALPAY ve İzzet 
AKÇAL’m görev süreleri 30 Nisan 1970 tarihi itibariyle sona ermiş olması 
sebebiyle, Genel Kurul’un 29 Nisan 1970 tarihinde yapılan olağan toplan
tısında, 1211 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereğince, B ve C sınıfı pay 
sahipleri tarafından İzzet AKÇAL tekrar, ve Hazım DAĞLI’dan açılmış 
yere onun süresini tamamlamak üzere, Şefik İNAN bir yıl için, A sınıfı 
hissedarmca Feridun Cemal ERKİN, 1 Mayıs 1970 tarihinden itibaren De
netleme Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Feridun Cemal ERKİN’in Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhu
riyet Senatosu üyeliğine atanması üzerine, adı geçenden açılan üyeliğe 
Denetleme Kurulu’nun 8 Temmuz 1970 tarihli toplantısında, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 351 inci maddesi uyarınca Genel Kurul’un ilk toplantısına 
kadar görev ifa etmek üzere, Tarık HATUSİL seçilmiştir.

Kadro Durumu ve Personel Politikası :

1211 sayılı Kanun’un getirdiği yeni görevlerin de lâyıkı ile yürütül
mesini sağlıyabilmek için genel sınav açmak suretiyle yeni elemanlar alın
dığından, 1970 yılında personel sayısı, 1969 dakine nazaran % 3,12 oranın
da artışla, 3336 kişiye varmıştır.

Personel reformunu gerçekleştirmek amaciyle yürürlüğe konulmuş 
olan 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve onu değiştiren 31.7.1970 
tarih ve 1327 sayılı Kanun Bankamızı kapsamına almamakla beraber, 1211 
sayılı Kanun’a göre mensuplarımızın emeklilik rejimi yönünden 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanunıı’na tabi olmaları ve 1327 sayılı Kanun’un 
aylık derece tutarları ile hizmete almışta verilecek aylık ve terfi sistemini 
değiştirmiş bulunması nedenleriyle, 657 sayılı Kanun’a tabi müesseseler 
personeline muvazi olarak ve Bankamızın özellikleri de gözöntinde tutul
mak suretiyle, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetme- 
liği”nde gereken değişiklikler yapılarak personelimizin ücret rejimi yeniden 
düzenlenmiş bulunmaktadır.
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D ö r d ü n c ü  B ö l ü m

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

BİLANÇOMUZUN TAHLİLİ

1970 yılı bilânçomuzun izah ve tahliline geçmeden, Sayın Kurullarına 
mukayese imkânı sağlamak üzere aşağıdaki cetveli arzediyoruz.

A K T İ F

1969 1970

Altın Mevcudu 1.111.622.835,22 1.834.033.579,28
Döviz Borçluları 908.056.591,30 4.301.401.447,09
Ufaklık Para 62.019.849,59 60.702.528,51
Dahildeki Muhabirler 183.259,40 835.209,60
Reeskont ve Senet Üzerine Avans 9.421.145.862,13 9.827.713.447,27
Diğer Avanslar 4.145.681.543,81 5.387.354.518,63
Tahviller Cüzdanı 71.698 198,19 70.281.522,06
itfaya Tâbi Hesaplar 5.388.231.380,12 5.808.814.371,28
Gayri Menkuller 64.547.569,35 127.667.017,94
Demirbaşlar 16.000.361,13 20.990.793,35
Muhtelif 2.816.177.938,64 5.133.535.467,91

T o p l a m  24.005.365.388,88 32.573.329.902,92

P A S I F

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

T o p l a m

10.974.199
496.374

6.181.300
62.537

5.712.989.
15.000.

176.865.
257.089
129.008.

695,—
123,80
907,39
258,09
151,33
000 ,—
604,38
986,27
662,62

24.005.365.388,88

13.915.440.662,50
160.512.618,96

7.712.028.759,68
*

9.462.583.347,80
25.000.000,—

201.633.153,61
354.854.653,05
741.276.707,32

32.573.329.902,92
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A K T İ F

Altın Mevcudu :

1970 BUânçomuzda kayıtlı altınlar, beynelmilel ayarlı altınlar ile dü
şük ayarlı altınlar olmak üzere iki kısma ayrılmış, meskûk ve düşük ayarlı 
altınlar Aktif’te “Muhtelif” hesabında gösterilmiştir.

Bilânçoda da görüleceği üzere beynelmilel ayarlı altınlar 109.754,414 
safî K. gram ve 1.834.033.579,28 lira, meskûk ve düşük ayarlı altınlar 
2.979,881 safî K. gram ve 49.794.827,66 lira ve altın mevcudu topluca 
112.734,295 safî K. gram ve 1.883.828.406,94 lira tutarındadır.

Beynelmilel ayarlı altınlar geçen yıl 109.763,133 safî K. gram ve
1.111.622.835,22 lira tutarında olduğuna göre bu yıl altın mevcudunda 8,719 
safî K. gramlık bir eksiliş olmuş ve bu eksiliş Milletlerarası Para Fonu ile 
yapılan altın muamelelerinden ileri gelmiştir. Buna karşılık meskûk ve 
düşük ayarlı altınlar 9,664 safî K. gram artmıştır.

Bankamız Kanununun 61 inci maddesi gereğince, 10 Ağustos 1970 
tarihli, 18 sayılı kararla yapılan devalüasyon sonunda altm değerinde 
lehte meydana gelen 742.051.735,16 liralık değer farkı, aynı karar gere
ğince dövizlerin yeni kurlarla değerlendirilmesinde aleyhte meydana ge
len kur farklarına mahsup edilmiştir.

Altm mevcudunun tamamı Bankamıza aittir.

Döviz Borçluları :

1211 Sayılı Bankamız Kanununun 53. maddesi (b) fıkrası gereğince, 
memleket ihtiyacı için alınan veya dış memleketlerle yapılan ticarî mu
amelelerle işçi dövizlerinden ve diğer muamelelerden dolayı hariçteki mu
habirler nezdinde birikmiş serbest ve konvertibl dövizlerle aynı vasıftaki 
efektiflerimizi ifade eden bu hesap 1970 yılı sonunda 4.301.401.447,09 
liraya ulaşmıştır.

Ufaklık Para :

1970 sonundaki kasa mevcudu, madenî paradan ibaret olmak üzere
60.702.528,51 liradır.
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Dahildeki Muhabirler :
835.209,60 lira olan Dahildeki Muhabirler, banker muamelelerden do

layı T. C. Ziraat ve T. İş Bankaları nezdinde meydana gelen alacaklarımızı 
göstermektedir.

Reeskont ve Senet Üzerine Avans :
1970 yılı sonu itibariyle, cüzdanda aşağıda müfredatı gösterilen 

9.827.713.447,27 liralık senet mevcuttur.

A — Hazine Kefaletini Haiz Bonolar
a) Katma Bütçeli İdareler 1,750.000.000, lira

b) Toprak Mahsulleri Ofisi :
1 — Hububat Al imlan finansmanı 1.125.000.000,—  ”

B — Ticarî Senetler :
a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri 819.714.535,65 !
b) Hususî Sektör Senetleri 3.802.154.463,16 ”

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

edilen senetler 2.265.458.890,51 ”
b) Diğer bankalarca ibraz

edilen senetler 65.385.557,95 ”
1969 yılı nihayetinde 9.421.145.862,13 lira olan Senetler Cüzdanı bu 

yıl 406.567.585,14 liralık bir artış kaydetmiştir.

Diğer Avanslar :
Yıl sonunda bu hesabın bakiyesini teşkil eden 5.387.354.518,63 liranın :
4.359.100.000,— lirası Hâzineye kısa vadeli avans

27.663.486,24 ” Tahvil karşılığı olarak Resmî Bankalara
28.592.953,65 ” Tahvil karşılığı olarak Hususî Bankalara

298.654,73 ” Altın karşılığı olarak Hususî Sektöre verilmiş 
avanslardan

321.755.675,10 ” 153 sayılı Kanunun 3. maddesinin son bendi 
gereğince Bankalar Tasfiye Fonuna yapılan 
ikrazlardan ve

649.943. i 48,91 301 sayılı Kanunun 2 ve 1211 sayılı Bankamız
kanununun 40. maddeleri gereğince yapılan 
mevduat karşılıkları ziraî finansmanmından 
ibarettir.
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Tahviller Cüzdanı

Bankamız Tahviller Cüzdanı yekûnu 70.281.522,06 liradır.
Bu miktar 1969 yılı sonunda 71.698.198,19 lira idi, görülen 1.416.676,13 

liralık eksiliş, yıl içinde itfa olunan Kalkınma İstikrazı Tahvilleri ile alman 
diğer tahvillerden ileri gelmiştir.

İtfaya Tâbi Hesaplar :

a) Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine Tahvilleri; 154 sayılı 
Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Hâzinenin Tiraj hak’arı ile 
5256 sayılı Kanun gereğince kur farklarından doğan borçları ve Hazine, 
Katm a Bütçeli İdareler, İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve Resmî Bankalarla, 
diğer amme müesseselerinden, iskonto ve avanslardan doğan alacak
larımızın 100 senede itfaya tâbi tutulması dolayısiyle, Hâzinece Bankamıza 
verilmiştir.

3 Ekim 1963 tarih ve 347 sayılı Kanun gereğince bu alacağımızın ba
kiyesi, ilk taksit, Kalkınma Plânının 2 nci 5 yıllık döneminin sonunda baş
lamak üzere, % 1/2 faizli ve 6 şar aylık eşit taksitlerle 100 yılda Maliye 
Bakanlığınca itfa olunacaktır.

Bu alacağın bakiyesi bu yılda 5.275.700.000,— lira olup dökümü 
aşağıda gösterilmiştir.

Hâzineye Kısa Vadeli Avans 
Mahsuba tâbi Matlûbat 
Maliye Bakanlığı Tiraj hakları 
5256 S. K. gereğince Mâliyeden tahsil 
olunacak Kur farkları 
Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 
Ticari Senetler
Ticarî Senetler Üzerine Avans 
Tahviller Üzerine Avans 
Ziraî Senetler üzerine avans

Toplam

Şimdiye kadar tahsil olunan ilk iki taksit

Bakiye

b) Değerlendirme farkı karşılığı Hazine Bonosu; Yıl sonunda 
109.914.371,28 liralık bir bakiye göstermektedir. 1960 yılında 163.661.759,89 
lira olan tutar, yapılan mahsuplar ve tahsilât sonucunda 53.747.388,61 
liralık bir eksiliş kaydetmiştir.

1.092.254.250— lira
265.240.651,32 ”

20.688.72932 ”

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— ”
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Bu hesap, 65 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, altın, döviz 
ve efektif mevcudumuzla borçlarımızın, yeni fiatlara göre değerlendiril
mesi sonucunda meydana gelen zararlardan, Provizyonlarımızla fevkalâde 
ihtiyatlarımızdan ayrılan miktarlar ve İleride Vukuu Muhtemel Zarar Kar
şılığı ihtiyatının tamamının mahsubundan sonra kalan ve Hâzinece de
ruhte edilen aleyhte farkı göstermektedir.

c) Tasfiyeye tâbi tutulan alacaklarımız :

1211 sayılı Bankamız Kanununun geçici 5 inci maddesi gereğince, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Banka portföyünde mevcut Hazine bo- 
nolariyle, T. Emlâk Kredi Bankasına verilmiş olan Hazine kefaletini haiz 
tahvil mukabili avans hesapları TL. 423.200.000—  tutarında olup, Maliye 
Bakanlığı ve adı geçen Banka ile Bankamız arasında düzenlenen protokol- 
lara göre 20 senede tasfiyeye tabi tutulmuştur.

Gayri Menkuller :

1970 yılı sonunda 127.667.017,94 lira değerinde görünen gayri men
kullerimiz kurulu bulunduğumuz şehirlerdeki şube binalarımız safi değer
leriyle şube açılması tasarlanan şehirlerde alman arsa bedelleri toplamını 
ifade etmektedir. Gayri menkullerimiz 138.080.192,88 lira maliyet bedelli 
olup bundan şimdiye kadar 10.413.174,94 liralık amortisman ayrılmış 
bulunmaktadır.

Amortisman payı düşülmeden önce 1969 nihayetinde 73.809.513,28 
lira olan gayri menkuller bedelinde görülen 64.270.679,60 liralık artışın 
29,023 milyon lirası Ankara’da İdare Merkezi binası inşa edilmek üzere 
Vakıflar İdaresinden alman binalar bedelinden; 19,278 milyon lirası 
İzmir’de şube binası yapılmak üzere alman arsa bedelinden; 12,674 lirası 
muvakkat hesaplarda bulunan İdare Merkezi ek inşaat bedeli ile Edirne 
şubesi inşa masraflarının bu hesaba devrinden, geri kalanı da Samsun’da
2,155 milyona alınan arsa ile Diyarbakır şubemizde yapılan 1,140 milyon 
liralık ek inşaat bedelinden ileri gelmektedir.

Gayri menkullerimiz 47.109.591,22 liraya sigortalıdır.

Vıktırılıp üzerinde İdare Merkezi binası inşa edilmek üzere
29.023.000,-— liraya satmalınmış olan binalar, tahmini enkaz değeri olan
350.000,— lira üzerinden 6 ay süreyle sigorta ettirilmişlerdir.”
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Demirbaşlar :

Merkez ve Şubelerdeki demirbaşların değeri Bilânçoda görüldüğü 
üzere 40.226.952,56 liradan ibaret olup bu toplamdan bu güne kadar ayrıl
mış — 19.236.159,21 lira amortisman tutarı düşülünce bakiye olarak

20.990.793,35 lira kalmaktadır.

1969 yılına nazaran  Demirbaş hesabındaki 7.582.122,94 liralık artışın
5.870.945,22 liralık kısmı Matbaa Şubemize alman baskı makinası bedeli, 
geri kalanı Şubelerimiz için alınan demirbaşlardan ileri gelmektedir.

Demirbaşlarımız 54.065.000,— liraya sigortalıdır.

Muhtelif :

1970 Bilânçosunda 5.133.535.467,91 liraya çıkmış olan bu hesabın 
müfredatı aşağıdadır.

49.794.827,66 lirası Altın (Meskûk ve düşük ayarlı)

62.005.500,—

682.997.526,79
1.002.292.901,34

21.705.199,73
1.339.564.296,24

Türk Lirası Muameleleri :

lirası Dahildeki hususi bankalarla yapılan 
röpor muamelelerinden

” İhracatı teşvik avansı
” Konvertibl TL. Borçluları
” Muvakkat Borçlular
” Borçlu Transituar hesaplar

Döviz Muameleleri :

49.761.823,86 lirası Hariçteki muhabirler (Nostro)
161.790.339,09

12.128.292,—
7.980.254,87

1.722.373.074,31
20.413.150,79

728.281,23

Hariçteki Muhabirler (Loro) 
İştiraklerimiz (Banque Des Regl.) 
Dahildeki muhabirler 
Muvakkat Borçlular 
Borçlu Transituar hesaplar 
Efektif Deposu olmak üzere

topluca 5.133.535.467,91 lirası tutmaktadır.
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P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar :
Bankamız Kanunu’unu 36 ncı maddesi gereğince tedavüle çıkarılmış 

olan banknotların 1970 sonundaki toplamı 13.915.440.662,50 liradır.

Döviz Alacaklıları :

Bilânço’da 160.512.618,96 lira olarak görünen “Döviz Alacaklıları” 
hesabı içinde, “A k tif’te yapılmış olan açıklama çerçevesinde, Konvertibl 
Hariçteki Muhabirler (Nostro), konvertibl tevdiat ile döviz üzerine röpor 
muamelelerinden doğan borçlarımız yer almaktadır.

Mevduat :

Bilânço’da 7.712.028.759,68 lira olarak görülen mevduatın müfredatı 
aşağıdadır:

Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler
b) Katma Bütçeli İdareler
c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri
d) Diğer Amme Müesseseîeri
e) Sair

365.489.084,08
210.744.792,99

16.307.941,94
109.930.620,03
27.085.087,73

Bankalar :
a) Resmî Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. K.)
e) Mevduat Karşılıkları

48.346.802,53
1.057.744.863,54

210.849,52

(1211 S. K. mad. 40) 4.292.671.394,56

Muhtelif :
a) Bloke
b) Diğer

154.104.451,82
8.822.451,02

Milletlerarası Müesseseler ve
Dış Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler 
Dış Yardım Karşılıkları : 
Amerikan Yardım Karşılıkları 4.595.777,65

7.712.028.759,68

1.415.974.642,27
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Muhtelif :

Bilânçomuzun Pasifindeki “Muhtelif” hesabı toplamı 9.462.583.347,80 
lira olup müfredatı aşağıda gösterilmiştir.

Türk Lirası Muameleleri :

45.075.341,14 lirası Ödenecek senet ve havaleler
48.471.525,37

1.998.638.628,78
396.566.754,69
220.802.509,45

653,68

Muhtelif akreditif ve iç istikraz karşılıkları 
Muhtelif mahiyette depozitolar 
Muvakkat alacaklılar 
Alacaklı transituar hesaplar 
Hariçteki muhabirler (Loro)

Döviz Muameleleri

163.681.172,73 lirası Hariçteki muhabirlerden
179.746.764,71

4.960.386.059,97

368.510.439,77
1.002.292.834,02

78.410.663,49

Ödenecek senet ve havaleler 
Kuvertür temin edilip muhabirden “ödendi” 
ihbarı beklenen akreditif bedelleri 
Muvakkat alacaklılar 
Konvertibl Döviz alacaklıları 
Alacaklı transituar hesaplar olmak üzere

topluca 9.462.583.347,80 lira tutmaktadır.

Sermaye :

Kanunumuzun 5 inci maddesi gereğince her biri 100,-— lira itibari 
değerde ihraç ve halen tamamen ödenmiş olan 250.000 adet hisse sene
dinden meydana gelmiştir.

