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Banka Meclisi ve Denetlem e K urulu’nun 1971 Hesap 
Yılı’na a it raporların ın  okunm ası; Bilânço ve Kâr ve 
Z arar H esabının tasdiki; K âr’m teklif gereğince da
ğıtılm ası ve Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 
ibrası.

1211 sayılı M erkez Bankası K anunu’nun 20 nci mad
desine göre Banka M eclisi Üyeleri arasından ad çek
m e yoluyla 30 Nisan 1972 tarihinden geçerli olmak 
üzere açılan iki üyelik için yeniden seçim yapılması.

Denetlem e K urulu’nda süreleri 30 Nisan 1972 tarihin
de bitecek olan iki üyelik için, 1211 sayılı Kanun hü
küm lerine göre, (A) sınıfı hissedarınsa bir, (B-C) sı
nıfı hissedarlarınca bir üye seçilmesi.

(B-C) Sınıfı h issedarları tarafından  1 Mayıs 1971 tari
hinden itibaren  ve 30 Nisan 1973 tarihine kadar gö
rev yapm ak üzere Denetleme K urulu’na seçilen Üye’- 
nin 27 Ocak 1972 tarihinde vefatı ile açılan üyeliğe, 
30 Nisan 1973 tarihine kadar görev ifa etmek üzere 
(B-C) sınıfı hissedarlarınca bir üye seçilmesi.
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Kırkıncı Hesap Yılı 

BANKA MECLİSİNCE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU



Sayın O rtaklar,

Bankam ızın kırkıncı hesap yılıyla ilgili işlemlerin sonuçlarını göste
ren  1971 Yılı Bilançosu île K âr ve Z arar Hesabını tetk ik  ve tasvibinize ar- 
zeder, yüksek  K urulunuzu saygı ile selâmlarız.

Bankam ızın m uam elelerini incelemeye başlam adan önce 1971 yılı 
içinde yurdum uzda ve dünyada m eydana gelmiş olan ekonomik olay
ları topluca gözden geçirm ekte fayda görüyoruz.

1971 yılı yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmelerini bu Raporun 
birinci bölüm ünde ana çizgileriyle gözden geçirdikten sonra ikinci bö
lümünde, söz konusu ekonom ik gelişmeleri ayrıntılı olarak, 1971 Yılı 
Program ı, milli gelir, ekonomik kesimler, çalışma, para - kredi, sermaye 
piyasası, kam u mâliyesi, ödem eler dengesi, dış borçlar ve fiyatlar açıla
rından  ayrı ayrı inceleyeceğiz.
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B i r i n c i  B ö l ü m

YURTİÇİ VE YURTDIŞI EKONOMİK GELİŞMELERE TOPLU BAKIŞ

I. 1971 YILINDA YURTİÇİ EKONOMİK GELİŞMELER

Bu bölümde 1971 yılı ekonomisini, politika, gelişme ve gerçekleşm e 
açılarından ele alarak ve 1971 yılından önceki dönemleri de gözönünde 
tu ta rak  topluca değerlendireceğiz. 1971 yılı yurtiç i ekonomik gelişmeleri 
daha sonraki bölümlerde ayrıntılı o larak incelenecektir.

1 — 1971 YILI ÖNCESİ

1971 yılı ekonomik gelişmelerine, bu  yılda doğmuş olan etkenlerin 
yanı sıra, 1970 yılında 10 A ğustostan  önce ve sonra m eydana gelen eko
nomik olayların etkileri de belirli ölçülerde yön verm iştir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 1970 yılı Programı, bu yılı 
kalkınm a ve istikrar açılarından önemli o larak  tanım lam ıştır. Bu önem, 
planlı dönemde elde edilmiş olan olumlu sonuçları tahkim  etm ek, eko
nomik büyümeye bağlı olarak doğmuş ve birikm iş olan elverişsiz etkenleri 
giderm ek ve kalkınmanın sürekliliği ile hızını güçlendirm ek gereklerinden 
doğmuştur.

Plânlı dönemde 1963 - 1969 yıllarında elde edilmiş olan olumlu sonuç
lar, ana çizgileriyle, millî gelir artış hızını, fiyat istikrarını, yatırım ları, 
sanayileşmeyi ve diğer kalkınma konularını kapsam ıştır. Gerçekten, söz 
konusu yedi yılda, sab it fiyatlarla gayrı safi millî hasıla, yıllık ortalam ası 
% 6,6 oranına erişen bir hızla büyüm üştür. Bu hız yıllık program larda 
% 7 olarak saptanm ış olan büyüme hızı hedefine çok yaklaşm ıştır. 
O rtalam a kalkınma hızının bu dönemde daha yüksek olmasını, diğer etken
lerin yanı sıra, iklim koşullarına büyük ölçüde bağlı olan tarım sal üretimin,
1966 yılında % 11 oranında sıçradıktan sonra  hem en hemen duraklam ası 
ve 1967 yılında %  12,3 e çıkan sanayi kesim i kalkınm a hızının başlıca dö
viz darlığı dolayısiyle yavaşlam ası sınırlam ıştır.

Söz konusu dönemde ortalam a kalkınm a hızının %  7 ye çok yaklaş
masını, genellikle, tasarrufların  ve sabit serm aye yatırım larının artm ası, 
özel kesim yatırım larının hedeflere yaklaşm ası, kam u yatırım larının hedef
lerini aşması ve tüketim  harcam alarının bunlara az çok uygun hızlar kay
detmesi desteklemiştir. Bu dönemde plân ve program lar gereğince üretim i 
artırıcı ve alt yapıyı genişletici önemli yatırım lara girişilmiştir. Sanayi ke
simi, döviz sıkıntısına bağlı elverişsiz bir çok etkene rağm en safi millî ha-
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sıla  içindeki payını sab it fiyatlarla  1963 yılındaki % 16,4 ten 1969 da %  20,1 
e  çıkarabilm iştir. Bu a rada  ulusal sanayi büyük birimlere dönüşmeye baş
lam ış, sanayi ü retim i türlenm iş ve ih racata  da yönelmiştir, özel teşebbüs 
gelişerek serm aye birikim i ve yatırım  eğilimi hız kazanmıştır.

1963 - 1969 yıllarında fiyat genel seviyesi, ana çizgilerle belirtmiş 
bulunduğum uz elverişli sonuçlar oluşurken ve olumsuz etkenler birikirken 
a lt  ve  ü st sın ırları oldukça gerçekçi bir istik ra r içinde yılda ortalam a 
%  5,2 oranında b ir artış  hızı kaydetm iştir.

Bu olum lu sonuçların  yanı sıra, ekonom ik yapıya, bu yapıyı geliştir
m ek için girişilen kalkınm a hareketlerine, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklara, 
yabancı ülkelerin ekonom ilerine, kalkınm anın finansm anına ve yönetimine 
ilişkin bir çok elverişsiz e tkenler doğm uş ve birikm iştir. Bu etkenler ara
sında başlıca, toplam  talebin  gereğinden çok hızlanm ası, kamu yatırımlarının 
finansm anında güçlüklerin artm ası ve döviz gelirlerindeki yetersizliğin şid
detlenm esi bulunm aktadır.

A. 1970 Yılı Ekonom i Politikaları

1969 yılı sonuna doğru ve 1970 yılının ilk yarısında, söz konusu elve
rişsiz e tkenleri kald ıracak  ve zayıflatacak tedbirler konusunda ön hazır
lıklar yapılm asına başlanılm ıştır.

Söz konusu ön hazırlıklarla, kan tita tif para  ve kredi politikası, 1969 
sonunda hızı artm ış olan toplam  talebi azaltm ak ve selektif kredi politika
s ı kredileri toplam  arzı a rtıracak  kesim sel üretim lere dağıtm ak yönünde 
uygulanm ıştır. Bu tu tum un yardım iyle 1970 yılı ortalarında para hacmi 1969 
sonuna kıyasla %  4,6 oranında düşürülm üş ve kred i hacmi artışı % 2,3 ile 
sınırlandırılm ıştır. Bu sonuç M erkez Bankası kredileriyle banknot emis
yonunda ve banka kredileriyle m evduatta  sağlanan benzeri daraltm alarla 
elde edilmiştir.

U ygulam a alanında yapılmış olan ön hazırlık lar toplam  talep hızının 
yavaşlatılm ası açısından faydalı sonuçlar verm iş ve fiyat genel seviyesi
1970 yılı o rta larına doğru m evsimlik seviyesinin oldukça altına düşürül
m üştür. Bununla b irlikte toplam  talebin, özellikle, dış ticaret kesiminde 
ith a lâ t taleb i ye te r ölçüde yavaşlatılam am ış ve Ağustos ayının ilk hafta
sında gecikm iş transferler 300 milyon dolara ve ilgili ithalât teminatı ve 
karşılık lar tu ta rı 4,9 m ilyar liraya yükselm iştir.

Söz konusu ön hazırlıklar, tedbir araştırm a alanında, 10 Ağustos 
günü  alınmış olan kara rla rla  sonuçlanm ıştır. Bu kararlar, Türk lirası değe
rin i düşürm eyi esas o larak  almış ve bu devalüasyonu kamu mâliyesine, 
dış ticare te  ve para - krediye ilişkin tedbirlerle desteklemiştir. Bu arada 
ka ra rla rın  uygulanm asından sonra  oluşacak gelişmelere uygun yeni ted
b irler de alınması öngörülm üştür.
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Bu tedbirler 10 A ğustostan  sonra  top lam  talebi ve tüketim i daraltmak» 
böylece artacak tasarru fla rı ve dolayısiyle yatırım ları sanayie ve ihracata 
yöneltmek, kam u m âliyesinin enflasyoncu olm ayan gelirlerini yükseltmek, 
kam u ekonomik teşebbüslerin in  zararların ı azaltm ak, desteklem e taban 
fiyatlariyle tarım  gelirlerini artırm ak, personel reform uyla D evlet memur
larının durum unu düzeltm ek, kredileri ü retim e kaydırm ak, faiz hadlerini 
ayarlam ak, bankaların  vadeli kaynakların ı artırm ak, ihracatı hızlandırmak, 
işçi dövizi girişlerini yükseltm ek, özellikle sanayileşm eye ve ihracatı a rtır
m aya gerekli ithalâtı kolaylaştırm ak, k ısaca döviz darlığına, kam u gelirleri 
azlığına ve fiyat a rtış  etkenlerine bağlı so run ları çözüm lem ek yönlerinde 
geliştirilm iştir.

1970 yılının son beş ayında, 10 A ğustos k a ra r ve tedbirleriyle doğru
dan doğruya ilgili o larak özellikle dış ödem eler alanında çok olumlu so
nuçlar alınmıştır. D iğer ekonomik ve m ali alanlarda bu beş aylık dönemde 
elde edilmiş olan sonuçlar konulara ve koşullara göre yeterli veya yetersiz 
nitelikler gösterm iştir.

Söz konusu beş aylık dönem de 300 m ilyon dolarlık tran sfer yapılmış 
ve ithalât işlemleri gecikm esiz yapılır hale  getirilm iştir; bu süredeki fiili 
ithalât ve ihracat b ir önceki benzeri dönem lerden biraz fazla  olm uştur; 
işçi tasarrufları ve dış kredi dövizi girişleriyle döviz rezervi birikim i çok 
hızlanmıştır; dış ödem elerdeki bu olum lu gelişm eler para  - k redi alanında 
banknot emisyonunu, itha lâ t tem inatların ın  ve karşılıkların geri verilmesi
ni, banka kredilerini, vadesiz m evduatı ve bunlar dolayısiyle para  ve kredi 
hacimlerini artırm ıştır; bu artışın  bu  beş aylık dönemde çok daha fazlalaş
masını, Merkez Bankası kredilerinin artırılm am ası ve vadeli m evduatın 
hızla çoğalması engellem iştir. Bu beş aylık dönem de top tan  eşya fiyatları 
artışının da beklenenden az olmasını, özel kesim  işletm ecilerini ikna etme 
ve kam u ekonomik teşebbüsleri fiyat a rtışların ın  bir kısmını ertelem e poli
tikası izlenmiş olması sağlam ıştır.