Hisse senetlerinin sınıf, adet ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Smıf

A
B
C
D

Adedi

136.704
57.961
10.639
44.696

250.000

Tutarı

13.670.400,—
5.796.100,—
1.063.900,—
4.469.600,—

25.000.000,—

İhtiyat akçesi :

Bankamız Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrılan 
ihtiyat akçeleri 1970 sonunda, aşağıda görüleceği gibi 201.633.153,61 liraya 
çıkmıştır.

123



127.428.670,06 lira olan Âdi İhtiyat Akçesi, 1944 yılında itibari serma
yenin 75 ine varmış olduğundan, Banka Kanununa 
göre söz konusu yıldan itibaren safî kârdan bu ihtiyat 
akçesine % 20 yerine % 10 nisbetinde bir miktar ay- 
rılmaktadır.(1211 sayılı Bankamız kanununun 60 mcı 
maddesi gereğince 1970 yılından itibaren bu ihtiyat 
kârımızın %  20 si oranında ayrılacaktır.)

55.649.023,51 lira olan Fevkalâde İhtiyat Akçesi, kaldırılmış olan 
1715 sayılı Bankamız Kanununun 88  inci maddesi ge
reğince safî kârlardan Âdi İhtiyatla, ödenmiş sermaye
mizin % 6 sına tekabül eden Hissedarlar birinci temet- 
tüünün çıkarılmasından sonra kalan miktarın, %  10 u 
oranında ayrılmıştır. (1211 Sayılı Kanunun 60 mcı 
maddesinde de bu oran aynı kalmıştır.)

3.555.460,04 lira olan Hususî İhtiyat, kaldırılmış olan 1715 sayılı 
Bankamız Kanunu’nun 19 uncu ve 1211 sayılı Bankamız 
Kanunu’nun 59 uncu maddelerine göre ayrılmaktadır.

15.000.000,— lira olan İleride Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı, 
Bankalar Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince safî 
kârlardan ayrılan %  5 lerden meydana gelmekte olup 
azami haddi Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 25 
milyon liradır.

201.633.153,61

Bankamız Provizyonları :

Yıl sonunda 354.854.633,05 liraya çıkan Bankamız Provizyonları, 
Ticaret Kanunu’nun 458 ve 469 uncu maddeleri gereğince, münhasıran 
Banka kârlarından muhtemel masraflar ve riskler gözönünde tutularak 
ayrılan karşılıklardan meydana gelmektedir. Müfredatı aşağıdadır:

11.936.246,77 lirası Tahviller kıymet düşüş karşılığı
92.764.556,82 ” Banknot vesair kıymet nakliyesi sigorta 

karşılığı
250.153.849,46 ” Banka malı dövizlerin yıl sonu evalüasyon 

zarar karşılığı olmak üzere
354.854.653,05 liradır.

Kâr ve Tevzi Şekli :

Bilânçoda kâr olarak görülen 741.276.707,32 lira 1970 yılında bütün 
idare ve banka muameleleri masrafları karşılandıktan sonra kalan safi 
kârdır.

124



1211 sayılı Kanunumuzun 60 inci ve Bankalar Kanunu'nun 35 inci mad
delerine göre bu kârın aşağıda gösterildiği şekilde dağıtılmasını teklif 
ediyoruz.

1970 yılı safî kârı

Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi

tenzilinden sonra kalan

1970 yılı safi kârı üzerin
den ayrılan %  20 Adi ih
tiyat akçesi

H issedarlar I inci temettüü

1970 sâfi karından Âdi ih
tiyat Akçesi ve I inci Te
m ettü mecmuunun tenzilin
den sonra kalan miktar 
üzerinden :

Bankamız mensuplarına 
dağıtılacak

% 10 Fevkalâde ihtiyat 
akçesi

indirildikten sonra kalan

İleride vukuu muhtemel 
zarar karşılığı ihtiyat ak
çesi (Bankalar Kanunu 
Madde 35)

tenzilinden sonra kalan

930 sayılı Kanunun 2, 7 ve
10 uncu maddelerine göre 
tevkif olunan % 3 Tasar
ruf Bonosu karşılığı

H issedarlar II nci temettüü 

indirildikten sonra kalan

157.498.665 — 

34.107.575,33

148.255.341,46

1.500.000,—

17.750.000 — 

59.152.136,59

18.899.840,—

1.500.000 —

741.276.707,32 liradan

191.606.240,33 liranın

549.670.466,99 liradan

— 226.657.478,05 lira

323.012.988,94 liradan

— 10.000 .000,— liranın

313.012.988,94 liradan

20.399.840,— lira

292.613.148,94 lira

Kanunumuzun 60 inci maddesinin son paragrafı gereğince Hâzineye dev
redilir.
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Buna nazaran 1970 yılı kârından hissedarlara düşen miktar

I inci temettü 1.500.000,— lira ve
II ” ” 1.500.000,— lira ile

3.000.000»— lira olup

bunun 250.000 adet hisseye taksimi neticesinde beher hisseye 12,— lira 
düşmektedir. Gelir Vergisi Kanunu hükümleri muvacehesinde Ortakları
mızdan tüzel kişiliği olanlara bu miktarın olduğu gibi ödenmesi, gerçek 
kişi olan ortaklarımızın hisselerinden ise % 20 nisbetinde Stopaj yapıla
rak vergilerine mahsuben Maliye’ye yatırılması gerekmektedir.

Hissedarlarımıza dağıtılacak kârın bu esaslar dahilinde, beher hisseye 
TL. 12,— hesabiyle 30 Nisan 1971 tarihinden itibaren tediyesini ve azami 
iki aylıkları tutarındaki Banka mensuplan payının ödeme şekil ve tarihleri 
hususunda Banka Meclisi’nin yetkili kılınmasını tasviplerine arzederken, 
bu vesileyle Raporumuzu Sayın Ortaklarımızın Yüksek tetkik ve tasvip
lerine sunar ve görevlerini gayret ve liyakatle yapmakta olan bütün men
suplarımız hakkmdaki takdirlerimizi ifade etmeyi vazife biliriz.

BANKA MECLİSİ
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

1 9  7 0

OTUZDOKUZUNCU HESAP YILINA AİT 

DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’mn 1970 yılı (Efektif 
dahil) kasa ve depo mevcutlariyle, emanet, rehin ve teminat 
olarak Bankaya teslim olunan tahvillerle altın ve senetleri 
merkez ve şubelerde zaman zaman sayıp inceleyerek kayıtlarına 
uygun bulduk.

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

İşbu hesapların kabulünü Sayın Kurulunuzun tasvibine arz 
ederiz.

Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi
İzzet Akçal Vecih Işık

Denetleme Kurulu Üyesi 
Şefik İnan

Denetleme Kurulu Üyesi 
Tank Hatusil



B İ L A N Ç O
V E

K Â R  V E  Z A R A R   ̂ E S A B I



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1970 Tarihin 

1970 Yılı Otuzdokuzuncu 
A K T î F   

Türk Lirası Türk Lirası

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ......................... Safi Kg. 46.886,906 783.496.137,63

Merhun : ......................... Safi Kg. 62.867,508 1.050.537.441,65 !I

Vâdeli altın borçluları :

(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. — ,— 1.834.033.579,28

Döviz borçluları (Konvertibl) : 4.301.401.447,09

Ufaklık para 60.702.528,51

Dahildeki m uhabirler :

Resmi Bankalar ............................................... 788.130,70

47.078,90Diğer Bankalar ......................................................... 835.209,60

Reeskont ve senet üzerine avans :

A - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli İdareler ............................. 1.750.000.000,—
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : 1

1 - Hububat Alımları Finansm anı .......... 1.125.000.000,—
2 - Ziraî İstihsal Fazlası İthalât

Finansmanı .................................................

c) Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri

B - Ticarî Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri .................... 819.714.535,65

3.802.154.463,16b) Hususî Sektör Senetleri ..........

C - Ziraî Senetler :

a) T. C. Z iraat Bankasınca ibraz edilen 
senetler ............ 2,265.458.890,51

65.385.557,95b) Diğer Bankalarca ibraz edilen senetler... 9.827.713.447,27



de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilançosu

MERKEZ BANKASI

A K T İ F

r  —  ................... Türk Lirası Türk Lirası j

| Diğer avanslar :

! A - Hâzineye kısa vadeli avans ...............

B - Tahvil üzerine avans :
a) Resmî Bankalara ............................................

4.359.100.000,—

27.663.486,24
28.592.953,65t b) Hususî Bankalara .......................................

C - Altın vc Döviz Üzerine avans : 
a) Resmî Sektör ..............................

ı b) Hususî Sektör ................................................

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

298.654,73

321.755.675,10
649.943.748,91 5.387.354.518.63

Tahviller cüzdanı :

Devlet Tahvilleri ..................................................... 63.750.682,19
1.530.839,87
5.000.000,—

Diğer Resmî Tahviller .........................................
i Resmî Bankalar Tahvilleri .....................................
1 Hususî Bankalar Tahvilleri ..................................... 70.281.522.06

İtfaya tâbi hesaplar :

Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine 
tahvilleri (154 S. K. Madde 2, 3 ve 4) ............ 5.275.700.000,—

|

Değerlendirme farkı karşılığı Hazine 
bonosu (65 S. K. Mad. 5) ............................................. 109.914.371,28

Tasfiyeye tabi tutulan alacaklarımız
(1211 sayıh Kanun geçici mad. 5) ........................ 423.200.000,— 5.808.814.371,28

Gayri Menkuller : (1)
Bina ve A rsalar (2) ............................................
Gayrimenkuller Amortismanı ..........................

138.080.192,88 
—  10.413.174,94 127.667.017,94

Dem irbaşlar : (3)
Demirbaş Eşya ................................................................. 40.226.952,56
Demirbaş Amortismanı .................... ................ —  19.236.159,21 20.990.793,35

M uhtelif :

a) Altın : (Meskûk ve düşük ayarlı)
Safi Kg...... ................ ............  2.979,881

b) Döviz :

49.794.827,66

211.552.162,95

1
j

1.763.623.053,20
c) Dahildeki hususî Bankalarla yapılan

62.005.500 —
d) Sair hesaplar ..................................................................... 3.046.559.924,10 5.133.535.467,91

TOPLAM ........................................... 32.573.329.902,92

(1) 47.109.591,22 liraya sigortalıdır.
(2) 55.382.653,23 lirası arsalar bedelidir.
(3) 54.065.000,— liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET

P A S İ F

31.12.1970 Tarihin 
1970 Yılı Otuzdokuzuncu

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 13.915.440.662,50

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) : 160.512.618,96

Mevduat :

A - Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler ........... 365.489.084,08

b) Katma bütçeli İdareler ............................. 210.744.792,99

c) İktisadî Devlet Teşebbüsleri .................... 16.307.941,94

d) Diğer amme M üesseseleri ......................... 109.930.620,03

e) Sair ................................................................ 27.085.087,73

B - Bankalar :

a) Resmî Bankalar .............................................. 48.346.802,53

b) Diğer Bankalar ............................................... 1.057.744.863,54

c) Yurt Dışındaki Bankalar ......................... 210.849,52

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

e) Mevduat Karşılıkları (1211 S.K. Mad. 40) 4.292.671.394,56

C - Muhtelif :

a) Bloke ............................... 154.104.451,82
b) Diğer .... ................ 8.822.451,02

D - Milletlerarası Müesseseler ve dış 
Yardım Karşılıkları :

Milletlerarası Müesseseler 1.415.974.642,27
Dış Yardım Karşılıkları :

a) Amerikan Yardım Karşılıkları 4.595.777,65
b) Diğer Yardım Karşılıkları . 7.712.028.759,68



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren
Hesap Dönemi Bilânçosu

P A S İ F
I ■

Türk Lirası Türk Lirası

Altın Alacaklıları :

Hazine ..........................  Safi Kg........................ — ,—

M uhtelif :

a) Ödenecek senet ve havaleler ....................... 45.075.341,14

b) Muhtelif kargılıklar (Akreditif ve iç
istikraz karş.) ...................................................... 48.471.525,37

! •
c) Muhtelif mahiyette depozitolar ................... 1.998.638.628,78 i
d) Döviz

Hariçteki M uhabirler ......................................... 163.681.172,73

Diğer Döviz hesaplan ................................ . 6.589.346.761,96

e) Sair h e sa p la r .......................................................... 617.369.917,82 9.462.583.347,80

Sermaye 25.000.000,—

İh tiyat Akçesi :

; Adi .................................... ............................................ 127.428.670,06

Fevkalâde ..... ............................................................. 55.649.023,51

Hususî (Bankamız Kanunu Madde 59) ........... 3.555.460,04

j İlerde vukuu muhtemel zarar karşılığı
(Bankalar Kanunu Madde 35) ............................ 15.000.000,— 201.633.153,61

Provizyonlar 354.854.653,05

Kâr 741.276.707,32

32.573.329.902,92



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1970 Tarihindeki

ZARAR VE MASRAFLAR

Verilen faizler

Kambiyo evalüasyon zararları

Verilen Komisyonlar

İdare Masrafları

Amortismanlar

Müteferrik Zararlar

Provizyonlar

Kâr

Türk Lirası

219.828.268,10

47.797.313,10

29.345.745,69

161.048.564,35

2.148.454,09

1.291.688,56

107.764.666,78

741.276.707,32

1.310.501.407,99



MERKEZ BANKASI
Kâr ve Zarar Hesabı

KÂRLAR



İSTATİSTİK CETVELLERİ



Plan ve Program Hedefleri
(Yüzde Değişmeler)

Cetvel ; 1

İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı

Program Hedefleri

Yıllık
Ortalama

1970
Dilimi

1968 1969 1970

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

Fert Başına Gayrisafi Millî Hasıla 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Fert Başına Özel Tüketim 2,5 2,3 2,5 2,6

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

Kamu 16,3 12,6 19,1 15,3 11.0
' Özel 10,0 12,9 14,3 14,3 14,3

! Kamu Cari Harcamaları 8,8 7,9 9,2 10,4 8,5

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

İthalât 7,4 8,3 15,2 10,3 10,0
İhracat 7,2 7,0 5,9 8,5 9,1

Cari İşlemler Açığı 4,2 8,8 51,7 31,4 5,0

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 1968, 1969, 1970 yılları Programlan



Cetvel : 2

Genel Ekonom ik Denge
(1969 f iy a t la r iy le )

(Milyar TL.)

1969 1970
1 (1) (2)

Gayrisafi Milli Hasıla 118,1 126,3
Dış Açık 1,8 1,9

KAYNAKLAR TOPLAMI 119,9 128,2

HARCAMALAR TOPLAMI 119,9 128,2

Yatırım Harcamaları 25,3 28,3

Toplam tasarruflar (21,8) (23,9)
Ek tasarruf gereği (1.7) (2,5)
Dış tasarruf (Dış Açık) (1,8) (1,9)

Tüketim Harcamaları 94,6 99,9

ÖZEL SEKTÖR HARCAMALARI 93,3 99,0

Yatırım Harcamaları 12,5 14,0
Özel gönüllü tasarruf (11,3) (12,3)
Ek tasarruf gereği (3) (0,7) (1,1)
Dış tasarruf (0,5) (0,6)

Özel Tüketim Harcamaları 80,8 85,0 |

KAMU SEKTÖRÜ HARCAMALARI 26,6 29,2 |

Yatırım Harcamaları 12,8 14,3 1
Kamu tasarrufu (10,5) (11,6)
Ek tasarruf gereği (1,0) (1,4)
Dış tasarruf (1,3) (1,3)

Kamu Carî Harcamaları 13,8 14,9

Kaynak : 1970 yılı Kalkınma Programı Tablo No. : 29, 35, 36
(1) 1970 yılı Programının hazırlanması sırasında yapılan 1969 yılı gerçekleşme 

tahminleridir. ~ '
(2) 1970 yılı için öngörülen rakamlardır.
(3) Kamu sektöründe tasarruf edilerek özel sektöre transferi öngörülen.



Cetvel : 3

Kamu Kesimi Dengesi
(1969 fiyatlariyle)

(Milyon TL.)

Konsolide
Bütçe

Mahalli
İdareler

Döner
Sermaye

İktisadi Devlet 
Teşekkülleri

TOPLAM

1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970

HARCAMALAR 25.550 28.880 2.448 2.630 442 460 3.000 3.043 31.440 35.013

Cari harcamalar 12.100 13.100 1.605 1.740 — „ — t— 13.705 14.840 ■
Yatırım harcamaları (1) 6.750 7.430 688 744 442 460 4.350 4.943 12.230 13.577
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 6.700 8.350 155 146 — — — 1.350 — 1.900 5.505 6.596

GELİRLER 23.000 26.000 2.448 2.630 442 460 3.000 3.043 28.890 32.133

Vergi gelirleri 19.000 21.350 — — — — _ _ — 19.000 21.350
Vasıtasız vergiler 6.900 8.000 — — — — .— — 6.900 8.000
Vasıtalı vergiler 12.100 13.350 — — — — — — 12.100 13.350

Vergi dışı bütçe gelirleri 4.000 4.650 52 — — — 800 — 4.852 5.500

Tasarruf bonosu 700 780 — — — _ _ — — 700 780
Karşılık paralar 1.110 1.580 52 — — — 800 850 1.962 2.430

i Diğer bütçe gelirleri 2.190 2.290 — — ------- -- — 2.190 2.290

Özkaynak ve fonlar — — 2.396 2.630 442 460 2.200 2.193 5.038 5.283

GELİR - HARCAMA FARKI — 2.550 — 2.880 — — —
_ — — — 2.550 — 2.880

İÇ BORÇLANMA 600 600 _ — — — — — 600 600

AÇIK (—) VEYA FAZLA ( +  ) — 1.950 — 2.280 — — _ — — — 1,950
. . .

— 2.280

Kaynak : İkinci Beş Y ıllık Kalkınma Plânı 1970 Yılı Programı Tablo No. : 38, 39
(1) Sabit Sermaye Yatırımları



Cetvel : 4

Program Yatırımları ve Gerçekleşme
(Milyon TL.)

Birinci Beş Yıllık 
Plan Dönemi 

(1965 Fiyatlariyle)
İkinci Beş Yıllık Plan Dönemi 

(Cari Fiyatlarla)

1963 - 1967 1 9 6 8 1 9 6 9
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TARIM 10.877,0 9.642,1 88,6 3.076,4 3.074,0 99.9 3.531,3 3.144,3 89.0 i

SANAYt 22.594,4 19.705,4 87,2 6.818,9 6.661,1 97,7 8.242,1 8.273,0 100,4

Madencilik 4.054,1 3,509,1 86,6 694,0 620,4 89,4 689,5 690,2 100,1
| imalât Sanayii 12.947,8 12.312,2 95,1 4.541,6 4.348,2 95,7 5.326,2 5.463,4 102,6

Enerji 5.592,5 3.884,1 69,5 1.583,5 1.692,5 106,9 2.226,4 2.119,4 95,2

, HİZMETLER 33.905,5 33.761,1 99,6 10.264,6 10.521,3 102,5 11.833,3 12.191,0 103,0

Ulaştırma 9.966,6 9.896,2 99,3 3.203,4 3.298,7 103,0 3.496,2 3.926,2 112,3
Eğitim 4.573,3 4.096,2 89,6 1.359,9 1.308,8 96,2 1.401,0 1.210,4 86,4
Sağlık 1.372,4 1.098,5 80,0 345,1 358,1 103,8 422,8 410,1 97,0
Turizm 1.418,6 817,3 57,6 541,0 461,0 85,2 609,6 509,3 83,5
Konut 13.192,9 14.078,5 106,7 3.627,7 3.878,3 106,9 4.381,4 4.639,1 105,9
Diğer Hizmetler 3.381,7 3.774,4 111,6 1.146,0 1.186,6 103,5 1.469,8 1.447,2 98,5

j Kalkınma Fonu — — _ 41,5 29,8 71,8 52,5 48,7 92,8

! T O P L A M
.. 67.376,9 63.108,6 93,7 20.159,9 20.256,4 100,5 23.606,7 23.608,3 100,0

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1971 yılı Programı, Tablo No. 31,32,33,34



Cetvel : 5

Üretim Sektörleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri
(1961 fiyatlariyle)

(Milyon TL.)

1962 1967

1963 - 67 
Yıl. Orta

1968 1969 1970 (1)
Değişiklik %

Değişik.

% 1968 1969 1970 1

1 - Tarım 20.162,1 23.576,7 3,3 24.021,6 23.991,1 24.098,5 1,9 — 0,1 0,4
2 Sanayi 8.107,9 12.862,8 9,7 14.149,1 15.479,1 16.036,3 10,0 9,4 3,6
3 - İnşaat 3.012,8 4.491,9 8,3 4.954,6 5.390,6 5.827,2 10,3 8,8 8,1

j 4 T icaret 3.875,8 5.667,7 7,9 6.138,1 6.592,3 7.014,2 8,3 7,4 6,4
5 Ulaştırma 3.676,9 5.214,6 7,2 5.631,8 6.127,4 6.525,7 8,0 8,8 6,5
6 Malî kurum lar 1.390,4 2 .100,8 8,6 2.313,0 2.523,5 2.712,8 10,1 9,1 7,5
7 Serbest meslekler ve hizm etler 2.572,5 3.669,2 7,4 3.955,4 4.263,9 4.570,9 7,8 7,8 7,2
8- Konut gelirleri 2.382,4 3.522,7 8,0 3.846,8 4.196,9 4.578,9 9,2 9,1 9,1 !
9 Devlet hizmetleri 4.595,5 6.708,0 7,9 7.318,4 7.955,1 8.679,0 9,1 8,7 9,1

10 YURTİÇİ GELİRLERİ (1 ilâ 9) 49.776,3 67.814,4 6,4 72.328,8 76.519,9 80.043,5 6,7 5,8 4,6
11 Dış âlem gelirleri — 269,8 222,6 — 243,6 379,8 883,4 9,4 55,9 132,6 !
12 SAFİ MİLLÎ HASILA (Millî gelir) 

(Üretim am illeri fiyatlariyle) (10+11) 49.506,5 68.037,0 6,6 72,572,4 76.899,7 80.926,9 6,7 6,0 5,2 :
13 Vasıtalı vergiler 4.946,2 7.086,8 7,5 7.540,4 8.181,3 8.794,9 6,4 8,5 7,5
14 SAFÎ MİLLÎ HASILA- 

(Piyasa fiyatlariyle) (12+13) 54.452,7 75.123,8 6,7 80.112,8 85.081,0 89.721,8 6,6 6,2 5,5
1 15 Aşınma ve eskime 2,700,6 3.764,0 6,9 4.046,3 4.357,9 4,689,1 7,5 7,7 7,6

16 GAYRİSAFİ MİLLÎ HASILA 
(Piyasa fiyatlariyle) (14+15) 57.153,3 78.887,8 6,7 84.159,1 89.438,9 94.410,9 6,7 6,3 5,6

17 GAYRİSAFİ MİLLÎ HASILA 
(Üretim amilleri fiyatlariyle) (12+15) 52.207,1 71.801,0 6,6 76.618,7 81.257,6 85.616,0 6,7 6,1 5,4

(1) 1970 yılının ilk 9 aylık verileri ile hazırlanan ikinci ön tahminlerdir. 
Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü



Tarım Üretimi
Cetvel : 6 <Bin Ton>

Ü r ü n l e r
i
i

1962 1967 1968 1969
1970 

Geçici (1 )|
Ü r ü n l e r 1962 1967 1968

-------- |

1969 , 1970
Geçici

Hububat 14.618 16.869 15.881 17.101 Keyif verici maddeler ■
Buğday 8.450 10.000 9.520 10.500 10.000 Tütün 89 189 163 127 ; 146
Arpa 3.500 3.800 3.560 3.740 3.250 A fyon  sak ız ı  (ton) 300 90 125 127 ! 60
Çavdar 690 900 820 817 650 Çay 45 123 154 195 ! 186
Yulaf 450 510 450 468 400 Yaş 37 101 126 160 I 153Mısır 800 1.050 1.000 1.000

155
Kuru 8 22 ! 28 55 | 33Pirinç 165 140 123 127

Diğerleri 563 '  469 408 449 I
Baklagiller 585 611 594 591 Dokuma maddeleri

8Yemeklik 368 395 382 407 Tiftik 9 9 | 9
Yemlik 217 216 212 184 Yapağı, koyun 1

48 47Meyveler f
Yapağı, merinos

43 46 1
Üzüm, yaş 
İncir, yaş

3.382
210

3.500
232

3.725
215

3.635
215

t- O J

Pamuk 245
o

396
Q

435
Q

400
q

400

Elma
Şeftali
Portakal

322
74

1.316
494

640
103
380
775

700
99

476
892

620
66

414
197

Kıl
Yaş koza 

Deriler (Bin adet)

y
2

9.152

y
2

9.689

y
2

9.894
2

11.032

Diğerleri yaş Büyük baş 1.569 1.641 1.759 2.030
Fındık 122 71 138 170 250 Küçük baş 7.583 8.048 8.135 9.002
Antep fıstığı 5 9 19 4 Hayvan sayısı (Bin adet)
Diğerleri, kabuklu 

Sebzeler 
Çeşitli ürünler

151 154 166 151 Koyun 31.614 35.878 38.587 36.351
Kıl keçisi 16.420 15.200 15.187 15.336

2.731
Tiftik keçisi 5.655 5.459 5.450 4.931

Şeker pancarı 5.253 4.716 3.356 4.240 Sığır 12.662 14.165 13.761 13.189
Patates 1.489 1.760 1.805 1.936 Manda 1.160 1.248 1.257 1.178
Soğan 430 450 525 585 Binek ve seki hayvanı 3.379 3.450 3.452 3.378
Diğerleri 

Yağlı tohumlar
369 Kümes hayvanı 28.330 32.160 33.975 34.356

60 310 380
İpek böceği 35.869 603.859 67.621 64.413

Ayçiçeği 230 230
Susam 41 40 50 41

Hayvani gıda maddeleri

Yer fıstığı 25 29 33 38 Süt 4.067 4.426 4.451 4.356
Soya 4 6 9 11 11 Yumurta (milyon adet) 1.349 1.536 1.760 1.828
Zeytin 290 495 822 308 Bal 9 13 13 13

Yemeklik 32 95 92 60 Su ürünleri ___ 196 136 181
Yağ için 258 400 730 248 Orman ürünleri

Zeytin yağı 56 80 159 54 125 Kullanılacak odun (Bin m3) 4.069 5.200
Diğerleri 474 Yakacak odun 7.168

Kaynak : D ev le t İstatistik Enstitüsü
(1 ) İhraç Maddeleri İstihsal Kom itesince tahmin edilen mallar DSE,



Cetvel : 7

Sanayi Üretimi
(Kamu Sektörü)

(Bin Ton)

i 1962 1967 1968 1969 1969
1970

Geçici
İMALAT SANAYİİ

Demir, Çelik ve M etalürji
Ham dem ir (1) 151,4 846,7 909,8 948,3 _ 1.033,6 i

| Çelik blok (1) 241,5 996,3 1.109,4 1.169,7 1.072,2(b) 1.190,6(b)
; Saç (1) 148,6 260,2 338,6 322,6 — 413,5
: Boru 17,4 27,4 20,4 14,6 — 13,5
| M etalden başka m am uller
| Çimento (1) 2.328 4.236 4.728 5.796 — 6.374

Kok 744 1.368 1.428 1.596 — 1.531
Ş ije  (1) 12,0 39,6 43,9 72,5 60,4(a) 61,4(a)
Cam eşya (I) 7,9 7,4 7,9 10,7 8,9(a) 8,9(a)

j K âğıt v. s. 81,7 108,6 115,8 116,2 — 118,4
! Gıda Maddeleri

Seker (1) 389,7 663,2 717,7 587,2 — 518,0
Dokuma

Pam uk ipliği (ton) 28,1 34,3 37,0 37,1 — 47,1
Yün ipliğ! (ton) 2,7 3,7 3,4 3,2 — 3,1
Pam uklu dokuma (Bin metre) 155.412 188.705 208,852 215.428 — 217,228
Yünlü dokuma (Bin metre) 4.236 5.160 5.940 5.287 — 4.744

Kimya
Süperfosfat (1) 60,3 205,1 187,1 151,3 — 194,5

İçki ve Tütün
Sigara tütün (ton) 36.048 36.372 38.016 40.164 33.470(a) 33,279(a)
Rakı (Bin İt) 6.060 8.112 8.928 8.736 7.28û(a) 6.878(a)
Bira (Bin İt) 33.660 32.232 38.496 41.508 34.590(aj 40.105(a)
garap  (Bin İt) 9.960 17.184 14.736 21.456 17.880(a) 21.456(a)
Diğer içkiler (Bin İt) 2.820 4.428 6.060 6.360 4.251(a) 5.300(a)
Alkol, ispirto  (Bin İt) 34.176 44.316 41.796 35.556 29.630{a) 26.240(a)

MADENCİLİK

M aden köm ürü (tuvönan) (1) 6.485 7.457 7.495 7.743 — 7.607
Linyit ” (1) 4.335 6.500 8.079 8.552 — 8.712
Krom ”  (1) 519 632 609 662 —■ 696
D em ir ”  (1) 814 1.553 2.223 2.506 — 2.646
B akır (Blister) 26 25 24 19 — 19
M anganez (2) 25 42 25 14 — 9
Saf kükürt (1) 19 25 24 26 — 27
H am  petro l (1) 595 2.752 3.104 3.623 — 3.542

ENERJİ

Petro l ü rünleri (1) 2.676 5.321 6.255 6.379 — 7.039
Gaz 281 392 474 423 — 443
Benzin 523 797 913 929 — 977
M otorin 616 1.259 1.504 1.424 — 1.636
Fuel Oil 1.126 2.303 2.766 2.960 — 3.303
Diğer 130 570 598 643 — 680

Elek trik  (mil. kw /s.) 3.560 6.217 6.931 7.830 — 8.617

(1) Resm î ve özel sektör. (2) Yalnız özel sektör.
(a) 10 Aylık, (b) 11 aylık. 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü



Yeni İnşaat 
(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

Cetvel : 8
,

1969 
11 Aylık

1970 
11 Aylık
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1 Ev 1.142,0 4.241 1.118,5 3.920 1
Apartman 3.310,2 7.864 4.281,3 9.938 j
Ticarî yapılar 642,7 1.705 725,7 1.849 1
Sınaî yapılar 998,9 1.136 445,2 1.068 |
Kültürel, sıhhi ve 

i sosyal yapılar 252,6 534 225,0 457
Diğer yapılar 162,7 540 484,4 602

TOPLAM 6.509,1 16.020 7.280,1 17.834
Tamir ve tadilât 91,0 _ 85,9 —

K aynak  : D e v le t  İ s ta t is t ik  Enstitüsü



Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri
Cetvel : 9

1969 1970(1)

ULAŞTIRMA ~ |
Kara Yollan

Taşıma faaliyetleri (milyon)
Taşınan yolcu sayısı (kişi) 163 178 i
Taşman yük (ton) 42,8 47,7

Katedilen mesafe - Devlet ve il (milyon)
Yolcu /  Km. 32.970 38.021
Ton /  Km. 15.500 18.073
Taşıt /  Km. 5.650 6.458

Taşıt parkı (adet)
Binek otomobil 137.345
Kamyon - kamyonet 118.133
Otobüs - minibüs 36.069

Devlet ve il yolları (Km)
Asfalt, beton, parke 17.541 19.226
Stabilize, kırm ataş 29.715 28.901 i
Diğer 12.364 8.517

Devlet Demir Yolları
Taşıma faaliyetleri (milyon)

Taşman yolcu sayısı (kişi) 102,6 87,1 (2)
Taşman yük (ton) 14,4 11,7 (2)

Katedilen mesafe (milyon)
Yolcu /  Km. 4.602,5 4.609,5 (2)
Ton /  Km. 5.784,5 5.059,1 (2)

Taşıt parkı (adet) i
Lokomotif 961 972 !
Motorlu ve elektrikli vagonlar 59 59 !
Yolcu vagonu 1.283 1.246
Yük vagonu 16.684 16.116
Diğer vagonlar 4.060 4.185

Deniz yolları
Taşıma faaliyetleri (3)

Taşman yolcu (milyon kişi) 116,6 118,4
Yük (ton) 138.800 117.788 I

Katedilen mesafe (bin) (3)
! Yolcu /  mil. 132,1 113,2

Ton /  mil. 94,1 75,3
Taşıt parkı (groston) (4)

Yük 306.016 332.150
Yolcu 87.882 74.302
Tanker 170.356 170.842

Havayolları
Taşıtlar (uçak - adet) 16 17
Taşıma faaliyetleri

Yolcu (adet) 969.599 1.095.191
Yük (ton) 6.134 7.463 |

HABERLEŞME
Haberleşme hizm etleri (bin adet)

616.957Mektup (5) 604.711
Telgraf (5) 12.097 12.383
Telefon (6) 555.071 686.264

Radvo sayısı (bin adet) 3.072 3.136

( t)  Geçici rakamlar, (2) 1970 yılı rakamı 10 aylık, (3) Denizcilik Bankası faaliyeti, 
(4) Kamu ve özel sektör, (5) Gelen —  Giden, (6) Şehir içi ve şehirlerarası. 
Kaynak : îgili kuruluş ve dairlerden alınan bilgiler.



Turizm Faaliyetleri
Cetvel : 10

1965 1966 1967 1968 1969 1969 
Altı ay.

1970 
Altı ay. (1)

YURDUMUZA GELEN YABANCILAR 361.758 440.534 574.055 602.996 694.229 252.108 285.292

Turizm (2) 295.031 375.362 513.079 542.089 626.398 221.623 254.853

Tahsil 5.759 6.640 7.408 8.226 10.681 3.845 4.546 ;

Çalışmak 12.935 22.352 23.080 22.459 21.354 10.391 10.987 |

Muhaceret — 671 836 1.062 2.222 392 959 |

: Diğer 47.624 28.760 25.789 24.783 26.217 11.871 13.289

ı Bilinmeyen 409 6.749 3,863 4.377 7.357 3.986 658 |

YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLAR 186.520 155.293 130.140 186.449 270.417 111.204 219.894

! Turizm 35.935 42.718 49.080 55.703 71.184 27.529 36.588

Çalışmak üzere yurt dışına çıkanlar 112.238 57.499 50.952 72.460 140.554 40.173 119.468

Hac 21.778 26.737 10.544 29.890 30.147 29.821 49.676

Tahsil 2.912 2.686 2.427 3.432 4.647 1.270 2.419

Devlet Hizmeti 6.487 5.679 6.430 5.972 6.344 2.984 3.991
Diğer 7.170 19.974 10.707 18.992 17.541 9.427 7.752

(1) Devlet istatistik Enstitüsü 1970 yılından itibaren yurt dışına çıkan vatandaşların 
tasnifini değiştirmiştir. Yeni sınıflandırmaya göre tedavi, staj ve toplantı gayesiyle 
yurt dışına çıkanlar turist kalemine dahil edilmemiş staj gayesi ile çıkanlar 
tahsil kalemine, toplantı gayesiyle çıkanlar Devlet hizmeti kalemine, tedavi 
gayesiyle çıkanlar diğer kalemine dahil edilmiştir.

(2) 1965 ve 1966 yılları için turist rakamına ekskürsiyonistler (Türkiyede 24 saatten  
az kalan turistler) dahil edilmemiş sonraki yıllarda ise dahil edilmiştir.