B. 1970 Yılı Sonuçlan

1970 yılı toplu ekonomik sonuçları, yılın ilk yedi ayında ve 10 Ağustos 
kararlarından sonraki beş aylık dönemde izlenmiş olan politikaların karm a 
etkisiyle elde edilmiştir. Bu politikaların gerçekleşm e derecelerini değer
lendirmeden önce 1970 yılının belli başlı sonuçlarını, çoğunluğunu kesin 
rakam lara dayandırarak kısaca özetleyeceğiz. (1970 yılı Raporum uzda bu 
konularla ilgili rakam lar genellikle geçici ve  yaklaşık tahm inlere dayanı
yordu.)

Gayri safi millî hasıla, sabit fiyatlarla 1969 yılında %  6,3, 1970 yılında 
% 5,5 oranında artm ıştır. 1967 - 1969 da üç yıllık ortalam a hızı binde 9 
olan tarım  kesimi gelirleri 1970 te  de ancak % 1,4 artabilm iştir. Sanayi 
kesimi gelirlerinin 1969 da % 9,4 olan hızı 1970 te  % 2,5 e düşm üştür..
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Bu düşüşte  m akine ve teçh izatla  ilgili sabit sermaye teşekkülü hızının 1968 
de % 20,4 iken 1969 da özel kesimdeki azalış ve kamu kesimindeki yavaşla
m a sonucu %4,7 ye inmiş olması, 1970 yılı konjonktürüyle birlikte rol oyna
m ıştır. Bununla b irlikte sabit serm aye teşekkülü açısından makine ve teç
h iza t yatırım ların ın  toplam  olarak %  36,6 ya, kamu kesimi olarak r/r 1,7 ye 
ve özel kesim  olarak %  70,9 a çıkmış olması 1971 yılı sanayi gelirlerini 
a rtış  yönünde etkilem iştir.

İn şaa t kesimi gelirlerinin hızı, özellikle 10 Ağustos kararlarından sonra
1969 da % 8,8 iken 1970 te %  5,3 e inmiştir. Bu düşüşün daha fazla olmama
sını sabit serm aye teşekkülü  açısından, toplam inşaatta hızın 1969 da % 20,3 
olm ası etkilem iştir. Bu artış  hızının 1970 de %  12,6 ya düşmesi 1971 yılı in
şaa t gelirlerini de etkilem iştir; bu arada konut inşaatında artış hızı özel ke
sim de %  30,9 dan % 23,1 e inmiştir; kamu kesiminde her türlü inşaatta 
azalm a olm uştur.

1970 yılında u laştırm a dışında kalan diğer millî gelir kesimle
rinde yavaşlam a m eydana gelm iştir. Toplam tüketim  harcam aları 1969 
yılında %  11, 1970 yılında %  13,7 oranında artm ıştır. Toplam sabit ser
m aye teşekkü lü  1969 da %  14,4, 1970 de % 20,5 oranında yükselmiştir.

A ltın  ve döviz rezervleri 1969 yılı sonunda 1,5 milyar lira tutarında 
iken  1970 yılı sonunda 6 m ilyar liraya yükselm iştir. Bir önceki yıla kıyasla 
ih raca t 1969 da %  8,1, 1970 de %  9,6 oranlarında, işçi dövizi girişleri, 1969 
da %  31, 1970 de %  94,2 oranlarında artm ıştır. 1969 da önceki yıla kıyasla 
azalm ış o lan  dış kredi girişi, devalüasyonu ve ithalât kolaylıklarını des
tek lem ek  am aciyle de ilgili olarak 1970 de % 59,6 oranında yükselmiştir.
1970 de özel yabancı serm aye, bedelsiz ithalât ve özellikle program  kre
dileri artm ış, p roje kredileri 1969 yılı seviyesini çok önemsiz m iktarda 
aşm ıştır. 1970 de M illetlerarası Para Fonu özel çekme hakkı da kullanıl
m ıştır. Bu gelişm elere dayanan itha lâ t önceki yıla kıyasla 1969 da % 4,9
1970 de %  18,3 oran larında artm ıştır.

P a ra  hacm i 1969 yılında %  16, 1970 yılında %  17,1 oranlarında art
m ıştır. P ara  hacm ini 1969 yılında '% 21,1 oranında artarak  etkilemiş olan 
k red i hacm i, 1970 de M erkez Bankası kredileri hızının % 27,1 den % 12,7 
ye, banka kredilerinin ise % 20,3 den % 11,5 e düşmesi dolayısiyle ancak 
%  12,2 oran ında yükselebilm iştir. 1970 yılında M erkez Bankası kamu ke
sim i kredilerinin h ızı %  24,7 den %  15,5 e, bankalara açılan krediler %  30,2 
den % 9,3 e inm iştir. 1970 yılında kam u kesiminde Hazine kısa vadeli 
avansının hızı % 40,2 den % 42,6 ya yükselmiş, kamu ekonomik teşebbüs
leri kredilerin in  hızı %  19,1 den % 4 ,4  e düşm üştür. 1970 teki % 4,4  lük 
a rtış  T oprak M ahsulleri Ofisi kredilerinden ileri gelmiştir.

1970 te  para hacm ini özellikle %  292,1 oranında artm ış olan altın ve 
döviz rezervleri etkilem iş, m evduat karşılıkları çok az artm ış, ithalât te-
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minatları geri verilmiş olduğu için banknot emisyonu artış hızı 1969 da 
<■/£ ıo,6 iken 1970 te 9^26,8 e çıkmıştır. Kredi hacmi artış hızının düşürü l
müş olması, yurtdışı işçi tasarruflarının artm asına rağm en m evduat yara tı
mını yavaşlatm ış ve 1969 daki % 17,8 lik hızı 1970 te  yine % 17,8 tu tm uş
tur. Bununla birlikte 1969 da % 16 oranında artm ış olan vadeli m evduat, 
beklendiği gibi, 1970 te  %  32 lik bir hız gerçekleştirm iştir. Bu arada  tedviat 
parası hızının p  18,7 den % 11,3 e düşmesi de para hacmi artışını banknot 
emisyonu artışından daha az etkilemiştir. Döviz artışına rağm en ekonomi 
emrindeki likidite bu nedenlerle 1970 sonunda 1969 daki hızım  hemen 
hemen aşmamıştır.

Kamu mâliyesini para - kredi durum u ile ilişki sağlam ak amaciyle, 
geçici hesaplarla, mali yıl yerine takvim yılı açısından incelersek 1969 da 
konsolide Devlet gelirleri tahsilâtının, ödemeleri 3,7 m ilyar lira aştığ ı ve
1970 te ise hemen hemen başabaş olduğu görülür; gelir tahsilâ tı 1969 da 
ve 1970 te hemen hemen aynı hızla (% 16,5) artm ış, ödem eler ise bir ön
ceki yıla kıyasla 1969 da %  3,9 oranında azalmış, 1970 te  ise '% 37,9 ora
nında artm ıştır. A rtışlar 1970 te cari ödemelerde % 32,2, yatırım  ödem ele
rinde %  34,2 ve transfer ödemelerinde % 52,5 oranlarındadır.

Hazine nakit durum u açısından Hâzinenin alacakları düşüldükten 
sonra kalan net borçlan 1969 da 237 milyon lira, 1970 te ise 1,1 m ilyar lira 
artm ıştır. Borçlar arasında Merkez Bankası avansları 1969 da 876 milyon 
lira, 1970 te 1,3 milyar lira artmış, Hazine plasm an bonoları hem en hemen 
aynı seviyede kalmıştır. 1969 takvim yılı sonunda 2,7 m ilyar lira olan Em a
net paralar ile Bütçe emanetleri toplamı 1970 yılında 2,9 m ilyar liralık 
bir artış kaydetm iştir.

Toptan eşya fiyatları genel endeksi ortalam a olarak 1969 yılında 
%  7,2, 1970 te % 6,7 oranlarında artm ıştır; Aralık ayları seviyeleri açısın
dan artış hızı 1969 da %  5,2, 1970 te % 6,1 dir. Diğer yandan gayri safi 
millî hasıla 1969 da sabit fiyatlarla % 6,3 ve cari fiyatlarla %  11,9, 1970 
te sabit fiyatlarla %  5,5 ve cari fiyatlarla %  15,2 oranlarında artm ıştır. 
Nominal ve reel gelirlerin artış hızları arasındaki farkları, fiyat artışları ko
nusunda kaba bir gösterge olarak faydalanm ak amaciyle kaydetm iş bulu
nuyoruz.

C. 1970 Yılı sonuçlarının değerlendirilmesi

1970 yılında, birbiriyle çelişkiye düşmüş olan ekonomik etkenlerin 
aşırı hızını yavaşlatm ak ve bu etkenlere yeni bir düzeyde birbirleriyle 
uyuşumlu yeni ilişkiler kurdurarak ekonomiyi yeniden hızlandırm ak poli
tikası izlenmiştir. Uygulama alanında bu politika talebi kısm ak ve arzı 
artırm ak ve bu yönde para hacmini ve tüketim i kısıtlamak, döviz gelirle
rini artırm ak, vergileri yükseltmek, sanayi yatırım larını ve cari üretim i 
artırm ak, inşaatı, ticaret ve ulaştırm a kesim lerini yavaşlatm ak ve bu arada 
fiyat genel seviyesi artışlarını dar sınırlara sığdırmak amacı güdüyordu.
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G erçekleşm e alanında bu politikaların 1970 yılı toplu sonuçları para, 
k red i, fiya t ve sanayi yatırım ları açısından oldukça başarılı olmuştur. Özel
likle sanayi kesim inde gelirler beklendiği kadar artmamış, inşaat 
gelirleri istenenden çok daha fazla daralmıştır. 1970 yılı sanayi 
kesim i gelirlerinin düşük  oluşunda makine ve teçhizatla ilgili gayri 
safi sab it serm aye teşekkülünün 1969 da çok azalması da rol oynamıştır. 
B una karşılık  1970 yılı m akine ve teçhizat yatırım larının yüksek oluşu da 
1971 yılı sanayi gelirlerinin yükselm esine yardımcı olmuştur. Ticaret, 
u laştırm a gibi kesim lerdeki yavaşlam alar istenen ve beklenen seviyelerde 
olm uştur.

Bir yandan özel kesim  tüketim inin yavaşlamasına karşılık kamu 
tüketim inin  çok hızlandığı ve bu yüzden toplam  tüketim in yeterince kı- 
sılamadığı, diğer yandan yine özel kesim de sabit sermaye teşekkülünün 
çok hızlanm asına karşılık  kam u kesiminde bu hızın pek az arttığ ı ve bu 
yüzden toplam  sabit serm aye teşekkülünün yeterince yükseltilemediği 
kayda değer.

Döviz gelirlerinde önemli artışlar kaydedilmiş ve oldukça yüksek bir 
birikim  sağlanm ıştır. 1970 yılında ih racatta  kaydedilmiş olan hız artışı 
kayda değer bir gelişme değildir. İthalâtta , gerek sağlanan kolaylıklar 
gerek  birikm iş transferler, gerek 1971 yılı için beklenen faaliyet artışı 
dolayısiyle, 1969 yılına kıyasla çok yüksek bir hız gerçekleştirilmiştir.

A ltın  ve döviz rezervlerindeki önemli sıçrayışa rağmen, ekonomi em
rindeki likiditenin artış hızının kredi ve vadeli mevduat politikasiyle kısıt
lan a rak  1969 yılındaki hıza yakın olarak gerçekleştirilm esi ve Hazine net 
n ak it durum unun 1969 a kıyasla biraz daha bozulmasına rağmen, 1970 yılı 
A ralık ayı itibariyle konsolide bütçe ödemeleri ve gelir tahsilâtm ın birbi
rin i az çok karşılam ası hem toplam  talep baskısının hem tarım  ve sanayi 
üretim inin az oluşundan gelen etkileri azaltm ıştır.

F iyat genel seviyesinin 1970 yılında devalüasyona rağmen beklenen
den çok daha az artış kaydetm iş olmasında, bir yandan toplam talebin 
aşırı bir hızla yükselm esinin engellenmesi, diğer yandan önemli özel kesim 
işletm elerini devalüasyonun m aliyetlere etkisini ve nisbı fiyat yapısını 
gözönünde tu tan  fiyat artışları yapm aya ikna eden bir politika güdülmesi 
ve bazı kam u ekonomik teşebbüsleriyle ilgili fiyat artışlarının 1971 yılında 
uygun bir tarihe ertelenm esi rol oynamıştır.