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü



Cetvel : 11
Dış Seyahat ve Turizm Gelir ve Giderleri

(1000 Dolar)

1962 1967 1968 1969
1969 

11 aylık
1970 

11 aylık

GELİRLER 8.315 13.219 24.086 36.573 34.674 45.794

Turistik Seyahat 7.316 11.763 21.808 34.111 32.371 40,021

Diğer 999 1.456 2.278 2.462 2.303 5.773

GİDERLER 18.048 26.814 33.415 42.236 39.803 47.432
Turistik Seyahat 8.653 10.224 16.766 21.402 19.965 26.168

: Diğer 9.395 16.590 16.649 20.834 19.838 21.264

GELİR — GİDER FARKI — 9.733 — 13.595 — 9.329 — 5.663 — 5.129 — 1.638
Turistik Seyahat — 1.337 1.539 5.042 12.709 12.406 13.853

Diğer — 8.396 — 15.134 — 14,371 — 18.372 — 17.535 — 15.491

K aynak  : Maliye  Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Ö dem eler  Dengesi Şubesi



Cetvel : 12
(Kamu Sektörü)

(Bin Ton)

S a t ı ş l a r S t o k l a r

(1) R e sm î  v e  Ö zel  S e k tö r  

(a) E k im  Sonu  

K a y n a k  : M aliye  Bakanlığı - A y l ık  E konom ik  G ös terge

1969 1969
Kasım

1970
Kasım 1969 1969

Kasım
1970

Kasım

Hadde mamulleri 703 653 634 41 18 112
1 Borular — __ 6 6 8

Çelik — — 17 14 5
Kok 467 422 351 25 29 33
Çimento (1) 5730 5453 6079 164 141 157
Maden kömürü — __ _ — _
Taş kömürü 4736 4336 4387 461 557 107
Linyit 3476 3076 3482 995 969 1180
Demir cevheri — — — 102 101 295

Gaz (1) 421 387(a) 351 (a) 12 20(a) 13(a)
Benzin (1) 1073 692(a) 868(a) 58 21 (a) 28(a)
Motorin (1) 1377 1488(a) 1383(a) 33 21 (a) 20(a)
Fuel Oil (1) 2564 2056(a) 2452(a) 148 103(a) 65(a)
Şeker (1) 594 529 562 588 576 378

Pamuklu dokuma (Bin metre) 212941 198136 211702 56721 59142 32532
Yünlü dokuma (Bin metre) 5309 4656 4219 1781 1704 1527
Kâğıt ve Karton 98 80(a) 90(a) — _ _
İthal gazete kağıdı 63 58 61 _
Kahve 3 3 3 1 0 0
Çay 15 17 16 2 2 3
Sigara, Tütün 40 36 67 7 7 5
Rakı (Bin litre) 18 16 17 3 3 3
Bira (Bin litre) 39 38 37 1 1 1
Şarap (Bin litre) 6 6 5 0 0 0
Diğer içkiler (Bin litre) 6 5 5 1 1 2
Alkol (Bin litre) 21 20 21 2 2 2
Tuz 589 —_ -- 499 — —



Cetvel : 13
Dış Ticaret Hacmi

Yıllar
Değer (M ilyar TL.) Değer (Milyon $) Miktar (Milyon Ton)

İthalât İh racat İthalât İhracat Fark İthalât İhracat

1962 5,6 3,4 622 381 -2 4 1 4,9 2,3
1963 6,2 3,3 688 368 -3 2 0 5.4 2,1
1964 4,9 3,7 537 411 -  126 4,8 2,6 :
1965 5,2 4,2 572 464 -  108 5,0 2,6 |
1966 6,5 4,4 718 490 - 2 2 8 5,3 2,6

j 1967 o ,2 4,7 685 523 -  162 5,0 2,0
1968 6,9 4.5 764 496 -2 6 8 6,2 2,2
1969 7,2 4,8 801 537 -2 6 4 6,2 2,9 J
1970 (1) 10,3 6,4 948 588 -3 6 0 7,4 3,1 |

(1) Geçici
K aynak : A ylık  İsta tistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü

Kaynaklan» Çeşidine Göre İthalât
Cetvel : 14 (Milyon $)

1963 1967 1968 1969 1970
(I)

I —  Liberasyon 262 326 361 344 367

II — Tahsisli 132 196 201 190 192

III — Anlagmalı 63 105 108 104 95

; IV — NATO Enfrastrüktür 18 3 2 3 17

V — Özel yabancı sermaye 10 4 6 10 43

| VI — Özel yatırım  kredileri 109 38 64 75 113

j VII ■— Surplus 88 — — 2 55

i VIII — Bedelsiz 5 12 17 54 62

IX — Diğerleri 1 1 5 19 4

T O P L A M 688 685 764 801 948 j

(1) Geçici
K aynak : Aylık Dış Ticaret İsta tistik Bülteni ■ Devlet İstatistik Enstitüsü



Cetvel : 15
Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı

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

Maddeler 1962 1967 196S 1969 1970(1) Maddeler 1962 îI 1967 1968 1969 1970(1)

' CANLI HAYVANLAR 19 9 11 11 16 AKARYAKIT 77 54 64 : 61 67
MEYVELER 91 131 125 159 135 İLÂÇ VE BOYA 33 62 72 78 91

Üzüm 17 23 23 23 21 1
İncir 6 7 7 7 7
Fındık 56 84 76 107 86
Diğer meyveler 12 17 19 22 21

HUBUBAT 1 2 2 0 1 DOKUMA - İPLİKLER 36 42 42 37 37
Çavdar — — — 0 0
Kuşyemi — — 1 0 0 DEMİR VE ÇELİK 48 47 44 50 93
Diğer hububat 1 2 1 0 1

TOHUMLAR 4 4 5 7 8 MAKİNELER 139 228 254 224 264
KÜSPELER 13 25 20 18 20 TAŞIMA ARAÇLARI 96 60 85 86 109
TÜTÜN 96 118 95 82 78 SUNİ PLÂSTİK MAD, VE TABİİ
MADENLER 21 29 31 28 32 SENTETİK KAUÇUK 36 37 38 32 35 (

Bakır (Ham) 9 16 14 6 5
Krom (cevher) 9 8 10 13 16
Diğer madenler 3 5 7 9 11

YÜN-KIL, ATKILI 12 9 10 7 5 HAYVANİ VE NEBATİ YAĞLAR 22 5 3 6 6 i
PAMUK 65 132 143 125 177 GÜBRELER 9 37 48 52 32
DİĞER MADDELER 59 64 54 100 116 DİĞER MADDELER 126 113 114 175 214

! TOPLAM 381 523 496 537 588 TOPLAM 622 685 764 801 946

(1) Geçici
K a y n a k  : Dış Ticare t  İ s ta t is t ik ler i  —  D e v le t  İ s ta t is t ik  Enstitüsü



Cetvel : 16
İhracat ve İthalâtın Memleket Gruplan İtibariyle Dağılışı

(M ilyon $ )

i
Memleket Grupları

İhracat İthalât

1962 1967 1968 1969 1970 (1) 1962 1967 1968 1969 1970 (1)

A. P. A. MEMLEKETLERİ 240 276 264 308 362 298 376 442 453 500
Avrupa Ekonomik Topluluğu 154 177 164 215 239

0000 238 282 284 323
Avrupa Serbest Mübadele Birliği 74 88 85 81 104 102 135 157 161 164
Diğer A. P. A. Memleketleri 12 11 15 12 19 8 3 3 8 13

DOLAR SAHASI 76 94 74 63 58 182 125 148 164 218 ,
ANLAŞMALI MEMLEKETLER 37 100 110 108 98 73 135 130 110 123
DÎĞER MEMLEKETLER 28 53 48 58 70 69 49 _44 74 107

T O P L A M 381 523 496 537 588 622 685 764 801 948

(1) Geçici
Kaynak : Aylık İstatistik Bülteni - Devlet İstatistik Enstitüsü



Cetvel : 17
Yatırım, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı

(Milyon $ )

i
j G r u p la r

D e ğ e r l e r p a y l a

1970 (1)1962 1967 1968 1969 1970 (1) 1962 1967 1968 1969

YATIRIM MADDELERİ 280 324 367 351 446 45,0 47,3 48,0 43,8 47,0
İnşaat malzemesi 30 31 27 37 56 4,8 4,5 3,5 4,6 5,9
Makine ve teçhizat 250 293 340 314 390 40,2 42,8 44,5 39,2 41,1

TÜKETİM MADDELERİ 45 33 36 55 48 7,2 4,8 4,7 6,9 5,1
HAM MADDELER 297 328 361 395 454 47,8 47,9 47,3 49,3 47,9

TOPLAM 622 685 764 801 948 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Geçici
Kaynak : A ylık  İstatistik Bülteni — Devlet İstatistik Enstitüsü



Cetvel : 18

İstihdam Hacmi 
(Aylık Ortalamalar)

(Bin Kişi)

Değişiklik
S e k t ö r l e r 1969 1970

Mutlak %

O rm a n c ılık , a v c ılık , b a l ık ç ı l ık 15,5 14,9 — 0,6 — 3,9
Madencilik 64,2 63,9 — 0,3 — 0,5
İm alât sanayii 467,2 481,6 +  14,4 +  3,1
İnşaat 111,3 111,5 +  0,2 4- 0,2
Şehir hizm etleri ve ticarethaneler 72,0 75,4 +  3,4 +  4,7
Nakliyat, depoculuk ve m uhaberat 74,1 76,2 +  2,1 +  2,8

i Hizmetler 181,0 190,8 +  9,8 +  5,4

TOPLAM 985,3 1.014,3 +  29,0 +  2,9

K a yn a k  : İş ve İş gücü Raporu - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü



Cetvel : 19
İstihdam Tahminleri (1)

1969 1970 Paylar Değişiklik
7c ;

Tarım (2) 8.897 8.468 65,9 — 4,82
Tarım Dışı 3.788 3.988 30,9 5,27

j Sanayi 1.402 1.454 11,3 3,70
İnşaat 470 499 3,9 6,17
Ticaret 420 436 3,3 3,80
Ulaştırma 366 386 3,0 5,46
Hizmetler 1.130 1.213 9,4 7,34

Bilinmeyenler 413 413 3,2 ( - )

T O P L A M 13.098 12.869 100,0 — 1,75

(1) Tarım dışı istihdam sayıları, 1969 yılı için gerçekleşen, 1970 için ise tahmini katma 
değer sayılarına dayanmaktadır.

(2) Tarımsal istihdam sayıları tarımda gene aynı yıllar için gerçekleşen ve tah
mini ürün, saha, makinalaşma verileri ile iş ve güç katsayılarına göre hesaplan
mış en faal mevsimde “gerekli işgücü” sayılarını göstermektedir.

K AYN AK  : Devlet Planlama Teşkilatı 1971 Yılı Programı



Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler
Cetvel : 20

Ü l k e l e r 1969 1970 Değişiklik

Batı Almanya 98.142 96.936 — 1.206
Avusturya 973 10.622 + 9.649
Avustralya 970 1.186 + 216
Birleşik Amerika 21 27 + 6
Hollanda 3.833 4.843 + 1.010
İsviçre 183 1.598 + 1.415
Fransa 191 9.036 + 8.845
İngiltere 4 563 + 559
Suudî Arabistan 87 1 — 86
Belçika — 431 + 431
Danimarka — 3.507 + 3.507
Libya — 19 + 19
Diğerleri — 806 "T 806

TOPLAM 104.404 129.575 +  25.171

Kaynak İş ve İşgücü Raporu - İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü



Bankalar Sistemi - Başlıca K aynaklar ve Kullanımı

cıveı :

1 9 6 9 1 9 7 0 !

1962 1963 1967 1968
Temmuz Aralık Temmuz Aralık(x)

KREDİ. TAHVİL, İŞTİRAK HACMİ 12.842 15.521 31.096 36.845 40.839 44.495 45.300 49.744

4.970 5.733 12.097 15.045 17.040 18.040 19.009 20.405!

2.970 3.396 7.190 8.821 10.067 10.750 11.160 12.793;
Küçük san’at esnaf 183 202 585 777 925 971 1.065 1.108:
Tarım 1.817 2.135 4.322 5.447 6.048 6.319 6.784 6.504

Konut - Bayındırlık sektörü 2.436 2.640 3.479 3.535 3.483j 3.818 3.851 4.336;

Konut 1.123 1.271 1.681 1.547 1.459 1.567 1.525 1.617
Mahalli idareler 1.016 1.100 1.338 233 1.273 1.427 1.412 1.581!
Afetler 8 18 163 1.327 2681 315 363 558’
Bavındırhk 124 67 60 59 60 60 60 60
Diğer inşaat 165 184 237 369 423 449 491 520;

Dagıtıin sektörü 2.860 3.787 7.662 9.513 10.362 11.947 11.021 13.112
İhracat 1.000 1.147 3.218 4.167 4.055 5.594 4.537 6.540
İthalât 900 1.309 1.614 2.014 2.638 2.585 2.491 2.398
İç ticaret 960 1.331 2.830 3.332 3.669 3.768 3.993 4.174|

Hizmet sektörü 9 66 75 182 211 209 225 228
Turizm 4 5 14 121 150 148 164 167İ
Tabıma 5 61 61 61 61 61 61 611

Kamu mali sektörü 547 930 3.292 4.167 4.998 5.294 6.270 6.205
Mali Kurumlar sektörü 175 187 127 136 133 122 128 128

S Devlet Yatırım Bankası 160 173 114 123 120 109 115 114'
Sigortacılık 15 14 13 13 13 13 13 14!

Sektörlere dağıtılamayan 1.845 2.178 4.364 4.267 4.612 5.065 4.796 5.330;
NET ALTIN VE DÖVİZ MEVCUDU __708 328 402 357

...
J747 1.524 1.151 5.975'

KASALAR 800 877 1.500 1.984 1.334 2.183 1.447 2.529
Banknot 754 809 1.435 1.915 1.262 2.113 1.374 2.461
Ufaklık para 46 68 65 69 72 70 73 68

MEVDUAT KARŞILIĞI 1.761 1.931 3.247 3.717 4.221 4.347 4.566 4.963
Merkez Bankasında 386 591 1.943 2.410 2.890 3.029 3.222 3.643
Devlet Yatırım Bankasında 1.375 1.340 1.304 1.307 1.331 1.318 1.344 1.320,

ı DİĞER AKTİF HESAPLAR 5.960 5.950 6.041 6.488 6.502 6.519 6.591 7.834
' itfaya tabi alacaklar 5.407 5.404 5.396 5.393 5.391 5.388 5.387 5.809

Diğer altın ve döviz hesapları 553 546 645 1.095 1.111 1.131 1.204 2.025
FARK 2.035 1.948 2.916 3.016 1.053 3.477 2.028 5.341

GENEL TOPLAM 24.106 26.555 45.196 52.407 54.696 62.545 61.083 76.386



Bankalar Sistemi - Başlıca Kaynaklar ve Kullanımı
(Cetvel 21 in devamı)

1962 1963 1967 1968 1 9 6 9 1 9 7 0
Temmuz Aralık Temmuz Aralık(x)

BANKNOT EMİSYONU 5.122 5.581 9.948 9.925 9.886 i 0.974 10.919 13.915
Bilfiil tedavülde 4.368 4.772 8.513 8.010 8.624 8.861 9.545 11.454!
Banka kasalarında 754 809 1.435 1.915 1.262 2.113 1.374 2.461

UFAKLIK PARA EMİSYONU 205 222 266 296 276 290 301 320
Bilfiil tedavülde 159 154 201 227 204 220 228 252
Banka kasalarında 46 68 65 69 72 70 73 68

VADESİZ MEVDUAT 6.437 7.241 13.968 17.731 17.372 21.046 18.967 23.417
Özel teşebbüsler 1.394 1.462 2.907 3.921 3.223 4.921 3.564 5.647j
Kamu ekonomik teşebbüsleri 374 352 661 1.007 994 1.104 871 949
Gerçek kişiler 4.206 4.869 9.776 11.972 12.150 13.954 13.352 15.600
Diğer tasarru far 331 423 624 831 1.005 1.067 1.180 1.221
ABD Yar. kargılıkları %  10 132 135 — — — __ — —

VADELİ MEVDUAT,
BORÇLANMA V. B. 7.185 7.565 12.512 14.521 15.530 16.511 15.499 20.198

Özel teşebbüsler 132 161 411 461 429 499 507 560
Kamu ekonomi teşebbüsleri 20 57 73 102 151 109 112 132
Gerçek kişiler 655 894 3.315 4.213 4.625 5.044 5.333 7.284
Genel katm a bütçeli idareler 1.393 1.035 1.719 1.872 2.215 2.076 2.362 2.928
Zorunlu Sigortalar 787 897 1.071 1.371 1.411 1.566 1.465 1.417
Mahalli idareler 304 314 339 416 453 410 428 519
M illetlerarası kurum lar 321 466 434 676 599 584 417 1.416
Dış yardım  karşılıkları 709 625 34 35 24 9 14 5
Dağıtılam ayan hesaplar 2.864 3.116 5.116 5.375 5.623 6.214 4.861 5.937

İTHALAT DEPOZİTOLARI 14 276 1.137 1.477 2.612 2.479 4.608 1.999

DİĞER PASİF HESAPLAR 5.143 5.670 7.365 8.457 9.020 1İ.245 10.789 16.537
Serm aye ve karşılık hesapları 4.594 5.133 6.863 7.641 7.512 8.596 8.298 9.784
Diğer döviz hesapları 549 537 502 816 1.508 2.649 2.491 6.753

FARK — ! —■ — — — — — —
1 .

(x ) M erkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleriyle ilgili 1970 yılı Aralık ayı 
rakamlarının çoğunluğu kesin, birkaçı geçici ve birkaçı tahminidir. Banka kredileri 
dağılımiyle ilgili Tem m uz ayları rakamları da Haziran ve Ağustos aylarıncı kıyasla 
tahm in edilmiştir. Çünkü bu konuda ancak iki ayda bir kesin bilgi alınmaktadır.