Planlı dönemin ilk yedi yılında kalkınm a dinamiğinden doğan elve
rişsiz etken birikim inin çoğunluğunu yok etm ek ve zayıflatmak yoîuyle 
yine aynı dönemde elde edilmiş olan elverişli sonuçları güçlendirmeyi ve 
kalkınm ayı yeni bir düzeyde hızlı ve istikrarlı bir ortam  içinde sürdürmeyi 
am aç edinmiş olan olağanüstü tedbirlerin alınmış olduğu 1970 yılı ekono
m ik sonuçlarını olumlu ve olumsuz yönleriyle özetlemiş bulunuyoruz.
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2 — 1971 YILI GELİŞMELERİ

1970 yılında elde edilmiş olan bir çok elverişli sonuçlar, beş aylık 
dönemin kısalığı ve değişik koşullar dolayısiyle tüm ü giderilemiyen elveriş
siz etkenler, çözümü türlü  nedenlerle ertelenen sorunlar ve devalüasyon
dan sonra beliren yeni olumsuz eğilimler her yıl olduğu gibi bir sonraki 
yıla, 1970 yılından 1971 yılma devredilmiştir.

1970 yılı sona ererken elde var olan belli başlı fiili veya m uhtem el elve
rişli etkenler şunlardır: ihracat ve işçi tasarrufları girişleriyle besle- 
lenen döviz rezervinin artış hızı kazanm ası, 1970 yılının son beş ayında 
yapılmış olan transferlere, döviz rezervi artışına ve dış ticaret rejim inde 
bazı kolaylıkların sağlanm asına bağlı olarak ithalâtın  gelişmesi, tarım  ü re ti
minin 1966 yılma benzer bir sıçrama yapm a um udunun artm ası yurtiçi 
alım gücü ile tüketim  eğiliminin tarım sal gelirler, yurtdışı işçi tasarru fları 
ve Devlet personel ödemeleri dolayısiyle artm ası ve  sonuç o larak  bütün  
bunların etkisiyle sanayi kesiminde yatırım ların ve cari üretim in yüksel
mesi ve diğer ekonomik kesimlerde faaliyetlerin hızlanması ihtimalleri.

1971 yılına girerken elde var veya oluşm ası m uhtem el olan elverişsiz 
etkenler şunlardır: gayri safi millî hasılanın ve bu arada tarım , sanayi 
ve inşaat kesimleri gelirlerinin gerek 1969 yılı sonunda birikm iş olan e t
kenlere gerek 1970 yılındaki olağanüstü ekonomik tedbir ve koşullara 
bağlı olarak yeterince yüksek olamaması, kam u mâliyesinde gerçek gelir
lerin artırılm ası konusunun kesin bir çözüme bağlanam am ası, gerek kam u 
teşebbüslerince gerek özel teşebbüs işletm elerince üretilen m al ve hizm et 
fiyatlarında devalüasyona ilişkin m aliyet artışı ve satış ayarlam alarının ve 
genel olarak nisbi fiyat yapısı değişikliklerinin sona ermemiş veya e rte 
lenmiş olması, toplu sözleşmelerle ilgili ücre t artışları beklenmesi, ge
lecek tarım  mevsiminde desteklem e taban  fiyatlarının artırılm ası ve gele
neksel tarım  maddeleri ihracat dövizi kurunun yükseltilm esi ihtimalleri, 
işçi dövizi girişlerine bağlı Türk lirası işçi tasarruflarında ve Devlet per
sonel ve emekli gelirlerindeki reel artışların  etkisinin devam  etm esi, bu 
tü r gelirlerin etkisiyle de hızlanacak olan vadesiz ve özellikle vadeli m ev
duat artışına dayanan banka kredilerinin, banknotların  ve dolayısiyle para  
ve kredi hacimlerinin gereğinden çok genişlemesi ihtimali, yatırım  ve tü 
ketim  malı ithalâtı ihtiyacını kısa sürede artırm anın  m akul b ir m iktarla  
smırlı bulunması, döviz rezervinde dış ekonomik ilişkilerimize güven ve 
pazarlık gücü kazandıracak bir birikim sağlam ak ve bu fırsatı israf e t
memek zorunluluğu, yurt dışı ekonomilerde fiyat artışları olması ve m illet
lerarası düzeyde para krizleri çıkması tehlikelerinin bulunm ası ve k ısa bir 
ifadeyle, toplam talebi artırıcı etkenlerin toplam  m al ve hizm et arzından 
çok daha fazla şiddetlenerek fiyat genel seviyesini hızla artırm ası ihtim al
leri.
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A, 1971 Yılı Ekonom i Politikaları

1971 yılm a girilirken elde var olan elverişli ve elverişsiz sonuçlan, 
e tken leri ve ihtim alleri oldukça ayrıntılı olarak belirtmiş bulunuyoruz. Bu 
e tken ler arasm da 1971 yılında fiyatlar genel seviyesine baskı yapması ih
tim ali olanların  diğerlerinden daha güçlü olduğu ve genellikle yurdumuzda, 
devalüasyon sonrası dönem lerde çözümlenmesi geleneksel olan en önemli 
sorunların  bu tü r  baskılardan doğduğu gözönünde tutulursa, 1971 Yılı 
K alkınm a Program ında iktisadi politikalarla ilgili bölümde izlenmesi ön
görü lm üş olan genel ekonom i politikasının her şeyden önce istikrara ve 
ta lep  idaresine ağırlık verm iş olmasının nedenleri açıklığa kavuşmuş olur.

1971 Yılı Program ının iktisadi politikalarla ilgili bölümünde 1971 
yılında iktisadi politikaların  başlıca hedefinin istikrar olması, diğer hedef
lerden  asgari seviyede fedakârlık  yapılması, talep idaresinde ihtiyat gös
terilm esi, m aliye ve p a ra  politikalariyle yurtiçi talebin kısılması ve bu 
po litikaların  gelir ve  fiya t politikasiyle desteklenm esi, kamu gelirlerini 
artırıc ı tedbirler alınm ası, kontrollü  para-kredi politikası uygulanması, ka
m u yatırım  harcam aların ın  düşük tahm in edilmesi dolayısiyle bunların en 
faydalı projelere kaydırılm ası, Devlet personel ücretleri artışı dolayısiyle 
istik rarlı Bütçe politikası yükünün artm ası, kam u ekonomik teşebbüsle
rin in  yeniden düzenlenm esi ve bunlardaki toplu  sözleşme ücret taleplerinin 
za ra rla rın ı azaltm a şa rtına  bağlanm ası, işçi ve  işverenlerin izlenecek olan 
ta lep  idaresi politikasına yapabileceği etkiler açısından ikna edilmesi gibi 
so run lara  önem verilm iştir.

Bu arada 1970 yılı istik ra r tedbirlerinden ve kam u tüketim  harcam a
ları yükselm esinden doğacak etkilerin 1971 yılında hem kamu kesimi hem 
özel kesim  yatırım  harcam alarını kısıtlam a yönünde işleyeceği belirtilerek 
top lam  talep  idaresine verilen önem bu açıdan da güçlendirilmiştir.

Yukarıdaki özetten  de anlaşılacağı gibi, 1971 yılı Kalkınma Programın
d a  tanım lanm ış olan genel ekonomi politikası daha çok konjonktür olay
larından  doğan olum suz etkenleri giderm eye yönelmiştir. 1971 yılı eko
nom ik gelişm elerini bu politika yanında 7.4.1971 ve 22.12.1971 tarihinde 
M illet M eclisinde güven oyu almış olan H üküm et Program larının ekono
m ik  ve m ali politikaları da  etkilem iştir,

7.4.1971 tarih li H üküm et Program ında “toplum um uzun hızlı bir top
lum sal ve siyasal değişm e sürecine girdiği ve bu oluşun sağlam bir geliş
m eye dönüşm esi için tem el yapısal ve kurum sal çözümlerin getirilmesi ve 
sorunların  cesaretli adım larla ele alınması gerektiği” belirtilmiş ve Prog
ram da tarım , enerji, tabii kaynaklar, kam u mâliyesi, bankacılık, sigortacı
lık, dış ticaret, yabancı serm aye gibi ekonomik ve mali reform konularına 
v e  millî eğitim, hukuk ve adalet reform ları ile Devlet kesimini yeniden dü
zenlem e işlerine yer verilm iştir.
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7.4.1971 tarihli Hüküm et Programı, ekonomik ve toplum sal sorunlara 
temel yapısal ve kurum sal çözümler getirm ek amacı izlediği için 1971 yılı
nın kısa süreli ekonomik ve mali konjoktürüyle ilgili olan sorunlarım  
ekonomik ve mali politika olarak diğer işlemler arasında m ütalaa etm iştir.

7.4.1971 tarihli Program da “ana ilkelerimizle yalnız refom niteliğinde, 
ya da çok önemli gördüğümüz konularla şimdiye kadar uygulanmamış ko
nuların belirtilmesiyle yetinilmiştir. İkinci Beş Yıllık Planda ve 1971 Büt
çesinde yapılacak zorunlu değişiklikler dışında, ele alm an işler yürüye
cektir. Bundan ötürü Programımızda değinilmeyen bu işler de Hüküm e
timizin reformcu ve dinamik davranış ve tu tum u içinde yürü tü lecektir’’ de
nilmiştir. Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi konjonktürel politikalar ge
nellikle ele alınmış işler arasında m ütalaa edilmiştir.

22.12.1971 tarihli Programda, “Program ın 7.4.1971 tarihli Program la 
birlikte m ütalaa edilmesi” istenmiş ve “uygulam asının tam am lanm asına 
vakit kalmamış olan Programı bu Hüküm etin de çalışm alarına esas olarak 
benimsediği” belirtilmiştir. Bununla birlikte 22.12.1971 tarihli Program , 
önceki Programda yer alan temel yapısal ve kurum sal reform ları m uhafaza 
ederken aynı zamanda bunların bir kısmı için getirilecek çözümlerin geliş
tirilmesinde bazı gerçekçi ve hızlandırıcı değişiklikler yapmış, bazı konu
ları açıklığa kavuşturm uş ve bu arada konjonktürel politikalara da yer 
vermiştir.

Bunlardan başka, gerek 1971 yılının son ayında gerek ileride
1972 yılında izlenmek amaciyle belirtilmiş olan kısa süreli ekonomik ve 
mali konjonktür politikalarından bazı tem el reform lara elverişli başlangıç 
ortam ı yaratm ak için de yararlanılmış, yapısal ve konjonktürel politikalar
bu am açla karma olarak kullanılmış ve plân ve program ların hedeflerine 
de önem ve yer verilmiştir.

22.12.1971 tarihli Program, nitelikleri dolayısiyle 1971 yılının son gün
lerinde ekonomik konjonktüre oldukça önemli bir açıklık getirm iştir.

22.12.1971 tarihli Programın kısa süreli ekonomik konjonktürü etk i
leyen ve gerçekte bir çok paragrafına dağılmış olan ekonomik ve m ali ni
telikteki hükümleri arasında “ekonomik kalkınm a karm a ekonomi ile ba
şarılabilir; ekonominin kam u kesimiyle özel kesim i birlikte yaşayacak, her 
iki kesimin yatırım  sonuçlan plân ve program ların öngördüğü hedeflere 
ulaşacaktır; özel serm ayenin kalkınma plânlarına uygun yatırım lara yö
nelmesi için gerekli güven ortam ının sağlanm asına çalışılacaktır; özel ya
tırım ların süratle gerçekleşm esi ve ihracatım ızın artırılm ası için gerekli 
teşvik tedbirleri alınacaktır; ekonomik im kânlar seferber edilirken m em 
leket şartlarına uygun bir istikrar için gerekli tedbirler alınacaktır; hayat 
pahalılıgiyle, suni fiyat artışlariyle, haksız kazanç sağlayanlarla etkili şe
kilde mücadele edilecektir; millî tasarrufların , kalkınm a plân ve program 
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larında öngörülen hedeflere uygun yatırım lara dönüşmesi için tedbir alı
nacak tır, ih racat ve  ith a lâ t işlemlerinin daha süratli bir şekilde yürüyebil
m esi için gerekli tedb irle r a lınacaktır’: şeklindeki ifadeler, fiyat istikrarına, 
toplam  arzân a rtırılm asına  ve diğer konjonktıirel politikalara verilen önemi 
ve  yeri gösterm ektedir.

B. 1971 Yılı Sonuçları

1971 yılı top lu  ekonom ik sonuçlan, gerçekte, 1971 yıh Programiyle
7.4.1971 tarih li H üküm et Program ının ekonomik politikalarının karma et
kisiyle m eydana gelm iştir. Bu politikaların gerçekleşm e derecelerini değer
lendirm eden önce, 1971 yılının belli başlı sonuçiarmı, bir kısmı geçici ve 
yaklaşık tahm inlere, bir kısm ı kesin rakam lara dayanan verilere göre, kısa
ca özetleyeceğiz.

Gayrı safi m illî hasıla , sabit fiyatlarla 1970 yılında % 5,5, 1971 yılında 
% 9,2 oranlarında a rtm ıştır. 1967 - 1970 te dört yıllık ortalam a hızı % 1 
olan tarım  kesim i gelirleri 1971 de % 9,5 artm ıştır. Sanayi kesimi 
gelirlerinin 1970 te  %  2,5 e düşmüş olan hızı 1971 yılında % 8,7 ye çık
m ıştır.

1970 yılında % 5,3 inmiş olan inşaat kesim i gelirleri yeniden hız kay
bederek  1971 yılında %  2 ye düşm üştür. 1971 yılında artış hızları, ticaret, 
u laştırm a ve m ali m üesseseler kesim lerinde yükseliş, serbest meslekler ve 
h izm etler, m esken gelirleri ve Devlet hizm etleri gelirlerinde yavaşlama 
kaydetm iştir. (1971 yılı gayrı safi yurtiçi sabit serm aye teşekkülü istatistik
leri henüz yayım lanm adığı için 1971 yılı konut, diğer binalar, makine ve 
teçh iza t hareketleriy le  özel tüketim  ve kam u tüketim i gelişmelerine de
ğinem iyoruz).

A ltın  ve döviz rezerv leri 1970 yılı sonunda 6 m ilyar lira tutarına yük
seldikten sonra  1971 yılında artm aya devam ederek 10,5 milyar liraya çık
m ıştır. Bir önceki y ıllara  k ıyasla ih racat 1970 te  % 9,6, 1971 de % 15 oran
larında, işçi dövizi g irişleri 1970 te  % 94,2, 1971 de % 72,7 oranlarında 
a rtm ıştır. 1970 te  önceki yıla kıyasla % 59,6 oranında artm ış olan dış kredi 
g irişleri 1971 de %  46,5 oranında azalmıştır. 1971 de özel yabancı ser
m aye ve bedelsiz ith a lâ t önemli m iktarda, program  kredileri ise çok 
fazla  azalm ıştır. 1971 de M illetlerarası Para Fonu özel çekme hak
ları da kullanılm ıştır. Bu gelişmelere dayanan ithalât bir önceki yıla kı
yasla  1970 te  '% 18,3, 1971 de % 23,5 oranlarında artm ıştır.

Para hacm i 1970 yılında % 17,1, 1971 yılında % 23,3 oranlarında a rt
m ıştır. Para hacmini, 1970 yılında % 12,2 oranında artarak  etkilemiş olan 
k red i hacmi, 1971 de M erkez Bankası kredilerinin % 12,7 den % 11,7 ye 
düşm esine karşılık banka kredileri artış oranının %  11,5 den % 16,9 a çık
m ası dolayısiyle hızını 1971 yılında % 21,7 ye yükseltm iştir. 1971 de Mer
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kez Bankası kamu kesim i kredilerinin hızı bir önceki yıla kıyasla %  15,5 
den ' .'43,2 ye sıçramış, buna karşılık bankalara açılan krediler 1970 te % 9,3 
arttığ ı halde 1971 de % 29,6 oranında azalm ıştır. 1971 yılında kam u kesi
minde Hazine kısa vadeli avansının hızı %  42,6 dan %  39,7 ye düşmüş, 
kam u ekonomik teşebbüsleri kredilerinin hızı %  4,4 ten  %  52,3 e yüksel
miştir. Bu artış yalnız Toprak M ahsulleri Ofisi kredilerinden ileri gelmiş
tir.

1971 yılında, kam u kesimine ve özel kesim e açılan kredilerle hızı yük
selen kredi hacmi yükselişi artış hızı para hacmine, hızı % 292,1 den %  75,2 
ye düşmüş olan döviz rezervlerinden daha fazla baskı yapm ıştır. Mev
duat karşılıkları a rtış hızının % 16,8 den % 62 ye çıkm asından doğan 
frenleyici etkilerin yardım ına rağm en banknot emisyonu artış hızı da bu 
nedenlerle 1970 te %  26,8 iken 1971 de ancak % 22,4 e inebilmiştir. Kredi 
hacmi artış hızının yükselm esi yanında, yurtdışı işçi tasarrufların ın  artışı
nın da devam etmesi, m evduat yaratım ını hızlandırm ış ve 1970 yılındaki 
% 17,8 lik hız % 33,6 ya sıçramıştır. Bu arada 1970 te  % 11,3 oranında 
artm ış olan tevdiat parası artış hızının %  26,8 e yükselm esi para  hacmini 
banknot emisyonu artışından daha çok etkilem iştir. Vadeli m evduatın 
artış hızı 1970 yılı sıçrayışına kıyasla yavaşlam ış ve 1970 te  %  16 dan 
%  32 ye çıkmışken 1971 de %  46,4 e yükselm iştir. Ekonomi emrindeki liki
dite bu nedenlerle 1970 yılındaki oranın üstüne çıkmıştır.

Kamu mâliyesini milli gelir, döviz ve para  kredi hareketleriyle ilişki 
sağlam ak amaciyle, geçici hesaplarla mali yıl yerine takvim  yılı açısından 
incelersek 1970 te gelir tahsilatının ödemelerle hem en hem en başabaş ol
duğu, 1971 de ise ödemelerin gelir tahsilatın ı 3,7 m ilyar lira aştığı görü
lür. Gelir tahsilâtı 1970 te  % 16,4 ve 1971 de %  45,8 oranları gösteren 
hızlarla artm ıştır; buna karşılık ödemeler 1970 yılında %  37,9 ve 1971 yı
lında %  59,7 oranlarında yükselm iştir. A rtışların  hızı 1971 yılında cari 
ödemelerde % 32,2 den %  64,4 e, transferlerde % 52,5 ten  %  105,7 ye 
sıçramış, yatırım  ödemelerinde •% 34,2 den %  3,2 ye inmiştir.

Hazine nakit durum u açısından Hâzinenin alacakları düşüldükten 
sonra kalan net borçlan  1970 te çok hızla arta rak  1,1 m ilyar lira yüksel
dikten sonra 1971 de yeniden büyük bir sıçram a yaparak 3,7 m ilyar lira 
daha çoğalmıştır. Borçlar arasında M erkez Bankası avansları 1970 te 1,3 
milyar lira, 1971 de 1,7 milyar lira, Hazine plasm an bonoları 1970 te  4 mil
yon lira, 1971 de 1,3 m ilyar lira artış kaydetm iştir; 1970 yılında bir önce
ki yıla kıyasla 2,9 milyar lira artm ış olan Em anet paralar ve Bütçe em a
netleri toplamı 1971 de yarım milyar lira azalm ıştır.

J o p ta n  eşya fiyatları genel endeksi ortalam a olarak 1970 yılında 
%  6,7, 1971 yılında %  16,1 oranlarında artm ıştır. Aralık ayları seviyeleri 
açısından artış hızı 1970 de %  6,1, 1971 de %  23 tür.
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Mevsimlik dalgalanm a, genellikle Eylül ayındaki en alçak noktadan 
yükselm eye bağlar ve Ş ubat ayında tepe noktasına erişir ve yavaş yavaş 
düşerek  en alçak nok tasına  yeniden Eylül ayında iner. Fiyat dalgalanma
la rı bu açıdan ele a lın ırsa  yükselm e döneminin 1970 ve 1971 yıllarına dü
şen  O c a k -Ş u b a t ay larında artışı 1970 te % 3,2 ve 1971 de % 6,3 oranla
rında  olm uştur. Bu iki aya  düşen mevsimlik yükseliş % 3,8 oranında oldu
ğuna göre bunu söz konusu  artışlardan  düşersek gerçekte fiyatlar 1970 
yılının ilk iki ayında a rtacak  yerde binde 5 oranında azalmış, 1971 de ise 
ayn ı dönem de %  2,5 oran ında artm ıştır. 1970 ve 1971 yıllarının mevsimlik 
iniş dönemi olan M art - Eylül aylarında endeks 1970 te % 1,6 oranında 
azalış, 1971 de ise %  7,9 artış  kaydetm iştir. Yedi aylık mevsimlik azalış 
%  6,9 oranında olduğuna göre, gerçekte fiyatların artış hızı 1970 te  % 5,3 
ve 1971 de %  14,8 oranında olm uştur. Çünkü 1970 de fiyatlar mevsimlik 
orandan daha az düşm üş, 1971 de ise gerektiği kadar düşmediği gibi artış 
da kaydetm iştir. F iyatların  artış  döneminin ilk kısmı olan Ekim - Aralık 
aylarında endeks 1970 te  %  4,4, 1971 de %  7,2 oranlarında artm ıştır. Bu 
üç aym m evsim lik a rtışı %  3,5 oranında olduğuna göre fiyatların gerçek 
a rtış  hızı, 1970 te  %  0,9 oranında düşüş, 1971 de ise % 3,7 oranında 
artış  kaydetm iştir.

Mevsimlik dalgalanm aları düzeltilm iş endeks incelenince, 1971 de 
m eydana gelen %  23 oranındaki fiyat artışı 100 kabul edilirse % 10,6 sının 
O cak - Şubat aylarında, %  70,6 sının M art - Eylül aylarında, %  18,8 inin 
Ekim  - Aralık aylarında m eydana geldiği görülür.

Diğer yandan gayri safi millî hasıla 1970 te sabit fiyatlarla % 5,5 ve 
cari fiyatlarla  %  15,2 oran larında arttığ ı halde 1971 de sabit fiyatlarla 
%  9,2 ve cari fiyatlarla  %  27,4 oranlarında artm ıştır. Millî gelir kesimle
rin in  sabit ve cari fiyatlı a rtış  hızları arasındaki farklar 1970 ve 1971 yıl
larında sırasiyle tarım da %  6,8 ile % 12,2, sanayide %  9,2 ile % 20,3, tica
re tte  %  13,5 ile %  23,1, in şaa tta  %  7,7 ile %  7,3 tutm uştur. Bu konuda en 
d ikkate  değer gözlem  D evlet hizm etleri gelirlerinin cari ve sabit fiyatlı 
a rtış  hızları arasındaki %  44,3 e u laşan farktır. Diğer sektörlerde söz ko
nusu  fark  ortalam a 1970 de '% 8,7, 1971 de %  15,7 dir. Nominal ve reel 
gelirlerin  artış hızları arasındaki farkları, fiyat artışları konusunda kaba 
b ir gösterge olarak faydalanm ak amaciyle kaydetm iş bulunuyoruz.

C. 1971 Yılı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1971 yılında alınm ış olan sonuçları gerçekte 1970 yılından devreden 
etkenler ile 1971 yılm a özgü ekonomik gelişmeler yanında yıl içinde iz
lenmiş olan politikaların  gerçekleşm e dereceleri etkilemiştir.

1971 yılında yapısal ve  kurum sal reform  politikaları dışında bu yılın 
ekonomik konjonktür sorun larına çözüm  yolları arayan konjonktürel po
litikalar, özet olarak, toplam  talep  idaresi açısından; döviz birikimi devam
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ettiği için para hacmini kısıtlamak, kam u harcam alarını enflasyon etk isi 
yapmayan kaynakların sınırları içinde tutm ak; toplam  arz idaresi açısından 
uzun süreli teşebbüsler yanında kısa süreli yatırım  ve ü retim i teşv ik  etm ek 
ve böylece fiyat genel seviyesi artış hızını yavaşlatm ak ve 1972 yılına 
(ve dolayısiyle ilk dilimi 1973 yılında başlayacak olan Ü çüncü P lan döne
mine) devalüasyonla ilişkili olan veya olm ayan elverişsiz e tkenlerden  a rın 
mış olarak girmek şeklinde ifade edilebilir.