Cetvel : 22

Para Hacmi ve Dağılımı

(Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968
1 9 6 9 1 9  7 0

Temmuz Aralık Temmuz Aralık (x)

BANKNOT VE UFAKLIK PARA 4.527 4.926 8.714 8.237 8.828 9.081 9.773 11.706

Banknot 4.368 4.772 8.513 8.010 8.624 8.861 9.545 11.454
Ufaklık 159 154 201 227 204 220 228 252

KAYDI PARA - VADESİZ 6.437 7.241 13.968 17.731 17.372 21.046 18.967 23.417

Ticarî mevduat 1,747 1.805 3.562 4.926 4.212 6.014 4.429 6.591
Tasarruf mevduatı 4.487 5.242 10.390 12.800 13.152 15.018 14.526 16.818
Merkez Bankasında, kaydı 203 194 16 5 8 14 12 8 i

PARA HACMİ 10.964 12.167 22.682 25.968 26.200 30.127 28.740 35.123

| BANKNOT VE UFAKLIK PARA 4.527 4.926 8.714 8.237
_ .. ... 

8.828 9.081 9.773 11.706

(Sektörlere dağıtılamayan) 

KAYDI PARA 6.437 7.241 13.968 17.731 17.372 21.046 18.967 23.417

Özel teşebbüsler 1.394 1.462 2.907 3.921 3.223 4.921 3.564 5,647 !
Kamu ekonomik teşebbüsleri 374 352 661 1.007 994 1.104 871 949
Gerçek kişiler 4.206 4.869 9.776 11.972 12.150 13.954 13.352 15.600
Diğer tasarruflar 331 423 624 831 1.005 1.067 1.180 1.221
A.B.D. yardım karşılıkları % 10 132 135 —* — —

----------
(x) M e rk e z  Bankası dışında ka lan bankaların  iş lemleriy le  ilgili 1970 yıl ı  A ra l ık  ayı  

rakamlarının çoğunluğu kesin, b irkaçı geçici  v e  birkaçı tahminidir.



Cetvel : 23
Para - Banka Kuramlarının Para Hacmindeki Payı

(Milyon TL.)

' 1962 1963 1967 1968

1 9 6 9 1 9 7 0

Temmuz Aralık Temmuz Aralık
0 0

HAZÎNE 205 222 266 296 276 290 301 320

MERKEZ BANKASI 5.289 5.716 9.903 9.868 9.829 10.926 10.866 13.862 1

: Banknot emisyonu 5.122 5.581 9.948 9.925 9.886 10.974 10.919 13.915
Kaydı para 203 194 16 5 8 14 12 8
Ufaklık para (—), Kasada — 36 — 59 — 61 — 62 — 65 — 62 — 65 — 61

BANKALAR 5.470 6.229 12.513 15.804 16.095 18.911 17.573 20.941

Kaydî para 6.234 7.047 13.952 17.726 17.364 21.032 18.955 23.409

Vadesiz ticarî mevduat 1.747 1.805 3.562 4.926 4.212 6.014 4.429 6.591
Vadesiz tasarruf mevduatı 4.487 5.242 10.390 12.800 13.152 15,018 14.526 16.818 !

i Banknot (—), Kasalarda — 754 — 809 — 1.435 — 1.915 — 1,262 — 2.113 — 1.374 — 2,461

Ufaklık para (—), Kasalarda —...10 — 9 _  4 _  7 — 7 — 8 — 8 — 7

PARA HACMİ TOPLAMI 10.964 12.167 22.682 25.968 26.200 30.127 28.740 35.123

(x) M erk e z  Bankası d ışında kalan bankaların işlemleriy le  ilgili 1970 yılı Aralık  ayı 
rakamlarının çoğunluğu kesin, birkaçı geçici ve birkaçı tahminidir.



Cetvel : 24
Para - Kredi Kontrol Araçları ve Sonuçlan

(Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968

1969 1970

Temmuz Aralık
i

Temmuz Aralık (x)ı

GÖNÜLLÜ KONTROL 1.021 1.096 2.013 2.965 1.951 3.504 1.891
;

3.638 !

Banka kasalarında 800 877 1.500 1.984 1.334 2.183 1.447 ; 2.529

Merkez Bankasında ser. tevdiat 221 219 513 981 617 1.321 444 1.109 1

ZORUNLU DOLAYLI KONTROL 400 867 3.221 4.412 6.027 6.155 8.480 6.292

Mevduat karşılıkları (xx) 386 591 2.084 2.935 3.415 3.676 3.872 4.293
İthalât depozitoları 14 276 1.137 1.477 2.612 2.479 4.608 1.999

TOPLAM SONUÇLAR 1.421 1.963 5.234 7.377 7.978 9.659 10.371 9.930

(x) M erkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleriyle ilgili 1970 yılı Aralık ayı 
rakamlarının çoğunluğu kesin, birkaçı geçici ve birkaçı tahminidir.

(xx) Devlet Yatırım  Bankasındaki mevduat karşılıkları dahil değildir.



C etvel : 25 Kredi Hacmi ve Dağılımı (M ilyon TL.)

1962 1963 1967 1968
1 9 6 9 1 9 7 0

Temmuz Aralık Temmuz Araiık W

MERKEZ BANKASI KREDİLERİ 1.824 3.151 8.776 10,168 11.444 12.920 14.281 14.565
Dolaysız 880 1.865 4.992 5.738 6.802 7.154 8.477 8.265
Bankalara 944 1.286 3.784 4.430 4.642 5.766 5.804 6.300

BANKA KREDİLERİ 10.362 11.886 23.368 27.575 30.219 33.182 32.770 37.186
Dolaysız 9.418 10.600 19.584 23.145 25.577 27.416 26.966 30.886
Bankalara 944 1.286 3.784 4.430 4.642 5.766 5.804 6.300
KREDİ HACMİ 11.242 13.751 28.360 33.313 37,021 40.336 41.247 45.451

ÜRETİM SEKTÖRÜ 4.026 4.580
!

10.623 13.446 15.301 16.040 16.955 18.288
M erkez B. dolaysız 171 109 604 654 784 734 709 709
M erkez B. bankalara 408 540 2.073 2.471 3.145 3,197 4.148 3.821
Bankalar kendi imkânlariyle 3.447 3.931 7.946 10.321 11.372 12.109 12.098 13.758;

Sanayi 2.033 2.250 5.725 7.230 8.336 8.758 9.114 10.684!
M erkez B. dolaysız 171 109 604 654 784 734 709 709
M erkez B, bankalara 129 134 724 629 806 867 1.273 1.035
Bankalar kendi imkânlariyle 1.733 2.007 4.397 5.947 6.746 7.157 7.132 8.940

Küçük san’at 183 202 585 777 925 971 1.065 1.108
M erkez B. bankalara 32 44 314 405 531 506 586 490
B ankalar kendi imkânlariyle 151 158 271 372 394 465 479 618

Tarım 1.810 2.128 4.313 5.439 6.040 6.311 6.776 6.496i
M erkez B. bankalara 247 362 1.035 1.437 1.808 1.824 2.289 2.296
Bankalar kendi imkânlariyle 1.563 1.766 3.278 4.002 4.232 4.487 4.487 4.200 j

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 2.264 2.527 3.385 3.442 3.390 3.725 3.758 4.243
(Bankalar kendi imkânlariyle) 

DAĞITIM - HİZMET SEKTÖRÜ 2.864 3.792 7.676 9.634 10.511 12.094 11.184 13.278
Merkez B. dolaysız 316 943 1.758 2.230 2.485 2.700 2.925 2.875
M erkez B. bankalara 426 632 1.588 1.826 1.375 2.443 1.469 2.423
Bankalar kendi imkânlariyle 2.122 2.217 4.330 5.578 6.651 6.951 6.790 7.980

İhracat 1.000 1.147 3.218 4.167 4.054 5.593 4.536 6.539
M erkez B. dolaysız _ 75 750 1.210 1.460 1.750 1.750 1.750
M erkez B. bankalara 304 412 1.409 1,673 1.236 2.303 1.218 2.191
Bankalar kendi imkânlariyle 696 660 1.059 1.284 1.358 1.540 1.568 2.598

Turizm 4 5 14 121 150 148 164 167
(Bankalar kendi imkânlariyle) 

İthalât 900 1.309 1.614 2.014 2.638 2.585 2.491 2.398
M erkez B. dolaysız 66 353 18 — — — — —
M erkez B bankalara 13 13 — — — — — —
Bankalar kendi imkânlariyle 821 943 1.596 2.014 2.638 2.585 2.491 2.398

İc ticaret 960 1.331 2.830 3.332 3.669 3.768 3.993 4.174
M erkez B. dolaysız 250 515 990 1.020 1.025 950 1.175 1.125İ
M erkez B. bankalara 109 207 179 153 139 140 251 232
Bankalar kendi imkânlariyle 601 609 1.661 2.159 2.505 2.678 2.567 2.817

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 358 786 2.383 2.600 3.292 3.480 4.610 4.369
M erkez B. dolaysız 339 740 2,361 2.591 3.280 3.467 4.603 4.359
Bankalar kendi imkânlariyle 19 46 22 9 12 13 7 .10

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 1.730 2.066 4,293 4.191 4.527 4.997 4.740 5.273
M erkez B. dolaysız 54 73 269 263 253 253 240 322
M erkez B bankalara 110 114 123 133 122 126 187 56,
Bankalar kendi imkânlariyle 1.566 1.879 3.901 3.795 4.152 4.618 4.313 4.895!

(x) M erkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleri ile ilgili 1970 yılı Aralık ayı 
rakamlarının çoğunluğu kesin, birkaçı geçici ve birkaçı tahminidir. Banka kredileri 
dağılımiyle ilgili Tem m uz aylan rakamları da Haziran ve Ağustos aylarına kıyasla 
tahm in edilmiştir. Çünkü bu konuda ancak iki ayda bir kesin bilgi alınmaktadır.



Merkez Bankası — Başlıca işlemler
Cetvel : 2(i ..... _ ------------------------------ -----

1968
1 9 6 9 1 9 7 0 i

1962 1963 1967 Temmuz Aralık Temmuz A ralık  |

KREDİLER 1.824 3.151 8.776 10.168 11.444 12.920 14.281 14.565

Üretim Sektörü 

Sanayi
Küçük San’at 
Tarım

579 649 2.677 3.125 3,929 3.931 4.857 4.530

300
32

247

243
44

362

1.328
314

1.035

1.283
405

1.437

1.590
531

1.808

1.601
506

1.824

1.982
586

2.289

1.744
490

2.296

Dağıtım Sektörü

İhracat
İthalât
tç Ticaret

742 1.575 3.346 4,056 3.860 5.143 4.394 5.298

304
79

359

487
366
722

2.159
18

1.169

2.883

1.173

2.696

1.164

4.053

1.090

2.968

1.426

3.941

1.357

Kamu Mali Sektörü 339 740 2.361 2.591 3.280 3.467 4.603 4.359

Sektöre Dağıtılamıyan 164 187 392 396 375 379 427 378

TAHVİLLER 33 29 74 80 72 72 70 70

Kamu mali sektörü 
Bankalar 

, Devlet Yatırım Bankası

8
23

2

7
20

2

63
9
2

71
7
2

65
6
1

54
6

12

64
5
1

64
5
1

: NET ALTIN VE DÖVİZ MEVCUDU 708 328 402 357 747 1.524 1.151 5.975

DİOER AKTİF HESAPLAR 6.241 6.178 6.618 7.702 8.158 8.993 9.346 11.803

Ufaklık para
Ziraî finansman
İtfaya tabi hesaplar
Diğer altın ve döviz hesaplan
Diğer aktif hesaplar

36

5.407
553
245

59

5.404
546
169

61
141

5.393
645
378

62
525

5.391
1.095

629

65
525

5.390
1.111
1.067

62
647

5.388
1.131
1.765

65
650

5.387
1.204
2.040

61
650

5.809
2.025
3.258

GENEL TOPLAM 8.806 9.686 15.870 18.307 20.421 23.509 24.848 32.413

BANKNOT EMİSYONU 5.122 5.581 9.948 9.925 9.886 10.974 10.919 13.915

Bilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

4,368
754

4.772
809

8.513
1.435

8.010
1.915

8.624
1.262

8.861
2.113

9.545
1.374

11.454
2.461

MEVDUAT 2285 2.485 3.484 5.131 5.227 6.181 5.336 7.712

Kaydi para 
Bankalar yurtiçi 
Diğer mevduat

203
634

1.448

194
812

1.459

16
2.599

869

5
3.918
1.208

8
4.032
1.187

14
4.997
1.170

12
4.316
1.008

8
5.399j
2.305

DİĞER PASİF HESAPLAR 1.399 1.640 2.438 3.251 5.308 6.354 8.593 10.786
Sermaye ve karşılık hesaplan 
İthalât depozitoları 
Diğer döviz hesapları 
Diğer pasif hesaplar

307
14

549
529

309
276
537
518

408
1.137

502
391

532
1.477

816
426

515
2.612
1.508

673

665
2.479
2.649

561

576
4.608
2.491

918

1.372
1.999
6.753

662



Cetvel : 27 Merkez Bankası - Krediler ve Dağılımı
(Milyon TL.)

1 9 6 9 1 9 7 0
1962 1963 1967 1968 , ------

Temmuz Aralık Temmuz Aralık

HAZİNE BONOLARI 30 348 348 348 348 348 333 —
HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ BONOLAR 316 943 1.758 2.230 2.485 2.700 2.925 2.875
TİCARİ SENETLER 735 885 3.196 3.480 3.462 4,516 4.003 4.623
ZİRAİ SENETLER 270 396 1.069 1.471 1.842 1.858 2.323 2.330
HAZİNE KISA VADELİ AVANS 309 392 1.951 2.181 2.870 3.057 4.208 4.359
TAHVİL ÜZERİNE AVANS 110 114 123 133 122 126 187 56!
ALTIN VE DÖVİZ ÜZERİNE AVANS — — 62 62 62 62 62 — :
BANKALAR TASFİYE FONU 54 73 269 263 253 253 240 322

GENEL TOPLAM 1.824 3.151 8.776 10.168 11.444 12.920 14.281 14.565

ÜRETİM SEKTÖRÜ 579 649 2.677 3.125 3.929 3.931 4.857 4,530
Sanayi 300 243 1.328 1.283 1.590 1.601 1.982 i.744

Norma! sanayi 129 134 408 332 384 434 606 639
Önceliği olan sanayi kollan — — 196 225 218 284 334 115;
Sanayicilerin ticari senetleri — _ 120 72 105 86 148 8e;
Sanayi, belgeli ihracat — — — — 99 63 185 195;
Şeker Şirketi - Ticari 137 75 570 620 750 700 675 675,
Şeker Şirketi - Zirai 34 34 34 34 34 34 34 34

Küçük san’at, esnaf 32 44 314 405 531 506 586 490
Tarım 247 362 1.035 1.437 1.808 1.824 2.289 2,296

Tarım Kredi Kooperatifleri 231 355 1.009 1.401 1.747 1.786 2.217 2.253
Bölge bankaları 16 7 26 36 61 38 72 43

DAĞITIM SEKTÖRÜ 742 1.575 3.346 4^056 3.860 3.143 4.394 5.298

İhracat 304 487 2.159 2.883 2.696 4,053 2.968 3.941

İhracat satış finansm anı 53 74 225 164 83 281 71 418
İhracat hazırlık finansmanı 29 41 104 50 — 87 4 76
Vesikalı tem, ve iştira  senetleri 4 4 4 7 — 20 3 30
Tütün finansm anı 192 215 233 239 308 298 303 248;

i Tarım Satış Kooperatifleri 26 78 843 1.213 845 1.617 837 1.419,
Tekel İdaresi — 75 750 1.210 1.460 1.750 1.750 1.750

İthalât 79 366 18 — — — — —

İthalât finansmanı 13 13 — — — — — —

Toprak Ofis - Surplus 66 353 18 — — —

İc Ticaret 359 722 1.169 1.173 1.164 1.090 1.426 1.357

Normal ticari senetler 109 207 179 153 139 140 251 232
Toprak Ofis - Yurtiçi alımlar 250 515 990 1.020 1.025 950 1.175 1.125

KAMU MALÎ SEKTÖRÜ 339 740 2.361 2.591 3.280 3.467 4.603 4.359

Hazine kısa vadeli avans 309 392 1.951 2.181 2.870 3.057 4.208 4.359,
Hazine bonoları 30 348 348 348 348 348 333
Hazine altın üzerine avans — — 62 62 62 62 62

SEKTÖRE D AĞIL AMAY AN 164 187 392 396 375 379 427 378

Tahvil üzerine avans T fo T Î4 123 133 122 126 187 56
Bankalar Tasfiye Fonu 54 73 269 263 253 253 240 322i



Cetvel : 28

Merkez Bankası - Krediler ve Dağılımı
(Milyon TL.)