Ana yönlerini özetlem iş olduğumuz bu politikaların  top lu  sonuçları, 
gerçekleşm e alanında bazı kesim lerdeki yavaşlam a dışında, gayrı safi 
millî hasıla artış hızı ile döviz gelirleri ve rezerv  birikimi açısından olum lu
dur; para hacmi, kam u mâliyesi ve fiyatlar açısından ise koşulların ve e tken
lerin ağırlığı dolayısiyle istenen ölçülerde elverişlilik gösterem em iştir.

Gayrı safi milli hasılanın 1971 yılında %  9,2 oranında b ir hızla artm ış 
oirnası, nedenleri ne olursa olsun, ekonomik büyüm enin hızlanm a gücünde 
herhangi bir yapısal zayıflama olmadığını ve kalkm m ayı h ızlandırm ak 
açısından ulusal ekonominin her oiumlu neden ve etkenden faydalanabi
lecek nitelikte olduğunu gösterm ektedir.

Tarım gelirlerinde dört yıl süren duraklam adan sonra 1966 yılındaki 
hızlı yükselişten %  2 kadar az olmakla birlikte, % 9,5 oranında artış  kay 
dedilmiş olması tarım  kesiminde de iklimsel koşullar elverişli olunca ü re 
timin sıçrama yapabileceğini gösterm ektedir. Özellikle, hububatta  beliren 
bu artış diğer ürünlerde de elverişli iklim koşullarına veya yüksek rekolte  
dönemine tesadüf etseydi çok daha yüksek olabilirdi.

1962 den sonra hızlanarak 1967 de %  12,3 e çık tık tan  sonra yavaşla
yıp 1969 da %  9,4 e inmiş olan sanayi kesim i gelirleri a rtış hızının 1970 
yılında birden bire %  2,5 e düştükten sonra, 1971 de %  8,7 ye çıkmış ol
ması ekonomik büyüme eğiliminin gücünü belirtm eye yeterlidir. G erçekte
1967 den sonra sanayiin artış hızının yavaşlam asına sanayileşm e gücünün 
düşmesi değil, döviz darlığı ve buna bağlı yan etkenler başlıca neden olm uş
tur. Sanayi kesimleri geliri hızının 1970 de çok düşm esinde cari üretim in ya
vaşlaması yanında makine ve teçhizatla ilgili sabit serm aye teşekkülü hızı
nın 1969 da % 4,7 ye düşmesi rol oynamıştır. Döviz darlığına bağlı e tkenler 
giderilince 1971 yılında hızın yüksek olmasını cari üretim in hızlanm ası 
yanında, bu tü r yatırım ların 1970 de % 36,6 ya çıkmış olması etkilem iştir.

Sanayi kesiminde 1971 de elde edilmiş olan artışın çoğunluğu özel 
kesimle ilgili bulunmaktadır. Zaten 1969 da m akine ve teçh izat yatırım ı 
özel kesimde %  4,6 azaldığı halde 1970 te  70,9 oranında artm ış, kam u 
kesiminde ise artış hızı % 16,3 ten % 1,7 ye inmiştir.

İnşaat gelirleri artış hızı 1970 te  olduğu gibi 1971 yılında da düş
müş ve % 2 ye kadar inmiştir. Bu kesimin emlâk ile ilgili vergilerden bun
ların amaçlarını aşan ölçülerde etkilendiği, m aliyet satış fiyatı ve m es
ken talebine ilişkin kararsızlıkların bu etkiyi artırdığı anlaşılm aktadır.
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în şaa t kesim inde, özellikle konut inşaatında  a rtış  hızı çok yavaşlamıştır.
1970 te  sab it serm aye teşekkü lü  açısından özel kesim de artış hızı %  30,9 
dan %  23,1 e inm iş, d iğer in şaa tta  b ir m ik tar hız artışı olm uştur; kamu 
kesim inde h e r tü rlü  in şa a tta  azalm a m eydana gelm iştir Tasarrufların 
sanayileşm eye yönelm esi gereğini şehirleşm e eğilimi ile bağdaştırm ak 
için belirli in şaa t ya tırım ı ile çok sayıda sosyal konut yapm ak ve inşaatın 
birçok yan sanayi açısından  sürükleyici niteliği olduğunu da gözönünde tu t
m ak faydalı olabilir.

U laştırm a, t ic a re t ve  diğer h izm et üretim  sektörlerinde artış hızının
1971 de hızlanm ış olm ası, kon jonk tü r açısından elverişli olmakla birlikte 
plan hedeflerin i aşm aya devam  etm eleri açısından olumlu sayılamamak- 
tadır.

A ltın  ve  döviz reze rv le ri konusunda 1970 yılı ikinci yarısında ger
çekleşen %  292,1 oran ındak i sıçram adan sonra, döviz rezervi, ithalâtın 
rejim , tem in a t ve finansm an  kolaylıkları içinde oldukça yüksek bir hızla 
a rtm asına  ve d iğer her tü rlü  ödem elerin yapılm asına rağmen, %  75,2 ora
n ında a rtm ay a  devam  etm iştir. Bu arada m erhun bir kısım altının bağı 
1971 de çözülm üş ve M erkez Bankası altın  m evcudunun tüm ü serbest hale 
getirilm iştir.

1970 ve  1971 y ıllarında 10 A ğustos kararların ın  amaçlarına en uy
gun  sonuç a ltın  ve  döviz rezerv i birikim i konusunda olmuştur. Ger
çek te  ekonom ik büyüm e hızını diğer etkenler yanında büyük ölçüde 
ih racatın  azlığına, ith a la t ikam esinin güçlüklerine, dış kredilerin veya 
d iğer dış gelirlerin  yetersizliğine bağlı nedenlerle meydana gelen dö
v iz darlığ ı sın ırlam ıştır. Çünkü kalkınm a sürecine giren her ülke
de, ka lk ınm a hızının düzenli ve sürekli a rtış  kaydetm esi için ham, yarı 
m am ul ve yatırın ı m addeleri ve iç piyasanın dengede tutulabilm esi için 
belirli m ik ta rd a  ve zam an zam an olağanüstü m iktarlarda tüketim  mad
desi ith a l edilm esi gerekm ektedir. Bu ithalatın  en elverişli fiyat ve ko
şullarla, p lan  ve program lara bağlı sanayileşm e projeksiyonu içinde, dü
zenli ve sürekli o larak  yapılabilm esi için, savaş halleri bir yana, güven 
ve pazarlık  gücü verici b ir altın  ve döviz rezervi gereklidir. Belirli bir 
döviz rezervinin  m evcut oluşu, yurtiçi ithal malı fiyatlarının döviz dar
lığına bağlı sun’i artışların ı ve ithal malı stoku yapılmasını engeller ve 
gerekirse döviz elde etm ek için ihraç m allarını hızla elden çıkarmamaya 
ve rekabet gücü gösterm eye de faydalı olabilir. Yurtdışı açıdan güven 
verici ve pazarlık  gücü kazandırıcı, yurtiçi açıdan piyasa düzenleyici al
tın  ve döviz rezervinin m em leketim iz açısından ne m iktar olabileceği 
konusunu bir yandan döviz taahhütlerim izin durum u diğer yandan ihra
c a t ile işçi dövizleri norm al artış hızlarının önümüzdeki yıllarda ne olaca
ğı ve ithalatın  gerek konjonktür gerek Ü çüncü Beş Yıllık Plan ve Prog
ram lar açısından ileride göstereceği genişlemenin oranları tayin edecek
tir.
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Altın ve döviz rezervi artışında 1971 yılında işçi dövizlerinin yüksek 
hızı yanında ihracatın  da 1969 - 1970 ortalam ası olan % 8,9 oranım  aşa
rak </f 15 e çıkmış olması ve görünm eyen ödem elerde 1970 yılm a kıyasla 
fazla bir değişiklik olmaması etken olm uştur. Bu arada kullanılan dış kre
dilerin özellikle ithalât programı finansmanı için alm anlar açısından çok 
azalmış olduğu da kayda değer. Ne olursa olsun 1971 yılı sonuçları, döviz 
kazanm ak ve her tü rlü  yurtdışı ödemeleri yapm ak açısından, bugün için, 
döviz darlığının ekonomik büyümeyi sınırlayıcı ve yurtiçi fiyatları sun’i 
olarak artırıcı olumsuz bir etken olma niteliğini kaybettiğini gösterm ek
tedir.

Para hacmi yıllık artış hızı 1971 yılında %  17,1 den %  23,3 e çık
mıştır. Para hacminde meydana gelmiş olan toplam  artışın  1970 te  %  54 ü, 
1971 de ise %  24 ü, ihmali kabil olan ufaklık para  da dahil olm ak üzere, 
bilfiil tedavüldeki banknotlara ait bulunuyordu. Tevdiat parasının 1970 te 
%  46 sı, 1971 de % 76 sı para hacmi artışından pay almıştı. Bu oranlar 1971 
yılında hızım %  17,8 den % 33,6 ya çıkarm ış olan m evduat artışı açısın
dan gelen genişletici etkenlerin banknot emisyonu açısından gelenler
den çok daha güçlü olduğunu gösterm ektedir. Diğer yandan başlıca ak
tifler toplam artışının Merkez Bankası kam u kesim i kredilerine 1970 te  
%  İ l i ,  1971 de % 20 si, bankaların kredilerine ise 1970 te  % 37 si, 1971 
de %  34 ü, döviz rezervlerine 1970 de %  44 ü, 1971 de %  25 i, m evduat 
karşılıkları ve diğer likidite daraltıcı hesaplara 1970 de % 8 i 1971 de 
'/e 21 i ait bulunuyordu.

Para hacmi iki ayrı yönden, emisyon ile m evduat açısından 
ve krediler ile m evduat karşılıkları bakım ından incelendiği zam an, 
artışını hızlandıran nedenler daha açıkça belirm ektedir. 1971 yılında 
tarım  rekoltesinin ve Hazine nakit ihtiyacının yüksek oluşu dolayı- 
siyle Merkez Bankası Hazine kısa vadeli avansı ile Toprak M ahsûl
leri Ofisi kredileri büyük ölçüde (% 36,9 yerine % 65,7) artm ıştır. Bunun 
yanında yurtdışı işçi tasarrufları dolayısiyle döviz rezervleri de oldukça 
önemli bir artış kaydetm iştir. Banknot em isyonunu yükselten bu a rtış 
lar piyasada tedavül yoluyle bankalardaki m evduat artışını hızlandır- 
mıştu-, Böylece hızlanan m evduat artışını bankalar, tarım  ve sanayi ke
simlerinde artm ış olduğu 1971 yılı milli gelir tahm inlerinden anlaşılan 
faaliyetleri finanse etm ek için kredi olarak kullanmış ve m evduat artışı 
bu nedenle biraz daha hızlanmıştır. Döviz rezervi ile Hazine ve Toprak 
Ofisi kredileri artışının banknot emisyonunu artırm am ası için, kaynak
ları m evduat artışı ile güçlenmiş olan bankaların 1970 te %  9,3 o ran ın
da artm ış olan reeskontları %  29,6 oranında azalm ıştır. Diğer yandan 
banka kredilerinin de m evduat artışına dayanarak çok hızlı artm ası m ev
duat karşılıklarının %  16,8 den % 62 ye çıkan artış hızı ile önlenm iş ve 
bu Karşılıkların M erkez Bankasına tevdi edilmesi de banknot em isyonu
nun artışını kısıtlamıştır.
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1971 de para  hacm inin en az %  9,2 oranındaki Gayri safi milli hasıla 
a rtış ı k ad ar büyüm esi gerekirdi; bu hız para hacminin % 23,3 lük artışın
dan  düşü lürse  geriye %  14,1 oranında fiyatlara parasal baskı yapmış olması 
m uhtem el b ir a rtış  kalır. Gerçekte bu sonuncu yüzdenin içinde hem ithalat 
yo luy la  yabancı m em leketlerden ithal edilen enflasyona hem %  66 oranın
d ak i devalüasyona bağlı kaçınılmaz m aliyet artışlarının gerektirdiği ek 
lik id ite  ihtiyacını karşılam ak ve dolayısiyle deflasyonu önlemek için artı
rılan  pa ra  hacm i kısm ı da vardır. Devalüasyona ilişkin zorunlu maliyet 
a rtışla rın ın  1971 yılm a düşen kısmı % 10 ile %  15 arasında tahm in edile
bilir. P ara  hacm i artışı 1971 de bu açılardan ele alınırsa fiyatlara yaptığı 
p a rasa l e tk in in  ilk bak ışta  görüldüğünden çok daha az olduğu, hacimdeki 
a rtış ın  daha çok devalüasyona bağlı m aliyet artışlarına dayandığı kayda 
değer.

Kam u m âliyesiyle millî gelir, döviz ve para  - kredi hareketleri arasında 
ilişki sağlam ak am aciyle m aii yıl yerine takvim  yılını geçici rakam larla 
ele alm ış bulunuyoruz. Kam u mâliyesi gelişmelerinin 1971 yılında elverişli 
o lm ayan koşullar içinde seyrettiği ve sonuçlarının para, kredi ve fiyat hare
ketlerin i etkilediği görülm ektedir. Artış hızı 1971 de bir önceki yıldakinin 
üç m isline çıkm ış olm asına rağm en Aralık aym da gelir tahsilatı, ödemelerin 
3,7 m ilyar lira  a ltında kalm ıştır. Hazînenin nak it sıkıntısını karşılam ak için 
tahv il ihracına, H azine plasm an bonosu satışına ve Merkez Bankası Ha
zine k ısa  vadeli avanslarına başvurulm uştur. Bu arada Toprak Mahsul
leri Ofisinin yurtiç i alım ları da hububat rekoltesinin yüksekliği dolayı- 
siy le büyük ölçüde M erkez Bankası kredileriyle finanse edilmiştir. Kon
solide bü tçe  yatırım  ödemelerinin artış hızı 1971 de % 34,2 den % 3,2 
ye  düşm üş olduğuna göre, ödemelerdeki yüksek artış hızı, cari ödeme
lerle  transferlerden  doğm uştur. Bu tü r ödemelerin yükselmesi Devlet 
personel aylıkları ve ücretleri için yapılan harcam alardan ve transferler
den ileri gelm iştir.

Hazine nak it sıkıntısı ile Toprak M ahsûlleri Ofisi kredilerinin bank
n o t em isyonuna, m evduat yaratılm asına, para hacmine ve fiyat genel se
viyesine yapm ış olduğu olumsuz etkiler 1971 yılında önemli olmuştur. 
Ekonom ik kon jonk tü r dışında da kam u mâliyesini yapısal ve kurumsal 
aç ıdan  iyileştirm ek, kam u gelirlerini yeterince artırm ak, harcamalarda 
verim liliği yükseltm ek ve kam u ekonomik teşebbüslerini yeniden düzen
lem ek konularında yapılan çalışm alara 1971 yılında da devam ediîmiştir.

F iyat genel seviyesi hareketlerini bir yandan nedenleri ve bu neden
lerin  etkilem e güçleri diğer yandan devalüasyonun toplu sonuçlan açısın
d a n  incelem eye çalışacağız.

10 Ağustos 1970 ten  önce 1963 - 1969 yıllarında toplam talepdeki 
a rtışla rı m eydana getirm iş olan etkenler, kam u kesimiyle özel kesim ta 
sa rru f  açıklarının, milli gelir gerçek artış hızını belirli ölçülerde aşan
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m iktarda yeni para yaratılarak  finanse edilmesinden doğm uştur. Bu t e 
mci etkenin çoğunluğu hızlı ve sürekli kalkınm a zorunluluğundan, geri 
kalanı da talebin yönetimindeki uygulam alardan ileri gelm iştir. Bu dö
nemde tarım  desteklem e taban fiyatlarında, Devletin faal ve emekli perso 
nel aylıklarında ve kam u kesimi ve özel kesim  işçi ücretlerinde tedrici say ı
labilecek artışlar olmuştur. Döviz darlığı, itha la t tem inatı a rtışları yo- 
luyle parasal genişlemeyi sınırlayıcı fakat ithal malı fiyatların ı a rtırıc ı 
rol oynamıştır.

Yine 1970 yılından önceki dönemde, toplam  arzı sınırlayan etkenler, 
ekonomik yapıya bağlı olan nedenlerin yanında, tem el yatırım ların  üç beş 
yılda üretime geçen türden olması, yüksek m iktarda altyapı yatırım ı y ap 
mak gereğinin bulunması, iklim koşullarının tarım  üretim ini sınırlam ası, 
sanayi üretimini döviz ve teknolojik bilgi darlıklarının yavaşlatm ası, ih ra 
catı türlendirm e yoluyle ve geleneksel m alları esneklik zayıflığı dolayısiyle 
artırm anın güçlük gösterm esi gibi a lan larda belirm iştir.

1963 - 1969 döneminde yukarıda belirtm iş olduğum uz başlıca e tken 
lerle artm ış olan toplam  parasal talebin baskısını gösterm ek için para  h ac 
mini gösterge olarak ele alırsak, bu hacm in ortalam a artış  hızının %  15,6 
olduğu ve toplam mal ve hizmet arzım  belirtm ek için gayri safi millî h a 
sılayı ele alırsak bunun artış hızının sabit fiyatlarla  ortalam a % 6,6 olduğu 
görülür. Bu ilişki sonucunda fiyat genel seviyesi yılda ortalam a %  5,2 o ra 
nında artış kaydetm iştir. Cari fiyatlarla gayri safi millî hasılanın orta lam a 
cari hızı olan % 11,4 ile % 6,6 ilk sabit a rtış hızı arasındaki fark  da %  4,8  
dir ve fiyat genel seviyesi artış hızına yakındır.

1970 yılında 10 Ağustos günü yapılmış olan devalüasyonla ve d iğer 
kararlarla, söz konusu toplam  parasal talep  ve toplam  m al ve hizm et a r 
zı ilişkisine bağlı etkenlerde yapısal iyileştirm eler m eydana getirm ek ve 
bir kısmının konjonktürel etkileme güçlerini zayıflatm ak am açlan  da gü- 
dülmüştür.

Bu amaçlara varılması gerçekte en azından orta  süreli b ir yapısal 
iyileştirme sürecine bağlı olduğu için bunlara  çoğunluğu konjonktürel n i
telikte olan tedbirlerle ne 1970 yılının son beş ayında ne 1971 yılında 
kesin olarak varılması mümkün olam am ıştır. 1971 yılı sonunda, arz - ta 
lep - fiyat ilişkisine bağlı geleneksel etkenlerin genellikle, niteliklerini ko 
rudukları ve yapısal değişikliğe uğram adıkları görülm ektedir.

Söz konusu onyedi aylık dönem içinde toplam  arzla ilişkili e tken
lerden elverişlilik gösterenler, tarım sal üretim in dört yıllık duraklam a
dan sonra sıçraması, 19/0 yılındaki büyük düşüşten  sonra sanayi üreti- 
nıinin biraz yükselmesi, ithalatın döviz artışı dolayısiyle hızlanm ası gibi
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kesm  bir yapısal nitelik  gösterm eyen olumlu konjonktüre! gelişmelerdir; 
top lam  arzı k ısıtlayan diğer yapısal etkenlerde henüz önemli bir değişik
lik  olm am ıştır.

Yine bu dönem de toplam  talebe ilişkin başlıca etkenler arasında 
say ılan  lîam u m âliyesi açıkları, bu açıkların para hacminde yarattığı ar- 
tKjjlar ve fiya t - ücret yarışm ası dolayısiyle, milli gelir artış hızını aşan 
o randa  yeni likidite yaratılm ası gibi etkenlerde de 1971 de yeterince za
y ıflam a m eydana gelm em iştir. Döviz gelirlerindeki yüksek artış hızı it
ha la tı kolaylaştırm ış faka t para hacmini de artırıcı yönde etkilemiştir.

Bu arada  toplam  ta lep  ve arz  ilişkisini bozan yapısal aksaklıklara 
köklü  çözüm  yolları bulunm ası için yapılan çalışm alara 1971 yılında da de
vam  edilmiştir.

10 A ğustos 1970 ile 1971 sonu arasında m eydana gelmiş olan fiyat 
hareketlerine, geleneksel arz  ve talep ilişkisi dışında her şeyden önce %  66 
g ib i yüksek  oranda yapılm ış olan devalüasyon önemli bir fiyat artırıcı 
e tken  o larak  girm iştir. Sanayileşm esi ve altyapı iyileştirmeleri yurtdışı 
ü retim lere  bağlı olan m em leketim izde ithal edilen yatırım  ve tüketim  m ad
delerin in  payı ve diğer fiya tlara  yansım a güçleri oldukça yüksektir. Deva
lüasyona bağlı o larak  gelişm iş olan diğer etkenler bir yana bırakılırsa 
yaln ız  devalüasyon oranından doğan m aliyet baskıları fiyat genel seviye
sinde önemli bir a rtış  yaratm ıştır. Devalüasyon hazırlıkları sırasında %  10 
k a d a r  tahm in  edilmiş olan bu etkenin bundan daha yüksek bir oranda 
gerçekleştiğ i düşünülebilir. Devalüasyon - m aliyet ilişkilerinden doğan fiyat 
ayarlam aları hem özel kesim de hem  kam u ekonomik teşebbüslerinde mey
dana gelm iştir. Bu ayarlam alar fiyat düzenini yeni boyutlarına nihai olarak 
o tu rtuncaya  kadar bir yandan  nisbi fiyat yapısında geçici dalgalanm alar 
yaratm ış, diğer yandan fiyat genel seviyesinde kalıcı artışlar meydana 
getirm iştir.

Bu dalgalanm alar ve artışlar sırasında, m aliyetle ilgili düzeltmelerin 
b ir  kısm ı 10 A ğustostan  sonra  hem en yapılmış, bir kısmı ikna yoluyle 
geciktirilm iş ve bir kısmı 1971 yılının uygun bir tarihine ertelenm iştir, özel 
kesim de bu düzeltm eler daha hızlı ve sürekli olarak, kam u ekonomik 
teşebbüslerinde aralıklı o larak  yapılmıştır. Fiyatları, devalüasyona bağlı 
ç ıp lak  m aliyet artışları yanında, talebin yükselm esine ve geleneksel kâr 
oran larına ilişkin olarak a rtan  özel kesim satış fiyatları ve m aliyet düzelt
m esi ile birlikte kam u ekonom ik teşebbüslerinin birdenbire zararlarım  çok 
bü y ü k  ölçüde azaltm ak veya kârlarını çabucak a rtırarak  hızla yatırım  fonu 
y ara tm ak  için satış fiyatların ı yükseltm ek kaygusu da etkilemiştir. Ne 
o lu rsa  olsun devalüasyona bağlı nisbi fiyat dalgalanm aları sona ermiş ve 
bu  yapı yeni boyutlarına o turm uştur.
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10 Ağustos 1970 ten önceki yıllarda fiyat genel seviyesini artırıcı yön
de b a s k ı  "yapmış olan döviz darlığı, bu  tarih ten  sonra hızla artan  bir 
döviz rezervine dönüştüğü için, bu işlem ler sonucunda piyasaya çıkmış 
olan Türk liralarının yan olumsuz etkileri bir yana bırakılırsa fiyatlar açı
sından da elverişli bir etken haline gelm iştir. İthalâtın  kolaylaşm ası ve 
artırılm ası ithal m alına bağlı olan yatırım  ve tüketim  türlerin in  hızlandı
rılmasını sağlayarak toplam  mal ve h izm et arzının kısa sürede de artm a
sına yardım cı olmuştur.

Ayrıca alışılmamış bir döviz rezervinin varlığı, dış alış fiyatlarında pa
zarlık gücü, yurtiçi ithal fiyatlarında düzenlilik, ithalat rejim i kolaylıkları ve 
dolayısiyle ithalat ve ithalat tem inatı finansm anlarında hem daha az kredi 
hem daha az kredi m asrafı gibi yan faydalar sağlam ıştır. Bu yan faydala
rın fiyatlara yaptığı etkiyi yurtdışı ülkelerdeki enflasyon eğilimleri, döviz 
rezervinin piyasaya çıkan Türk lirası karşılıkları ve toplam  talebi artırıcı 
diğer nedenler gölgelemiştir. Söz konusu yan faydalar devalüasyona bağ
lı olağanüstü etkenler yatıştık tan  sonra daha fazla belirgin hale gelebilir.