1967 1968
1 9 6 9 1 9 7 0

1962 1983 Temmuz Aralık Temmuz Aralık

DOLAYSIZ KREDİLER 880 1.865 4.992 5.738 6.802 7.154 8.477 8.265

ÜRETİM SEKTÖRÜ 171 109 604 654 784 734 709 7091

Sanavi 171 109 604 654 784 734 709 709
Şeker Şirketi-Ticari 137 75 570 620 750 700 675 675
.Şeker .Şirketi /.irai 34 34 34 34 34 34 34 34

DAĞITIM SEKTÖRÜ 316 943 1.758 2.230 2.485 2.700 2.925 2.875

İhracat 75 750 1.210 1.460 1,750 1.750 1.750
Tekel İdaresi

; ithalat 66 353 18 — — — — —
Toprak Ofis-Surplus

İç Ticaret 250 515 990 1.020 1.025 950 1.175 1.125
Toprak Ofis-Yurtiçi alımlar

KAMU MALİ SEKTÖR 339 740 2.361 2.591 3.280 3.467 4.603 4.359
Hazine kısa vadeli avans 309 392 1.951 2.181 2.870 3.057 4.208 4.359,
Hazine bonoları 30 348 348 348 348 348 333 ---!
Hazine Sutıri üzerine avans — — 62 62 62 62 62 —:

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 54 73 269 263 253 253 240 322
| Bankalar tasfiye fonu 54 73 269 263 253 253 240 322;

1 BANKALARA AÇILAN KREDİLER 944 1.286 3.784- 4.430 4.642 5.766 5.804 6.300
ÜRETİM SEKTÖRÜ 408 540 2.073 2.471 3.145 3.197 4.148 3.821

Sanayi 129 134 724 629 806 867 1.273 1.035
Normal sanayi 129 134 408 332 384 434 606 639|
Önceliği olan sanayi kolları — — 196 225 218 284 334 115,
Sanayicilerin ticari senetleri — — 120 72 105 86 148 86
Sanayi-belgeîi ihracat — — — — 99 63 185 195

Tarım 247 362 1.035 1.437 1.808 1,824 2.289 2.296
Tarım Kredi Kooperatifleri 231 355 1.009 1.401 1.747 1.786 2.217 2.253
Bölge bankaları 16 7 26 36 61 38 72 43\

Küçük san’at, esnaf 32 44 314 405 531 506 586 490
DAĞITIM SEKTÖRÜ 426 632 1.588 1.826 1.375 2.443 1.469 2.423 i

İhracat 304 412 1.409 1.673 1.236 2.303 1.218 2.1911
| Tarım Satış Kooperatifleri 26 78 843 1.213 845 1.617 837 1.4191

İhracat satıs finansmanı 53 74 225 164 83 281 71 418
İhracat hazırlık finasmanı 29 41 104 50 87 4 761

j Vesikalı tem. ve iştira senetleri 4 7 _ 20 3 30 i; Tütün finansmanı 192 215 233 239 .308 298 303 248
i İthalat 13 13 — _ __ .

İç Ticaret 109 207 179 153 139 140 251 232̂
Normal ticari senetler

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 110 114 123 133 122 126 187 56
1 Tahvil üzerine avans

GENEL TOPLAM 1.824 3.151 8.776 10.168 11.444 12.920 14.281 14.565



Cetvel : 29
Merkez Bankası - Mevduat ve Dağılımı

(Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968

1969 1970 ;

Temmuz Aralık Temmuz Aralık ı

RESMÎ MEVDUAT 348 307 311 339 447 455 429 729
BANKALAR MEVDUATI 662 832 2.604 3.920 4.033 5.003 4.317 5.399
MUHTELİF MEVDUAT 113 100 .101 161 124 130 159 163
MİLLETLERARASI KURUMLAR VE
DIŞ YARDIM KARŞILIKLARI 1.162 1.226 468 711 623 593 431 1.421

GENEL TOPLAM 2.285 2.465 3.484 5.131 5.227 6.181 5.336 7.712

KAYDÎ PARA 203 194 16 5 8 14 12 8 I
BANKALAR YURTİÇİ 634 812 2.599 3.918 4.032 4.997 4.316 5.399

Bankalar serbest tevdiatı 221 219 513 981 617 1.321 444 1.106
Bankalar bağlı tevdiatı 27 2 2 2 — — — —
Mevduat karşılıkları 386 591 2.084 2.935 3.415 3.676 3.872 4.293

DİĞER MEVDUAT 1.448 1.459 869 1.208 1.187 1.170 1.008 2.305
Genel - Katma Bütçeli İdareler 195 175 247 219 327 365 317 608
Kamu ekonomik teşebbüsleri 5 8 19 46 46 17 22 16

! Mahalli İdareler 40 58 44 74 74 59 66 78
1 Milletlerarası Kurumlar 321 466 434 676 599 584 417 1.416
ı Dış Yardım Karşılıkları 709 625 34 35 24 9 14 5
! Dağıtılamayan hesaplar 178 127 91 158 117 136 172 182 [



Altın Mevcudu ve Dağılışı
Cetvel : 30 (Ton)

1963 1967 1968

1969 1970(x)

1962
Temmuz Aralık Temmuz Aralık

BANKA MALI 112 110 106 106 106 107 107 113
HAZİNE TEVDİATI 11 10 6 6 6 6 6 —
DEVLET YATIRIM BANKASI 
(Amortisman ve Kredi Sandığı) 1 — — — — — — —

TOPLAM 124 120 112 112 112 113 113 113

MİLLETLERARASI AYARLI 124 120 109 109 109 110 110 110.— ----- ----- ----- ---- ----
Serbest altınlar 59 30 11 11 19 38 47 47
Merhun altınlar 65 72 72 72 72 63 63 63
Vadeli altın borçluları — 18 26 26 18 9 — , —

SİKKE VE DÜŞÜK AYARLI .. , _, 3 3 3 3 3 ; 3 i
i_______ 1______:

(X) 26 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanuna göre



Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 31 (Milyon $.)

1962 1963 1967 1968

1969 1970 (x) J

Temmuz Aralık Temmuz Aralık

ALTIN MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +  130 +  126 +  123 +  123 + 123 +  123 + 123 +  123 !

Serbest 57 . 25 12 12 22 42 52 52 :
i Merhun 73 81 81 81 81 71 71 71 i

Vadeli altm borçluları — 20 30 30 20 10 — — j
DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  27 +  24 +  26 + 31 + 62 +  101 + 93 +  290

3133 sayılı Kanuna göre 11 22 11 19 .29 55
5256 sayılı Kanuna göre 16 2 15 12 33 46

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl) —  78 — 114 — 104 — 114 — 80 — 55 — 88 — 11

3133 savıiı Kanuna göre 46 84 54 64 41 26
5256 sayılı Kanuna göre 32 30 50 50 39 29

NET REZERV DURUMU 79 36 45 40 105 169 128 402

(X) 26 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanuna göre



Altın ve Döviz Durumu
Cetvel : 32 (Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968

1969

Temmuz Aralık

1970 (x ) 

Temmuz Aralık

A L T IN  MEVCUDU (Milletlerarası ayarlı) +- 1.172 +  1.129 +  1.109 +  1.109 ■f* 1.109 +  1.112 +  1.112 1.834

i Serbest 512 221 111 111 201 382 475 783

l Merhun 660 728 728 728 728 637 637 1.051

Vadeli altın borçluları — 180 270 270 180 93 — —

DÖVİZ BORÇLULARI (Konvertibl) +  237 +  219 ~h 233 +  278 +  406 +  908 +  833 +  4.301

3133 sayılı Kanuna göre 96 200 98 168 133 492

5256 sayılı Kanuna göre 141 19 135 110 273 416

D Ö VİZ  A L A C A K L IL A R I (Konvertibl) —  701 —  1.020 —  940 —  1.030 —  768 —  496 —  794 —  160!

3133 sayılı Kanuna göre 414 755 489 574 349 239

5256 sayılı Kanuna göre 287 265 451 456 419 257

n e t  r e z e r v  d u r u m u 708 328 402 357 747 1.524 1.151 5.975

(X ) 26 O ca k  1970 tarih  ve 1211 sayılı K anuna  gö re



Diğer Altın ve Döviz Hesapları
Cetvel : 33 (Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968
1969 1970(x)

Temmuz Aralık Temmuz Aralık

ALTIN (Meskûk ve düşük ayarlı) 87 87 30 30 30 30 30 50, , . .......
BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 466 459 615 1.065 1.081 1.101 1.174 1.975

3133 sayılı Kanuna göre :
Muhtelif 60 62 144 65 314 108

i 5256 sayılı Kanuna göre :
! Hariçteki muhabirler 200 220 154 129 78 94 80 211

! Muhtelif 206 177 317 871 689 899 1.094 1.764

KLÎRİNG 1 1 . „ — ..rrr — •—

i ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 549 537 502 816 1.508 2.649 2.491 6.753

3133 sayılı Kanuna göre :

Muhtelif 96 68 61 100 311 567
5256 sayılı Kanuna göre :

Hariçteki muhabirler 112 131 101 62 115 67 102 164

! Muhtelif 341 338 340 654 1.082 2.015 2.389 6.589

KLİRİNG 1 1 _ _ __ _ _ _
1

(X) 26 Ocak 1970 tarik ve  1211 sayılı  Kanuna göre



C etvel : 34

Bankalar - Başlıca K aynak lar ve Kullanım ı
(Milyon TL.)

1968
1 9 6  9 1 9 7 0

1962 1963 1967 Temmuz Aralık Temmuz Aralık(x)

KMRB HAZIK DEĞERLER 1.016 1.049 1.960 2.889 1.949 3.491 2.477 3.805

Kasa Tl.
Merkez Bankasında serbest tevdiat 

MEVDUAT KAR.ŞILIKLARI
Merkez Bankasında 
Devlet Yatırım Bankasında

764
252

1.761

818
231

1,931

1.439
521

3.388

1.922
967

4.242

1.269
680

4.746

2.121
1.370
4.994

1.382
1.095
5.216

2.468
1.337
5.613

386
1.375

591
1.340

2.084
1.304

2.935
1.307

3.415
1.331

3.676
1.318

3.872
1.344

4.293
1.320

KREDİLER
Üretim sektörü 
Komıt-bayındırhk sektörü 
Darılım hizmet sektörü 
Kamu mali sektörü 
Sektöre dağıtılamayan

10.362 11.886 23.368 27.575 30.219 33.182 32.770 37.186

3.855
2.264
2.548

19
1.676

4.471
2.527
2.849

46
1.993

10.019
3.385
5.918

22
4.024

12.792
3.153
7.404

9
4.217

14.517
3.390
8.026

12
4.274

15.306
3.725
9.394

13
4.744

16.246
3.758
8.259

7
4.500

17.579i
4.243

10.403İ
ıo;

4.951

TAHVİLLER VE İŞTİRAKLER 1.600 1.770 2.736 3.532 3.818 4.159 4.053 4.293İ

Üretim sektörü 
Konut-bayındırlık sektörü 
Daftıtım-hizmet sektörü 
Kamu mali sektörü 
Sektöre dağıtılamayan

944
172

5
189
290

1.153
113
61

144
299

1.474
94
61

909
198

1.599
93
61

1.567
212

1.739
93
62

1.706
218

2.000
93
62

1.814
190

2.054
93
62

1.660
184

2.117
93
62

1.836
185

FARK-Tam bilançoya göre 8.935 9.463 19.791 24.145 29.366 28.523 33.551 30.501

j Tablodaki rakamlara göre

GENEL TOPLAM 23.674 26.099 51.243 62.383 70.098 74.349 78.067 81.398

| ÖZEL TOPLAM 14.739 16.636 31.452 38.238 40.732 45.826 44.516 50.897

MEVDUAT 9.418 10.516 21.015 26.115 26.579 30.759 29.273 36.234

Kaydi Para
Vadeli Ticari-Tasarruf
Resmî, Vadeli ve Vadesiz

6.234
1.161
2.023

7.047
1.571
1.898

13.952
4.419
2.644

17.726
5.430
2.959

17.364
5.934
3.281

21.032
6.439
3.288

18.955
6.759
3.559

23.409
8.901
3.924

MERKEZ B. dan REESKONT-AVANS (xx) 944 1.286 3.784 4.430 4.642 5.766 5.804 6.300

Üretim sektörü için 
Dağıtım sektörü için 
Sektöre daftıtılamıyan

408
426
110

540
632
114

2.073
1.588

123

2.471
1.826

133

3.145
1.375

122

3.197
2.443

126

4.148
1.469

187

3.821
2.423

56
DİĞER BORÇLANMALAR 2.991 3.149 5.226 5.923 6.113 6.704 5.258 6.136'

Tedavüldeki tahviller 
Zirai Finansman 
Devlet Yatırım Bankası 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel-Katma bütçeli idareler 
Difter yurtiçi- yurtdışı borçlanmalar

438

1.371
267
231
684

512

1.466
272
140
759

505
141

2.595
270
361

1.354

474
525

2.832
284
485

1.323

460
525

3.016
280
497

1.335

443
647

3.219
256
508

1.631

435
650

2.268
251
519

1.135

418
650;

2.513
260
521

1.774
FARK - Tam bilançoya göre 10.321 11.148 21.218 25.915 32.764 31.120 37.732 32.728
Tablodaki rakamlara göre 1.386 1.685 1.427 1.770 3.398 2.597 4.181 2.227

(x ) 1970 yılı Aralık ayı rakamları geçicidir. Banka kredileri dağılımiyle ilgili T em m uz  
ayları rakamları da Haziran ve Ağustos aylarına kıyasla tahmin edilmiştir. Çünkü  
bu konuda ancak iki ayda bir kesin bilgi alınmaktadır.

(xx) Bankaların reeskont \>e avans rakamları M erkez Bank ası bilânçolarındaki rakamlar 
esas alınarak gösterilmiştir.



C etvel : 35
Bankalar - Krediler ve Dağılımı

(Milyon TL.)
t

1962 1963 1967 1968
1 9 6 9 1 9 7 0

Temmuz Aralık Temmuz Ara. (x)

İHTİSA S KREDİLERİ 3.683 4.309 9.239 11.279 11.776 13.318 13.080 15.190
Sanayi bankaları 334 385 1.043 1.248 1.431 1.498 ’ 1.598 2.136

T. Sınaî Kalkınma B. 
Sm aî Yatırım ve Kredi B.

334 385 787
256

925
323

978
453

1.024
474

1.089
509

1.623
513

K üçük san’a tla r  (T. Halk B.) 183 202 585 777 925 971 1.065 1.108
T arım  (T. C. Z iraat B.) 1.931 2.312 5.551 7.115 7.287 8.554 8.066 9.278

Tarım  Kredi Kooperatifleri 
Tarım  Satış Kooperatifleri 
D oğrudan üreticilere

454
370

1.107

573
349

1.390

1.334
1.429
2.788

1.735
1.931
3.449

1.962
1.643
3.682

2.003
2.581
3.970

2.205
1.764
4.097

2.118
3.246
3.914

İpo tek  karşılığı 1.235 1.410 2.051 2.139 2.133 2.295 2.351 2.668
K onut inşaatı 
A fetler için 
Turizm
Ticarî nitelikte

1.123
8

104

1.271
18
5

116

1.681
163

14
193

1.547
233
121
238

1.459
268
150
256

1.567
315
148
265

1.525
363
164
299

1.617
558
167İ
326:

GENEL KREDİLER 6.679 7.577 14.138 16.296 18.443 19.864 19.690 21.996
S enetler cüzdanı 1.163 1.215 2.220 2.567 2.965 2.963 2.990 3.096
A vanslar 917 994 2.166 2.276 2.477 2.677 2.740 3.176
Borçlu cari hesaplar 4.599 5.368 9.752 11.453 13.001 14.224 13.960 15.724

KREDİLER GENEL TOPLAMI 10.362 11.886 23.368 27.575 30.219 33.182 32.770 37.186

ÜRETİM  SEKTÖRÜ 3.855 4.471 10.019 12.792 14.517 15.306 16.246 17.579

Sanayi 1.847 2.122 4.951 6.320 7.344 7.820 8.159 9.722
Sanayi bankaları 
D iğer bankalar

334
1.513

385
1.737

1.043
3.908

1.248
5.072

1.431
5.913

1.498
6.322

1.598
6.561

2.136
7.586

M adencilik-Diğer Bankalar 15 19 170 256 208 204 246 253
Tarım 1.810 2.128 4.313 5.439 6.040 6.311 6.776 6.496

Tarım  Kredi Kooperatifleri 
D iğer üreticiler

454
1.356

573
1.555

1.334
2.979

1.735
3.704

1.962
4.078

2.003
4.308

2.205
4.571

2,1181
4.378İ

Küçük san’at, esnaf 183 202 . 585 777 925 971 1.065 1.108

KONUT —  BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 2.264 2.527 3.385 3.442 3.390 3.725 3.758 4.243

K onut inşaatı 
M ahalli idareler 
A fetler için 
D iğer inşaat

1.123
968

8
165

1.271
1.054

18
184

1.681
1.304

163
237

1.547
1.293

233
369

1.459
1.240

268
423

1.567
1.394

315
449

1.525
1.379

363
491

1.617
1.548

558
520

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 19 46 22 9 12 13 7 10

DAĞITIM SEKTÖRÜ 2.548 2.849 5.918 7.404 8.026 9.394 8.259 10.403

İh raca t 1.000 1.072 2.468 2.957 2.594 3.843 2.786 4.789
Tarım  Satış Kooperatifleri 
D iğer ihracat kredileri

370
630

349
723

1.429
1.039

1.931
1.026

1.643
951

2.581
1.262

1.764
1.022

3.246
1.543

Turizm 4 5 14 121 150 148 164 167
ith a la t 834 956 1.596 2.014 2.638 2.585 2.491 2.398
İç  T icaret 

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN

710 816 1.840 2.312 2.644 2.818 2.818 3.049

1.676 1.993 4.024 3.928 4.274 4.744 4.500 4.951

25 binden az krediler 
İpotekli ticarî krediler 
D iğerleri

694
104
878

794
116

1.083

1.304
193

2.527

1.150
238

2.540

1.374
256

2.644

1.369
265

3.110

1.491
299

2.710

1.517
326

3.108

(x )  1970 Y ılı Aralık ayı rakamları geçicidir. Banka kredileri dağılımiyle ilgili Temmuz 
ayları rakamlarıda Haziran ve Ağustos aylarına kıyasla tahmin edilmiştir. Çünkü
bu konuda ancak iki ayda bir kesin bilgi alınmktdır.



Bankalar — Tahviller, İştirakler ve Dağılımı
(Milyon TL.)

Cetvel : 36 .................  .....  ................