Yurtdışı işçi dövizlerinin yüksek ve sürekli bir artış  gösterm esi pi
yasaya aynı tem poyla alışılmamış m iktarda T ürk lirasının çıkarılm asını 
gerektirm iştir. Bu paraların ilk sahiplerinin m ülk edinmek, m al ve hiz
met satın alm ak gibi ekonomik kararları toplam  talebde dolaysız, banka
larda tasarru f hesabı açtırm aları da dolaylı a rtışla r m eydana getirm iştir. 
Dolaysız talep artışının mal ve hizm et arzım  yükseltm ekte bir ölçüye 
kadar faydası olmamış değildir. Bankalardaki m evduatın artışını, hem 
bunların ilk tevdiatı hem kaynakları böylece a rtan  bankaların  kredilerini 
yükseltmeleriyle yeniden yaratılan m evduat hızlandırm ış ve böylece top 
lam talepte dolaylı artışlara  da neden olm uştur. Bir yandan yurtiçi mal 
ve hizmet arzını kısa sürede artırm anın imkânsızlığı diğer yandan ithalâ
tı kalkınma potansiyelimizin ve yıllık program ların  sınırlam ası öbür yan
dan belirli m iktarda bir döviz rezervi m eydana getirm e zorunluluğu, işçi 
dövizleri girişinden doğan bir m iktar fiyat artışını faydası zararın ın  çok 
üstünde olan bir ekonomik olay haline getirm iştir.

Bununla birlikte işçi dövizlerinin banknot emisyonunda ve m evduat
ta m eydana getirdiğini belirtmiş olduğumuz dolaylı ve dolaysız artışların  
çoğunluğu, ithalatın mümkün olan azam i sınırlar içinde hızla artm ası, 
tedavülden Türk lirası çekilmesiyle sonuçlanan dış ödemelerin yapılm ası 
ve m evduat karşılıkları mekanizmasiyle piyasadan çekilmiştir. 1971 de 
nyatları artırm ış olan diğer etkenlerin baskıları yanında işçi dövizlerinin 
etkisinin çok daha az olduğu tahm in edilebilir. ...

Fiyat genel seviyesini büyük ölçüde artırm ış olan önemli etkenler
den biri kamu kesimindeki faal ve emekli personel aylıklarında m eydana 
getirilmiş olan artıştır.
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D evalüasyondan sonra toplu sözleşm eler dolayısiyle kamu kesiminde 
ve özel kesim de ödenen ücretlerde m eydana gelmiş olan artışların da 
hem  toplam  talebe hem m aliyetlere ve dolayısiyle fiyat genel seviyesi 
aı tığlarına etkisi olm uştur. Bu ödem elerin gerektirdiği finansman kamu 
ekonom ik teşebbüslerinde de Hâzinece yapılan transfer ödemelerini bü
yük  ölçüde artırm ıştır. Toplu sözleşm elerin verimlilik ve istikrar politikası 
gibi açılardan üretim  artışlarına bağlanm ası için yapılan çalışmaların sona 
erdirilm esi, bu etkenin olumsuz eğilimlerini azaltacaktır.

Tarım  gelirlerinin ayarlanm ası için tesb it edilen desteklem e taban 
fiyatlarının yükseltilm esi zorunluluğu ve tarım sal üretimin yüksek olu
şu  dolayısiyle ödenen m iktardaki artışların  da fiyat genel seviyesine e t
kisi her zam an olduğu gibi üç yönlü olm uştur. Tarım gelirlerindeki artış 
a) toplam  talebi dolaysız olarak artırm ıştır; b) bu gelirlerdeki artışın 
enflasyon yaratıcı kaynaklardan finanse edilmesi talebi dolaylı olarak ar
tırm ıştır; c) desteklem e fiyatlarının artışı bu ürünlerle ilgili mamullerin ve 
ih racatın  m aliyet fiyatlarını yükseltm iştir.

Bütün bu geleneksel veya devalüasyona bağlı olağanüstü etkenlerin 
yanı sıra, yurtd ışı ülkelerde m eydana gelen enflasyon eğilimlerinin ve 
m ille tlerarası pa ra  bunalımının etkileri ithal edilen mal ve hizmetlerle 
b irlik te  yurdum uza girerek fiyat genel seviyesini oldukça önemli oranda 
artırm ıştır.

1971 yılı içindeki ekonomik ve mali gelişmeleri ve alınmış olan so
nuçları topluca incelemiş ve değerlendirm iş bulunuyoruz. Bundan sonra
ki bölüm lerde bu gelişmeleri ayrıntıları içinde ele alacağız.

II. 1971 YILINDA ULUSLARARASI EKONOMİK GELİŞMELER

1971 yılı, dünya ekonomik konjonktürü  bakımından olduğu kadar, 
u luslararası iktisadi kuruluşlar açısından da olağanüstü olaylara sahne ol
m uştur. U zun süredir devam  edegelen yapısal ekonomik değişmeler, 1971 
yılında yapılan anlaşm alarla dünya ekonomik ilişkilerinde ifadelerini 
bulm uşlardır.

Sanayileşm iş Batılı ülkelerde 1969 da başlıyan konjonktür daralması
1970 de de devam  etmiş ve 1971 de Am erika Birleşik Devletleri ve Kana- 
d a ’da görülen düzelme emareleri dışında sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ve 
Japonyada büyüm e hızlarındaki yavaşlam a daha açık bir durum kazan
m ıştır. Bu daralm a eğilimlerine rağm en fiyatların  artış hızları yavaşlama
mış, bilakis 1960’lara  nispetle iki misli yüksek seviyede devam etmiştir. 1970 
de belli başlı sanayileşm iş ülkelerde fiyatlar %  6 ya yakın bir hızla yük
selm iş ve diğer gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde de hız daha da şiddetlen
m iştir. Gelişme hızlarının yavaşlam ası ile birlikte fiyatların ve ücretlerin 
sü ratli o larak artm ası başta  Am erika Birleşik Devletleri olmak üzere
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Fransa, İngiltere ve İtalya gibi sanayileşm iş ülkelerde toplam talep ayar
l a m a s ı  politikaları uygulanm asına ve artışların  idari yollarla kontrol edilme
lerine yol açm ıştır. Bütün bu çabalara  rağm en son yıllarda fiyat ve ücret 
istikrarı hedefinden gittikçe uzaklaşıldığı bir gerçektir. Bu gelişmelerin 
yanında, bir çok sanayileşm iş ü lkelerde işsizlik nispetleri îkinci Dünya 
Harbi sonrası devresinde görülen en yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Enflasyonist gidiş dünya ticaretinde de tesirlerini göstermektedir. 
Sanayileşmiş ülkelerde sanayi ürünlerin in  iç fiyat artışları dünya ticare
tinde yankı bulm uş ve dünya ticare tine  g iren m alların fiyatı 1970 de 
% 6 oranında yükselm iştir. Bu gelişm e, 1960’larda dünya ticaretine giren 
m allar fiyat endeksinin hem en hem en sabit olan fiyat eğilimleri ile büyük 
teza t teşkil etm ektedir. Değer bakım ından dünya ticareti 1969 ve 1970 
de % 15 artm asına rağm en birim  fiya t yükselişleri gözönüne alınırsa son 
üç yıl içinde reel dünya tica re t hacm i artışının yavaşladığı ortaya çıkar. 
Reel dünya ticare t hacm i artış hızı 1969 da % 11 iken, 1970 de % 9 a düş
m üştür. Fakat bu artışla r yine de 1960’larda ulaşılan artış hızlarına nis
petle yüksek sayılm alıdır. Dünya reel ticare t hacmi artışı çeşitli grup ülke
ler arasında oldukça eşit bir şekilde dağıtılm ıştır. Japonya ve Ortak Pazar 
Ülkelerinin reel tica re t hacm i artışı bu gruplar arasında en yüksek ola
nıdır. Japonya 1969 da  reel tica re t hacm ini % 18 ve 1970 de % 14,5, Ortak 
Pazar Ülkeleri ise 1969 da %  13,5 ve 1970 de % 10 artırmışlardır. Ham 
m adde üreten  ve gelişm ekte olan ü lkeler reel ticaret hacimlerini 1969 da 
%  12,5 ve 1970 de %  9,5 arttırm ışlard ır. Avrupa Serbest Ticaret (EFTA) 
ülkelerinin ve az gelişmiş ülkelerin  reel ticare t hacmi artışı ortalam a artış
tan  daha düşük seviyede seyretm ektedir.

Sanayi m allarının fiyatlarında m eydana gelen artışlar, ticaret hadle
rinin az gelişmiş ülkelerin aleyhine dönm esine yol açmıştır. Az gelişmiş 
ülkelerin ih racat kazançların ın  fiili alış güçleri 1970 de % 5 artmıştır. Bu 
artış uzun devreli eğilimlerin üstünde olm asına rağm en 1969 daki % 10 
artışın  çok aşağısm dadır.

Belli başlı Batılı sanayileşm iş ü lkelerin  1970 ve 1971 yıllarındaki iç 
konjonktürlerini iki g rup ta  yorum lam ak m üm kündür. Bir taraftan  Amerika 
Birleşik Devletleri ve K anada’da kon jonktür daralm ası safhası 1970 de 
tam am lanm ış ve 1971 de genişlem e safhasına geçildiğini gösteren geliş
m eler görülm eye başlanm ıştır. 1960 dan sonra devamlı genişleme gösteren 
Am erika Birleşik Devletleri ekonom isi 1965 den itibaren bilhasssa büyük 
bütçe aç ık lan  sebebi ile enflasyonist etkilere m aruz kalmış, bir taraftan 
nispî fiyat istik rarı bozulurken diğer ta ra ftan  1960 da % 6 dan yüksek 
işsizlik oram  da 1969 da %  3,5 a inerek Kore Harbinden sonra en düşük 
seviyesine ulaşm ıştır. 1969 da fiyat istikrarını tekrar tem in etmek amacı 
ile kısıtlayıcı para  ve bütçe politikalarına geçilmiş, para arzı artış hızı yavaş
latılmış, faiz hadleri yükselm iş ve bü tçe  açıklarının küçültülmesi hedef aîın-
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m ıştır. Bu tedbirler sonucu 1969 yılında gayri safi millî hasıla ancak %  2,5 
artabilm iştir. Bu daralm a 1970 de de devam etmiş, özellikle 1970 in ikinci 
yarısındaki otomobil endüstrisi grevinin de etkisiyle 1970 de gayri safi 
millî hasıla %  0,6 n ispetinde m utlak bir düşük gösterm iştir. Alman ted
b irle r fiyat ve ücretlerde artışları önleyememiş, fiyat artış hızları 1969 ve
1970 de son 25 yılın en yüksek düzeylerine çıkmıştır. A. B. D. de 1970 
y ılında fiyatlar %  5,5 oranında artarken  işsizlik oranı da % 6 ya yüksel
m iştir. 1970 in ikinci yarısında ekonomiyi teşvik etm ek ve artan işsizliği 
azaltm ak  için para  ve bütçe politikası uygulam ası genişletilmiş, para arzı 
a rtış ı hızlanırken kısa vadeli faiz hadleri de düşmeye başlamıştır. 1969 
da %  6 olan Iskonto hadleri 1970 sonunda %  5,5 a ve 1971 in ilk Uç aylık 
devresinde %  4,75 e düşürülm üştür. Euro - dollar faiz hadleri de bu iskonto 
hadlerin i takip  etm iştir. Ekonom iyi teşvik tedbirleri tesirlerini göstermeğe 
başlam ış ve 1971 in ilk üç aylık devresinde gayri safi millî hasıla %  3 
oran ında büyüm üştür. A. B. D. 1958 yılm danberi ödemeler dengesi soru
nuy la  karşı karşıyadır. 1971 yılında ödemeler dengesi açığı en yüksek nok
tas ına  ulaşm ış ve açığın bu  durum a gelmesinde, 1971 yılına kadar daima 
faz la  verm iş olan dış tica re t dengesinde de 1971 yılında birden 2 milyar 
do lar civarm da açık kaydedilm esi rol oynamıştır.

F iyat a rtışları da bir yandan m aliyet enflasyonu ve bir yandan da 
top lam  talep  genişlem esi sebebiyle yüksek seviyede devam etmiştir. 15 
A ğustos 1971 de diğer likidite ve para tedbirleri ile birlikte fiyat ve ücret 
a rtış ı kontro lüne gidilmiş ve  bütün fiyat ve ücretlerin  üç ay süreyle don
duru lduğu bildirilm iştir. 15 Kasım 1971 de ise fiyat ve ücretlerde yıllık 
a rtış  sınırlam asına geçilm iştir. 1964 - 1966 devresinde tatbik edilen ve çok 
başarılı olm ayan gelirler politikasının bu devrede daha etkili olduğu söy
lenebilir. Çünkü 1971 in ikinci yarısında fiyatların artış hızında yavaşla
m alar görülm eye başlanm ıştır.