1962

285

1963

225

1867

841

1968
1 9 6 9 1 9

%
7 0

Temmuz Aralık Temmuz A ralık  (x)

TAHVİLLER CÜZDANI
Hazine plasman bonosu 
İç istikraz tahvilleri 
Devlet Yatırım B. tahvilleri 

ı Tasarruf bonoları
İstanbul Belediyesi tahvilleri 
Diğer tahviller

KANUNİ KARŞILIK OLAN TAHVİLLER
İç İstikraz tahvilleri 

i Devlet Yatırım B. tahvilleri
İŞTİRAKLER

î Sanayi 
1 Madencilik 
1 Enerji 
1 Tarım 
. Ormancılık 
i Bayındırlık 
i İhracat 

Taşıma 
1 Sigortacılık

Diğer İştirakler

1.471 1.577 1.677 1.493
236

1.014
38

107
33
65

380

1.662

90
20
56

8
48
63

175

46
1.4
49
14
46
56

194

286
388

25
56
34
52

268

769
508
37
74
34
49

302

594
771

41
92
33
46

328

696
772

34
93
33
49

328

411
1,004

38
107
33
69

390

71
104

1.140

70
124

1.351

179
89

1.627
1.310

26
77

9
2

60

61
13
69

216
86

1.759

249
79

1.913

253
75

2.154

303
77

2.180

314
76

2.241

819
22
33

7

124

5
15

115

1.034
22
34

7

67

61
14

112

1.392
63
87

8

59

61
13
76

1.503
91
91

8

60
1

61
13
85

1.683
153
107

8

60
1

61
13
68

1.743
210

28
8

60
1

61
13
56

1.772
236

32
8

60
1

61
14
57

GENEL TOPLAM 1.600 1.770 2.736 3.532 3.818 4.159 4.053 4.293

; ÜRETİM SEKTÖRÜ 944 1.153 1.474 1.599 1.739 2.000 2.054 2.117

Sanayi 819 1.034 1.310 1.392 1.503 1.683 1.743 1.772
Madencilik 22 22 26 63 91 153 210 236
Enerji 33 34 77 87 91 107 28 32
Tarım 7 i 7 9 8 8 8 8 8

| Diğer Tahviller 63 56 52 49 46 49 65 69
KONUT — BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 172 113 94 93 93 93 93 93

Mahalli İdareler 48 46 34 34 33 33 33 33
Diğerleri 124 67 60 59 60 60 60 60

DAĞITIM — HİZMET SEKTÖRÜ 5 61 61 61 62 62 62 62
İhracat _ _ _ 1 1 1 1
Taşıma 5 61 61 61 61 61 61 61

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 189 144 909 1.567 1.706 1.814 1.660 1.836
Hazine Plasman Bonosu 90 46 286 769 594 696 236 411
İç İstikraz Tahvilleri 91 84 567 724 1.020 1.025 1.317 1.318
Tasarruf Bonoları 8 14 56 74 92 93 107 107

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 290 299 198 212 218 190 184 185
Devlet Yatırım B. Tahvilleri 160 173 114 123 120 109 115 114
Diğerleri 130 126 84 89 98 81 69 71

(x) 1970 yılı Aralık ayı rakamları geçicidir.



C etvel : 37 Bankalar - Mevduat ve Dağılımı (Milyon TL.)
I
1S62

1
1963 1967 1968 L ı s 6 9 1 î 7 0

Temmuz Aralık Temmuz ■Aralık (x)

MEVDUAT 9.4 J i 10.51*
t r

21.015 26.11,î 26.57Î 30.75Î
1

> 29.27;

j  ... .. 

t| 36.234
' Vadesiz 
I Vadeli

7.92
1.49'

8.44;
2.07;

15.93
5,08'

19.902
6.20'

19.88* 
6.69;

23.48'
7.27/

?i 21.651 
>! 7.622

1 26.445 
1 9.789

TİCARÎ MEVDUAT 1.89* 2.01J 4.02' 5.44; 4.74f 6.605 5.02C 7.267
Vadesiz
Vadeli

1.74'
14'

1.801
21C

3.56:
4 6 ;:

4.92f
51*3

4.212
534

6.014
591

4.429 
! 597

6.591
676

i TASARRUF MEVDUATI 5.501 6.603 14.344 17.7131 18.552 20.866 20.688 25.043
i Vadesiz 

Vadeli
4.487
1.014

5.242
1.361

10.39G
3.954

12.800
4.913

13.152
5.400

15.018
5.848

14.526
6.162

I 16.818
8.225

| RESMİ MEVDUAT 2.023 1.898 2.644 2.959 3.281 3.288 ! 3.559|  3.924
Vadesiz 

| Vadeli
1.687

336
1.396

502
1.979

665
2.182

777
2.520

761
2.455

833
I 2.696 

863
j 3.036 
1 8 8 8 j

: KAYDI PARA 6.234 7.047 13.952 17.726 17.364 21.032 18.955 ! 23.409
Vadesiz ticarî m evduat 

: Vadesiz ta sarru f mevduatı
1.747
4.487

1.805
5.242

3.562
10.390

4.926
12.800

4.212
13.152

6.014
15.018

4.429
14.526

6.591
16.818

i VADELİ VE RESMÎ MEVDUAT 3.184 3.469 7.063 8.389 9.215 9.727 10.318 12.825[
. . i i

TİCARÎ MEVDUAT 1.894 2.015 4.027 5.443 4.746 6.605 5.026
i

7.267

! Özel teşebbüsler 1.510 1.617 3.312 4.380 3.647 5.409 4.065 6.202
i Vadesiz 
| Vadeli
i Kam u ekonom ik teşebbüsleri

1.378
132
384

1.456
161
398

2.901
411
715

3.919
461

1.063

3.218
429

1.099

4.910
499

1.196

3.558
507
961

5.6421 
560; 

1.065|
; Vadesiz 
: Vadeli

369
15

349
49

661
54

1.007
-56

994
105

1.104
92

871
90

949
116

! TASARRUF MEVDUATI 5.501 6.603 14.344 17.713 18.552 20.S66 20.688 25.043

! G erçek kişiler 4.861 5.763 13.091 16.185 16.775 18.998 18.685 22.8841
i V adesiz 
i Vadeli

D iğer ta sarru f

4.206
655
640

4.869
894
840

9.776
3.315
1.253

11.972
4.213
1.528

12.150
4.625
1.777

13.954
5.044
1.868

13.352
5.333
2.003

15.600!
7.284
2.159

1 Vadesiz 
Vadeli

281
359

373
467

614
639

828
700

1.002
775

1.064
804

1.174
829

1.218
941

RESMÎ MEVDUAT 2.023 1.898 2.644 2.959 3.281 3.288 3.559 3.924

Genel - K atm a bütçeli idareler 967 720 1.111 1.168 1.391 1.203 1.526 1.799
Vadesiz 
Vadeli 

M ahalli idareler

913
54

264

644
76

256

1.020
91

295

1.049
119
342

1.278
113
379

1.100
103
351

1.409
117
362

1.691
108
441.

Vadesiz 
Vadeli 

Zorunlu sigortalar

255
9

520

242
14

625

282
13

801

326
16

1.087

365
14

1.131

332
19

1.31 o!

345
17

1.214

418
23

1.157
Vadesiz 
Vadeli 

Diğer resmi m evduat

260
260
272

218
407
297

261
540
437

536
551
362

595
536
380

703
607
424

602
612
457

545
612
527

Vadesiz
Vadeli

259
13

292
5

416
21

271
91

282
98

320
104

340
117

382
145

( x ) 1970 yılı A ralık ayı rakamları geçicidir.



Cetvel : 38
Bankalar — Merkez Bankasından Reeskont Avans ve Dağılımı (x)

(Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968
1 9 6 9 1 9 7 0

Temmuz Aralık Temmuz j Aralık

1 T. C. ZİRAAT BANKASI 257 433 1.852 2.614 2.592 3.403 3.054 3.672
Tarım Kredi Kooperatifleri 

| Tarım Satış Kooperatifleri
231

26
355
78

1.009
843

1.401
1.213

1.747
845

1.786
1.617

2.217 1 
837 |

2.253
1.419

T. HALK BANKASI - KÜÇÜK SANAT 32 44 314 405 531 506 586 | 490

DİĞER REESKONT - AVANS 655 ..809 1.618 L411 1.519 1.857 2.164 2.138

AVANSLAR TOPLAMI 944 1.286 3.784 4.430 4.642 5.766 5.804 6.300

ÜRETİM SEKTÖRÜ 408 540 2.073 2.471 3.145 3.197 4.148 3.821
SANAYİ 129 134 724 629 806 867 1.273 1.035

Normal sanayi 
Önceliği olan sanayi kollan 
Sanayi - belgeli ihracat 
Sanayicilerin - ticari senetleri

129 134 408
196

120

332
225

72

384
218

99
105

434
284

63
86

606
334
185
148

639
115
195
86

TARIM 247 362 1.035 1.437 1.808 1.824 2.289 2.296
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Bölge bankaları

231
16

355
7

1.009
26

1.401
36

1.747
61

1.786
38

2.217
72

2.253
43

KÜÇÜK SANAT 32 44 314 405 531 506 586 490
DAĞITIM SEKTÖRÜ 426 632 Î.588 1.826 1.375 2.443 1.469 2.423

İHRACAT 304 412 1.409 1.673 1.236 2.303 1.218 2.191
Tarım Satış Kooperatifleri 
ihracat satış finansmanı 
İhracat hazırlık finansmanı 
Vesikalı teminat ve iştira senetleri 
Tütün

İTHALÂT FİNANSMANI

26
53
29

4
192

__ 13

78
74
41

4
215

13

843
225
104

4
233

1.213
164
50
7

239

845
83

308

1.617
281

87
20

298

837
71

4
3

303

1.419
418

76
30

248

İÇ TİCARET 109 207 179 153 139 140 251 232
Normal ticari senetler 

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN
109
110

207
114

179
123

153
133

139
122

140
126

251
187

232
56

Tahvil üzerine avans 110 114 123 133 122 126 187 56

(x) Bankaların ree sk o n t  ve  avans  rakamları M e rk e z  Bankası b i lançolarındaki rakam lar  
esas a l ınarak gösteri lm işt ir .



Cetvel : 39
Bankalar - Çıkarılan Tahviller, Borçlanmalar ve Dağılımı

(Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968
1 9  6 9 1 9  7 0

Temmuz Aralık Temmuz Aralık(x)

ÇIKARILAN TAHVİLLER 513 585 562 529 510 491 476 458
T. Emlak Kredi Bankası 341 428 463 444 439 424 418 402 i
T. C, Ziraat Bankası 139 130 88 76 65 62 53 51 j
T. Halk Bankası 15 13 8 7 6 5 5 5 !
T. Sınai Kalkınma Bankası 16 13 3 2 0 i
T. Kredi Bankası 2 1 _

BANKALARDAKİ TAHVİLLER — 75 — 73 — 57 — 55 — 50 __ 48 — 41 — 40

BANKALAR DIŞINDAKİ TAHVİLLER 438 512 505 474 460 443 435 418
BORÇLANMALAR 2.553 2.637 4.721 5.449 5.653 6.261 4.823 5.718

Zirai Finansman — — 141 525 525 647 650 650
Devlet Yatırım Bankası 1,371 1.466 2.595 2.832 3.016 3.219 2.268 2.513

Etibank 424 460 997 1.150 1.258 1.394 372 520
Sümerbank 232 288 616 671 689 718 745 758
Denizcilik Bankası 340 487 741 771 836 877 924 996
İller Bankası 217 228 222 212 207 204 203 215
T. Emlâk Kredi Bankası 4 1 12 11 9 9 8 8
T. C. Ziraat Bankası 154 — — — — — — _
T. C. Turizm Bankası — 2 7 17 17 17 16 16

Zorunlu sigortalar 267 272 270 284 280 256 251 260
Genel - Katma bütçeli idareler 231 140 361 485 497 508 519 521
Diğer yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar 684 759 1.354 1.323 1.335 1.631 1.135 1.774

GENEL TOPLAM 2.991 3.149 5.226 5.923 6.113 6.704 5.258 6.136

(x) 1970 yılı Aralık ayı rakamları geçicidir.



Merkez Bankası Reeskont Hadieri ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranlan

Cetvel : 40

Değişikliğin yapıldığı yıllar

1961 1964 j
}

1969 i 1970

1 — GENEL REESKONT HADLERİ VE SENET KARŞILIĞI 
AVANSLARA UYGULANAN FAİZ ORANLARI
A. Reeskont haddi ve senet karşılığı avans faizi 7,5 7,5 7,5 9,0
B. Reeskont haddi . — — — —
C. Senet karşılığı avans faizi — — — —

2 — FARKLI REESKONT HADLERİ VE SENET KARŞILIĞI
AVANSLARA UYGULANAN FARKLI FAİZ ORANLARI 
A. Tarım senetleri 5,25 5,25 5,25 7,5 |
B. İhracat senetleri 5,25 5,25 5,25 7,5
C. Belgeli ihracat hazırlık ve imalat senetleri — — 5,25 7,5
D. Teşviki öngörülen sanayi kolları senetleri — 5,25 5,25 7,5
E. Küçük san’at erbabı ve esnaf senetleri (T. Halk Bankası) 5,25 5,25 5,25 7,5

3 — TAHVİL KARŞILIĞI AVANSLARA UYGULANAN FAİZ
ORANLARI 10,0 10,0 10,0 11,0

4 — ALTIN KARŞILIĞI AVANSLARA UYGULANAN
FAİZ ORANLARI 6,0 6,0 6,0 7,0

5 _  ORTA VADELİ KREDİLERE UYGULANAN ;FAİZ ORANLARI — — — 9,0 !

Değişikliklerin yürürlüğe  girdiği tarihler : 7.1.1932; 9.7.1932; 2.3. 1933; 1.7.1938; 26.2.1951; 28.6.1955; 6.6.1956;29.11.1960;1.7.1961,
' (Teşvik i  öngörülen sanayi  için 1.11.1964) (Belgeli ihracat  hazır lık  ve  im alâ t  senetleri  için

1.4.1969) 1.9.1970; (O r ta  vadeli  krediler için 1.11.1970)



Cetvel : 41

Ödünç Para Verme İşlerinde Uygulanan En Yüksek 
Faiz Oranlan

(Faiz oranlarının uygulanmasına ilişkin aynntılı bilgiler ilgili kanun ve kararlarda yer almaktadır. 
Değişikliklerin yürürlük tarihleri mevduat faizleriyle ilgili cetvelde gösterilmiştir.)

.................................. Değişikliğin yapıldığı yıllar
1961 1964 1969 1970

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİNDE UYGULANAN EN 
YÜKSEK FAİZ ORANLARI

1 — GENEL FAİZ ORANLARI 10,5 10,5 10,5 11,5
2 — FARKLI FAİZ ORANLARI 

A. Açık Krediler
B. Tarım Kredileri

a) Genel olarak tarım  kredileri 9,0 9,0 9,0 10,5
b) O rta ve uzun vadeli tarım  kredileri 7,0 7,0 7,0 10,5

i c) Tahvil gelirlerinden açılan krediler (T. C. Ziraat 
Bankası K, Sayı 5389) 5,0 3,0 3,0 3,0

C. İhracat Kredileri

a) Kesin satışı yapılmış ihraç m allan - Belgelerin tevdi 
edilmesi ile bedellerin tahsili arasındaki sürece tü 
tünde başlangıç tarihi ekici piyasasının açılış tarihidir. 9,0 9,0 9,0 10,5

b) Vergi iade listesindeki mamulleri ihraç edecek sana
yicilere ihraca yönelmiş hazırlık ve imalât safhası 
için belge yoluyle açılan krediler. _ 9,0 10,5

c) Kısmen veya tamamen reeskont yoluyle Merkez 
Bankasından ve gider vergisi istisnasından faydala
nılarak açılan ihracat kredileri 8,0 9,0

D, Teşviki öngörülen Sanayi listesindeki sanayi kollarına 
açılan krediler — 9,0 9,0 10,5 !

E. Küçük san’atçı esnaf ve esnaf teşekküllerine açılan 
krediler (T. Halk Bankası) 9,0 9,0 9,0 10,5

F. Orta vadeli krediler
a) Genel olarak orta vadeli krediler — 12,0
b) Kısmen veya tamamen reeskont yoluyle Merkez 

Bankasından ve gider vergisi istisnasından faydala
nılarak açılan orta vadeli krediler. — — — 10,5



Cetvel : 42
Mevduat Kabul Edilmesinde Uygulanan En Yüksek 

Faiz Oranları
D e ğ iş ik liğ in  y a p ıld ığ ı yıllar

1 1961 1964 1969 1970

MEVDUAT KABUL EDİLMESİNDE UYGULANAN EN YÜKSEK 
FAİZ ORANLARI
1 — VADESİZ — DÖRT AYA KADAR VADELİ MEVDUAT

A. Vadesiz ve dört aya kadar vadeli (4 ay dahil) resmî, ticarî 
ve toankalararası mevduat 2,0 2,0 2,0 1,0

B. Vadesiz ve dört aya kadar vadeli (4 ay dahil) tasarruf 
mevduatı 3,0 3,0 3,0 3,0

C. Vadesiz veya üç aya kadar vadeli her türlü  mevduat — _ — —

2 — ÜÇ AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ MEVDUAT
A. Dört aydan altı aya kadar vadeli (6 ay dahil) her türlü 

mevduat 4,0 4,0 4,0 4,0

B. Üç aydan altı aya kadar vadeli her türlü  mevduat — — — —
C. Altı aydan bir yıla kadar vadeli (bir yıl dahil) her türlü 

mevduat 5,0 5,0 5,0 6,0

D. Altı aydan bir yıla kadar vadeli her türlü mevduat — — — —
E. Bir yıl vadeli her türlü  mevduat — — — —

3 — BİR YILDAN FAZLA VADELİ MEVDUAT
A. Bir yıldan onsekiz aya kadar (18 ay dahil) vadeli her 

türlü  mevduat 6,0 6,0 6,0
B. Bir buçuk yıl ve daha fazla vadeli her türlü  mevduat — _ — —
C. On sekiz aydan fazla vadeli her türlü  mevduat 6,5 6,5 6,5 •—
D. Bir yıldan fazla vadeli her türlü mevduat — — — 9,0

DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLER (Krediler ve mevduat)

18.6.1933; 25.5.1938; 15.8.1951; 1.8.1960; 1.7.1961; (Tahvil hasılları kargılığı kredi için 1,3.1964 (Teşviki öngörülen sanayi 
için 1.11.1964) (Reeskont ve gider vergisinden yararlanan krediler için 1.4.1969) (Vergi iade listelerindeki mamullerin 
belgeli ihracatiyle ilgili krediler için 1.4.1969) 1.9.1970; (Orta Vadeli Krediler için 1.11,1970).



Konsolide Bütçe
C e tv e l: 43 . _____  ___ ____________  _____ (Milyon TL.)

1962 1963 1967 1968 1969
1969 1970 !

' 1
Aralık Aralık 1

A. ÖDENEKLER TOPLAMI
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Ser. Teş. ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

B. HARCAMALAR TOPLAMI
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Ser. Teş. ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

C. ÖDEMELER TOPLAMI
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Ser. Teş. ve Transferler 
Bütçe emanetinden

D. GELİR TAHSİLATI
s^Vergi dışı gelirlen  
L Vergi gelirleri tfgr 

Özel gelir ve fonlar
E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ

10.661 12.818 20.961 24.503 28.451 27.514 31.286 |
7.272
3.389

9.464

8.716
4.102

12.008

10.656
5.582
4.723

18.699

12.056
6.461
5.986

22.083

13.376
7.464
7.611

25.917

12.945
7.062
7.507

19.745

15.458 i 
7.319 i 
8.509 j

22.581
6.659
2.805

8.245
3.763

9.663
4.866
4.170

10.948
5.937
5.198

12.328
6.659
6.930

9.614
5.069
5.062

19.956

10,483 i 
5.478 1 
6.620 |

22.054

9.375 11.918 19.320 21.118 24.029

9.536
4.968
4.440
1.012

19.140

10.221
5.303
5.090
1.440

22.677
15.020

1.299
3.001

500

16.376
2.100
2.642

500

19.347
2.043
2,639

600

15.897
1.435
1.808

18.179
1.871
2.627

GELİR GİDER FARKI 
B — (D+E) — 89 — 90 +  1.121 —• 465 — 1.288 — — !

K ayn ak  : M a liy e  B akanlığ ı —  K am u  H esapları B ü lten i



Genel Bütçe
Cetvel : 44 (Milyon TL.)

1969 1970

1962 1963 1967 1968 1969
Aralık Aralık

A. ÖDENEKLER TOPLAMI 10.115 12.102 19.792 23.461 27.406 26.480 30.117
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Ser. Teş. ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

6.784
3.331

(— 1.680)

8.165
3.937

(— 1.838)

9.636
2.532
7.624

(—3.240)

10.888 i 
2.657 ! 
9.916 

(—3.779)

12.015
3.145

12.246
(—5.029)

11.624
3.076

11.780
(—5.029)

13.99! 
3.054 i 

13.072 
(—5.559)

B. HARCAMALAR TOPLAMI 9.096 11.595 18.220 20.885 24.943 19.530 22.523 1

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Ser. Teş. ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

6.284
2.812

7.784
3.811

8.771
2.267
7.182

(—3.439)

9.926
2.593
8.366

(—3.823)

11.137
2.739

11.067
(—4.795)

8.684
2.164
8.682

(—4.080

9.436 
2.462 i 

10.625 
(—4.525);

C. ÖDEMELER TOPLAMI 18.322 20.988 24.584 19.569 21.836
Cari ödemeler 
Yatırım/ödemeleri 
Ser. Teş. ve. Transferler 
Biitçe .emanetinden

8.562
2.210
6.448
1.102

9.378
2.491
8.136

983

10.781
2.716

10.349
738

8.631
2.123
8.098

717

9.188 
2.322 
9.216 i 
1.110

D. GELİR TAHSİLÂTI 8.951 11.440 18.585 20.380 23.193 18.525 22.057
Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

7.107
344

1.500

8.418
555

2.467

14.896
818

2.871

16.232
1.550
2.598

19.141
1.561
2.491

15.768
1.066
1.691

18.157
1.475
2.425

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ — — 500 _500_ 600

GELİR GİDER FARKI
C— (D+E) — — +  763 — 108 — 791

K ayn ak  :  M a liy e  B akan lığ ı —  K am u  H esa p la n  B ü lten i



Katma Bütçeler
Cetvel : 45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Milyon TL.)

1962 19S3 1967 1968 1969
1969

Aralık

1970

Aralık

6.728 tA. ÖDENEKLER TOPLAMI
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Ser. Tes. ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

B. HARCAMALAR TOPLAMI
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Ser. Teş. ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

C. ÖDEMELER TOPLAMI
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Ser. Tes. ve Transferler 
Bütçe emanetinden

D. GELİR TAHSİLÂTI
i Vergi gelirleri

»Özel gelir ve fonlar)
C Vergi dışı g e lir ler ^

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ

2.226 2.554 4.567 5.687 6.452 6.063
488

1.738

1.882

551
2.003

2.212

1.021
3.049

497

3.918

1.168
3.804

715

5.021

1.361
4.319

772

5.769

1.321
3.986

756

4.294

1.467 
4.265 j 

996

4.582
375

1.507
461

1.751
892

2.599
427

1.022
3.344

655

1.192
3.920

657

930
2.905

459

4.467

1.047
3.015

520

4.743

2.967 3.416 6.114 6.601 7.493

905
2.845

422
295

6.696

1.033
2.981

399
330

5.144
2.079

481
3.554

2.184
550

3.867

2.068
482

4.943

2.131
368

4.197

22
396

4.726
J

GELİR GİDER FARKI 
B — (D + E) +  1.085 +  1.204 +2.196 + ‘1.580 +  1.724

Kaynak  : Maliye Bakanlığı — Kamu Hesapları Bülteni



Hazine Nakit Durumu
Cetvel : 46 ________________________  (Milyon TL.)

1962 1963

.. .

1967 1968 1969
1969 | 1970

Aralık Aralık

; 1 — MEVCUT VE ALACAKLAR

; Kasa ve Bankalar 
i Avanslar

*■ 2 — BORÇLAR (Kısa vadeli)

Merkez Bankası avansı 
Hazine bonoları 

: Plâsman bonoları 
: Emanet paralar (a)

3 — ALACAK—BORÇ DENGESİ (1—2)

4 — BÜTÇE EMANETLERİ (b)

5 — NET HAZİNE NAKİT DURUMU (3—4)

1.171 785 1.307 1.743 2.017 2.420 5.198:

392
779

1.495

346
439

1.557

811
496

3.421

933
810

4.659

964
1.053

6.517

1.095
1.325

5.841

1.808 j 
3.390 j

8.555

331
349
815

— 324

344
187

1.026

— 772

1.937
348
338
798

—2.114

2.302
348
720

1.289

—2.916

3,892
333
605

1.687

—4.500

3.057
348
587

1.849

—3.421

4.359

591
3.605

—3.357

437 512 1.036 939 1.298 895 1.986

— 761 — 1.284 —3.150 —3.855 —5.798 —4.316 —5.343

â) Çeşitli sebep ve şekillerde Hâzinece tahsil edilip iadesi gereken paralar 
b) Büyük kısmı katma bütçeli idarelere yapılan yardımlarla ilgili olup dörder aylık 

devreler itibariyle masraf kayıt ve emanete alınarak ödenir.
Kaynak : Maliye Bakanlığı >— Kamu Hesapları Bülteni



Cetvel : 47
Kamu Borçlan - İç Borçlar

(Milyon TL.)

1963 1967 1968 1969 1970
Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık

A — DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 
OLAN İÇ BORÇLAR TOPLAMI (1) 9.033 14.597 15.431 16.378 17.433

a) Genel Bütçe Toplamı 9.033 14.583 15.418 16.367 17.424
Tahvil ihracı (2) 737 1.629 2.012 2.378 2.818
İç istikraz borç. (3) 7.036 7.161 7.112 7.061 7.340
Tahkim edilen belediye borç. (4) — 1.663 1.477 1.401 892
Tasarruf Bono. 1.232 3.994 4.686 5.400 6.244
Diğer, borçlar. (5) 28 136 131 127 130 |

b) Katma Bütçe Top. ■— 14 13 11 9
Devlet Su işleri Tali. — 14 13 11 9

B — BÜTÇE DIŞI KAMU SEKTÖRÜ 
TAHVİLLERİ TOPLAMI 1.339 3.663 6.621 6.272 7.527

a) Devlet Yatırım Bankası (6) 670 3.031 4.597 5.719 6.776
b) İktisadî Devlet Teşek. (7) 573 559 1.957 493 548
c) Belediye (İstanbul Bele.) 96 73 67 60 203

T O P L A M  ( A +  B) 10.372 18,260 22.052 22.650 24.960

Kaynak : Aylık Ekonomik Göstergeler - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı
1 — Genel ve katma bütçe borçlan
2 — Hazine iç istikraz tahvilleri
3 — 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan

borçlar
4 — 691 sayılı Kanun gereğince tahkim  edilen belediye borçları
5 — 65 sayılı Kanun gereğince M erkez Bankasına ödenen kambiyo zararları
6 — Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri dahil
7 — Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası.
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Türkiye’nin Dış Borçlan —  Dövizle Ödenecek Dış Borçlar (x)
Cetvel : 49 (Milyon $,)

1964
Aralık

1967
Aralık

1968
Aralık

1969
Aralık

1970
Aralık

A —  BORÇLULARA GÖRE DAĞILIM

a) Devlet Bütçe, ödenecek olanlar (1) 561 1.067 1.263 1.466 1.644
b) Diğer kam u sektörü  borçlan  (2) 385 112 140 141 186
c) Özel sek tö r borçlan 42 63 60 61 89
d) Konsolide ticari borçlar — 102 66 37 10

DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR TOPLAMI 988 1.344 1.529 1.705 1.929

B — ALACAKLILARA GÖRE DAĞILIM 

a) M illetlerarası kurum lar 230 270 356 394 498
b) Yabancı hüküm et ve hükü. organ. 443 912 1.061 1.234 1.364
c) Yabancı özel firm alar ve şahıslar 315 60 46 40 57
d) Konsolide Ticari Borçlar — 102 66 37 10

Türkiye’nin Dış Borçlan — Türk Parasiyle Ödenecek Dış Borçlar 

Cetvel : 50 (Milyon TL.)

a) Devlet bütçesinden ödenecek 
olanlar 1.464 1.597 1.571 1.534 1.950

b) Diğer kam u sektörü 461 543 525 499 516

c) Özel sek tö r borçlan 1.128 1.154 1.088 1.086 1.707

T O P L A M 3.053 3.294 3.184 3.119 4.173

Kaynak  : A ylık  E konom ik Göstergeler — Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
M. İ. İ. T. Genel Sekreterliği

(1) Genel ve katm a bütçe borçları
(2) M erkez Bankası, Devlet Yatırım  Bankası, İktisadî Kamu Teşebbüsleri, 

Mahallî İdareler
(x) Dövizle ödenecek dış borçlar bölümüne refinansman kredileri dahil edil

miştir.



Cetvel : 51
Yıllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

Yıllık Ortalamalar Aralık Sonları

1962 1967 1968 1969 1970 1962 (1) 1967(1) 1968 1969 1070

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963 =  100) 
Genel Endeks 95,9 123,4 129,1 136,9 144,5 (x) 264

i

326 134,7 141,7 150,3Gıda Mad. ve Yemler 95,9 124,0 128,7 137,1 142,7 (x) 264 321 135,4 142,6 147,2Sanayi Ham. Mad. ve Yarı .Ma. 96,3 122,3 129,6 136,5 147,6 (x) 264 337 133,4 140,1 155,5
ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100) 

Genel Endeks 94,0 120,6 125,6 132,7 148,3 249 324 128,8 140,5 160,9 :Gıda 92,5 123.7 129,7 135,6 149,9 263 356 133,7 143,6 161,3 !Aydınlatma ve Isıtma 96,8 113,4 114,2 125,7 133,8 252 287 115,0 132,0 139,8 :Giyim 97,1 116,6 118,2 125,2 146,0 200 239 119,0 128,0 163,8Diğer 96,0 112,2 117,9 126,9 144,1 268 314 120,9 137,0 160,0 1
İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100) 

Genel Endeks 93,5 129,6 137,6 144,2 155,6 252 353 141,4 149,8
i

163,7 :Gıda 93,4 132,6 139,4 147,2 157,8 264 372 144,3 153,7 164,7 ;Aydınlatma ve Isıtma 98,7 107,7 124,0 125,0 127,1 233 286 125,2 125,0 132,2 !Giyim 95,6 124,7 133,6 138,8 153,0 219 291 334,8 143,9 162,4Diğer 92,1 131,5 140,4 145,7 161,8 253 369 142,3 150,3 176,1
İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME 
ENDEKSİ (1963 =  100)

Genel Endeks 
Gıda Maddeleri

120,0
127,9

125,0
132,6

131,2
140,8

143.3
152.4

254
262

326
361

153,1 
157,9 
153 8 |Isıtma ve Aydınlatma 119,1 138,0 138,5 144,0 212 294Giyim ve ev eşyası 112,0 114,1 116,6 124,2 231 257 131,8 
165 2Kira ve ev bakımı 106,4 111,0 117,2 138,1 278 317M üteferrik 111,2 115,2 120,0 131,5 237 280 142,3 I

ALTIN FİYATLARI (TL.) 
Reşat 136,84 171,73 185,44 203,38 236,59 138,52 180,38 194,33 211,21 273,15Cumhuriyet 99,67 101,30 114,45 129,60 117,02 96,55 103,25 122,76 114,25 129,65j1 Külçe 14,85 15,01 17,08 19,15 17,35 14,58 15,18 18,16 16,61 19,63

(1) 1953 -  100
(x) Geçici

K aynak : T icaret Bakanlığı K o n jon ktü r ve Yayım  M üdürlüğü İstanbul Ticaret Odası



Cetvel : 52 Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

1 9 6 9 1 9 7 0 Yüzde Değişiklik

Aralık Yıllık
Ortalama Ocak Şubat Temmuz Eylül Aralık Yıllık

Ortalama
Aralık

Sonları
Yıllık j 

O rta lam a j

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1)
Genel Endeks 141,7 136,9 144,6 146,3 138,7 144,0 150,3 144,5 (x) 6,1 5,6
Gıda Mad. ve Yemler 142,6 137,1 146,3 148,8 134,4 138,2 147,2 142,7 (x) 3,2 4,1
Sanayi Ham. Mad. ve Yarı .Ma. 140,1 136,5 141,7 142,2 145,7 153,9 155,5 147,6 (x) 11,0 8,1

| ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1)
Genel Endeks 140,5 132,7 141,7 142,2 143,8 152,0 160,9 148,3 14,5 11,8
Gıda 143,6 135,6 145,3 145,1 145,1 153,2 161,3 149,9 12,3 10,5
Aydınlatma ve Isıtma 132,0 125,7 132,0 132,0 132,3 135,2 139,8 133,8 5,9 6,4 t

! Giyim 128,0 125,2 128,9 133,6 141,1 156,8 163,8 146,0 28,0 16,6
; Diğer 137,0 126,9 137,7 137,7 140,5 143,1 160,0 144,1 16,8 13,6
i İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ (1)
i Genel Endeks 149,8 144,2 151,0 151,8 154,2 156,9 163,7 155,6 9,3 7,9
| Gıda 153,7 147,2 154,6 155,5 155,7 157,9 164,7 157,8 7,2 7,2

Aydınlatma ve Isıtma 125,0 125,0 125,0 125,0 124,6 127,4 132,2 127,1 5,8 1,7
i Giyim 143,9 138,8 146,3 146,8 153,2 156,2 162,4 153,0 12,9 10,2
! Diğer 150,3 145,7 151,2 152,3 163,1 167,9 176,1 161,8 17,2 11,1

İSTANBUL ÜCRETLİLER 
j GEÇİNME ENDEKSİ (2)
i Genel Endeks 131,2 136,2 137,0 141,8 147,6 153,1 143,3 9,2
! Gıda Maddeleri 140,8 147,3 148,8 151,1 153,9 157,9 152,4 8,2

Isıtma ve Aydınlatma 138,5 138,5 138,5 138,2 152,4 153,8 144,0 4,0
Giyim ve ev eşyası 116,6 118,1 118,1 124,7 128.6 131,8 124,2 6,5
Kira ve ev bakımı 117,2 124,3 124,3 134,0 150,5 165,2 138,1 17,8
Müteferrik 120,0 122,2 122,2 133,0 136,9 142,3 131,5 9,6

1 ALTIN FİYATLARI (TL.)
! Reşat 211,21 203,38 219,05 220,44 225,74 254,95 273,15 236,59 29,32 16,33
: Cumhuriyet 114,25 129,60 111,79 110,63 108,46 121,25 129,65 117,02 13,48 —9,71
! Külçe 16,61 19,15 16,46 16,30 15,76 18,33 19,63 17,35 18,18 —9,40

(İ )  1963 =  100
(2) İs tanbul Ticaret Odası 1 9 6 3=100  Endeksinin eski  ay lık  serilerini yayım iam am ış tır .
(x) Geçici
K a yn a k  : Ticaret Bakanlığı K on jon k tü r  ve Y a yım  Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası



Ş U B E L E R İ M İ Z :

Adana İskenderun

Ankara İstanbul

Antalya İstanbul (Kambiyo)

Bursa İzmir

Diyarbakır Kayseri

Edirne Mersin

Erzurum Samsun

Eskişehir Trabzon

Gaziantep Banknot Matbaası

T