A m erika Birleşik D evletleri ve Kanada’nın 1971 yılında konjonktür 
genişlem esi devresine girm eleri yanında Japonya, İngiltere, Batı Almanya, 
Fransa, İta lya  ve diğer sanayileşm iş Avrupa ülkelerinin 1971 de yavaş
lam a dönem inde oldukları görülm ektedir. 1970 yılında bu ülkelerin hep
sinde gayri safi millî hasıla artış hızları yavaşlamış, ve 1971 de bu eğilim 
bazı ülkelerde daha da şiddetlenm iştir.

Batı A lm anya’da 1966 - 1967 durgunluğundan sonra 1968 ve 1969 da 
gayri safi millî hasıla %  7 ve % 8 oranlarında artış göstermiştir. 1970 de 
bu artış  hızı % 5 e düşm üştür. 1971 de uygulanan daraltıcı ekonomik po
litika  bu yavaşlam ayı devam  ettirm ektedir. Bu yavaş büyüme eğilimleri 
yanında fiyat artışları çok süratlenm iştir. 1970 de fiyatlar % 7,5 yüksel
m iştir. Ü cret artışları da buna ayak uydurmuş ve % 13 oranında bir artış 
kaydetm iştir. Ekonomide kapasite  kullanımı ve işçi talebi halâ yüksektir.
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Batı Almanya’da maaş ve ücretlileri kapsayan toplanı işgücü 1970 de 
22 milyon 588 bin, 1971 de ise 22 milyon 610 bindir. Bu toplam ların 1970 
de %  8,6 sını (1 milyon 949 bin) ve 1971 de de %  9,9 unu (2 milyon 
239 bin) yabancı işçiler teşkil etm ektedir. Görülüyorki Batı Alm anya’da 
1971 de yabancı işçiler sayıca ve toplam  işgücündeki payları bakımından 
artm aya devam etm işlerdir. 1971 de yabancı işçi artış hızı % 15 tir.

Diğer yandan 1970 de olduğu gibi 1971 de de Batı Alm anya’da işçiye 
talep, iş arzının üstünde kalm ıştır. 1970 de talep edilen yüz işçiye karşılık
96,9 işçi arzedilebiliyorken 1971 de fark devam  etm ekle beraber biraz ka
panmış, 100 e karşılık 97,8 işçi arzedilebilm iştir. İç konjonktüre paralel 
olarak 1972 de yabancı işçi talebi artış hızlarında bir yavaşlam a bek
lemek gerekirse de m utlak bir azalma beklem ek doğru olmaz.

Batı Almanya’da yüksek fiyat ve ücre t artışları nedenlerinden birisi 
1971 de aşırı m iktarlarda gelen kısa vadeli fon akımıdır. 1971 yılında 
Batı Alm anya’ya 12 m ilyar doların üstünde kısa vadeli fon akmıştır.
1970 in ikinci yarısından itibaren A vrupa ülkeleri enflasyondan korun
mak için faiz ve iskonto hadlerini yükseltirken A. B. D.’de faiz hadlerinin 
düşmesi bu akımı kuvvetlendirm iştir. Akımı önlem ede Temmuz 1970 de 
kanunî rezerv karşılıklarının %  15 e yükseltilm esi de etkili olamamıştır. 
Kısa vadeli dolarların Alm anya’ya akm ası 1971 in ilk yarısında da devam 
edip hız kazanmış ve yalnız Nisan 1971 de bu fonların m iktarı üç milyar 
doları bulmuştur. Bu akımı durdurm ak için 5 Mayıs 1971 de resmî döviz 
borsaları kapatılmış ve 10 M ayısta Alm an M arkı değişken kura  geçmiştir. 
Kısa ve uzun vadeli serm aye hareketleri Batı A lm anya’nın ödemeler den
gesinde önemli m iktarda fazla verm esine yol açm ıştır. Nitekim, cari işlem
ler ve uzun vadeli serm aye hareketlerini kapsıyan temel ödemeler dengesi
1970 de 1.518 milyon DM açıktan 1971 de 6.024 milyon DM fazlalığa 
dönüşmüştür.

Birleşik Krallıkta gayri safi millî hasıla artış hızı 1969 da % 2 den
1970 de % 1,7 ye düşm üştür. 1971 de de bu hızın %  1,5 olacağı tahm in 
edilmektedir. 1967 yılı Kasım ayında yapılan devalüasyon, tesirlerini an
cak 1969 da gösterm iş ve ödemeler dengesi 1 m ilyar dolar fazlalık verm iş
tir. Fazlalık 1970 de arta rak  3 milyar dolara, 1971 de 7,8 m ilyar dolara 
yükselmiştir. Bu fazlalıklar daha önceki yıllardaki açıkları kapatm ak için 
alman dış borçların önemli bir kısmının ödenm esini m ümkün kılm ıştır. Üc
ret ve fiyat artışları 1967 den itibaren gittikçe süratlenerek 1969 da %  5,1,
1970 de ise % 7,4 e ulaşm ıştır, 1971 de %  8,5 civarında olduğu tahm in edil
mektedir. Bu süratli fiyat artışları İngiltere’nin dünya pazarlarında reka
bet gücünü pek azaltm am aktadır. Çünkü, diğer ülkeler fiyat artışları hızı 
da oldukça yüksektir. Diğer yandan ticare t hadlerinin İngiltere lehine 
dönmesi bu olumsuz iç fiyat gelişmelerini ödem eler dengesi yönünden etk i
siz bırakacak niteliktedir. Ülkede ekonomi politikası üretim  ve tüketim in
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dengeli şekilde gelişm esini hedef almıştır. Diğer yandan işsizlik oranı 1971 
de harp ten  sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Fransa da 1969 devalüasyonunun olumlu etkisi ile ödemeler dengesi 
düzelm iş, 1969 da görülen 1,1 milyar dolarlık açık 1970 de 2 milyar dolar 
fazlalığa dönüşm üştür. 1970 de ekonominin durgunluğu gözönüne alına
rak  parasal olan ve olm ayan teşvik tedbirleri alınmıştır. Bütün bu tedbir
lere  rağm en gayri safi millî hasıla artış hızı 1969 da % 8  den 1970 de 
% 6  ya inmiş; fiyat artışları ise 1969 daki % 7  den 1970 de % 5 e düş
m üştür. 1971 yılında ise gayri safi millî hasıla artışı hızı yavaşlamaya 
devam  ederek % 5,2 ye inmiş ve fiyat artışları ise % 6 ya yükselmiştir, 
F ransa’da 1971 de yatırım  harcam aları % 5  kadar genişlemiş, ücretlerde 
%  11 e yakm  yükseliş kaydedilm iştir.

Japonya’da 1965 de görülen iktisadi durgunluktan sonra gayri safi 
m illî hasıla yüzde 12 - 14 arasında büyümeğe devam etm iştir. Ancak 1970 
de o rtaya  çıkan enflasyonist baskılar tüketim  m alları fiyat endeksinde 
%  7,7 oranında artış  m eydana getirmiş ve bu artışı kontrol etm ek gayesiyle 
p a ra  arzı artışı kısılm ıştır. Gayri safi millî hasıla artış hızı 1970 de %  11 
o lm uştur. 1971 de gayri safi millî hasıla artışının daha da yavaşladığına 
d a ir bazı göstergeler m evcuttur. Ön tahm inlere göre reel gayri safi millî 
hasıla  artışı 1971 de %  5,5 civarında olmuştur. 1971 de Japonya ödemeler 
dengesini 7,677 m ilyar do lar fazlalıkla kapam ıştır. Haziran 1971 de 7,8 
m ilyar dolar gibi rekor b ir seviyeye ulaşan döviz rezervlerinin artışını ön
lem ek üzere Japonya hüküm eti ihracat teşviklerinin ve ithalât vergilerinin 
b ir kısm ını kaldırm ak yoluna gitm iştir. 15 Ağustos 1971 de A. E. D. bildi
risini takip eden devrede Japon Yen’inin değeri serbest bırakılmış ve 18 
A ralık  1971 de varılan anlaşm aya göre diğer ülke paraları arasında en yük
sek oranla reevalüe edilmiştir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 23 Kasım 1970 günü 
B rüksel’de im zalanan K atm a Protokol ve yeni Malî Protokol, geçiş döne
m inde uygulanacak esasları tesb it etmişti. Bu anlaşm a 3 Ağustos 1971 ta ri
h inde Türkiye tarafından  onaylanm ış, ancak altı AET üye ülkenin parla
m entoları tarafm dan  onaylanm ası zam an alacağından Katma Protokolün 
ticarî hüküm lerinin yürürlüğe girebilmesi için 27 Temmuz 1971 de ayrı bir 
Geçici Anlaşm a im zalanm ış ve 1 Eylül 1971 de yürürlüğe girmiştir. Böy- 
Iece Türkiye K atm a Protokolde öngörülen ticari tavizlerden yararlanm aya 
başlam ış, buna karşılık  topluluğa sadece sanayi maddelerinde % 5 veya 
%  10 oranında güm rük indirim i tanım ıştır. Geçici Anlaşma, Katma Proto
kol yürürlüğe girinceye kadar veya 1 Eylül 1972 tarihîne kadar devam 
edecek, geçiş dönemi süresi ise Katma Protokol yürürlüğe girince işlemeye 
başlayacaktır.

1971 yılında A vrupa Ekonom ik Topluluğu çeşitli ülkelerle ortaklık ve 
tica re t görüşm elerine devam  etm iştir, özellikle İngiltere, İrlanda, Dani
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m arka ve Norveç'in tam  üye sıfatıyla AET’ye katılm a talepleri üzerine 
başlayan görüşm elerde olumlu ilerlemeler kaydedilmiştir. İngiltere p a r
lam entosunun 28 Ekim 1971 de m üzakere edilen şartlarla AET’ye ka
tılma kararı son bir anlaşm aya zemin hazırlam ıştır. Aralık ayındaki son 
görüşm elerde balıkçılık ve avlanma sahaları konularının çözümü sonraya 
bırakılm ak suretiyle kesin bir ortaklığa doğru adım lar atılm ıştır. 1972 de 
bu dört ülkenin kurucu altı ülkeyle birleşerek Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun on ülkeye çıkması beklenmektedir.

Genişlemiş Avrupa Ekonomik Topluluğunun getirdiği çeşitli problem 
leri görüşmek üzere Türkiye Toplulukla tem aslara geçmiştir. Bunun ya
nında AET tarafından Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminin de yü rü r
lüğe girmesi olanağı üzerine Katma Protokol ile sağlanmış bulunan taviz
lerin genişletilmesi ve Malî P ro tokolle  sağlanan yardım ların arttırılm ası 
için yeni görüşm elere gidilmesi beklenm ektedir.

1969 yılında Birleşmiş Milletler T icaret ve Kalkınma Konferansında 
(UNCTAD) gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında ticareti geliştirm e
leri için karşılıklı tavizlerin  verilmesi öngörülm üş ve 1971 de bu konuda 
olumlu ilerlemeler kaydedilmiştir. A ralarında Türkiyenin de bulunduğu
18 gelişmekte olan ülke tem silcileri Cenevrede toplanmış ve T icaret ve 
Tarifeler Genel Anlaşması (GATT)m en çok m üsaadeye m azhar ülke ku ra
lının dışında olmak üzere karşılıklı güm rük indirim leri im kânlarını a raş
tırmışlardır. Yapılan görüşm eler sonunda 1971 yılında Türkiye 11 ülke 
ile ikili taviz anlaşm ası imzalamış bulunm aktadır.

1961 yılında İktisadî İşbirliği ve Kalkınm a Teşkilâtı (OECD) çeşitli eko
nomik konularda faaliyetini devam ettirm iştir. 1971 de A vustralya ve Fin- 
landiyanm katılm ası ile OECD’ye tam  üye ülkelerin sayısı 23 e çıkmıştır. 
Kalkınma planlarımızın dış finansmanına yardım cı olması amacı ile OECD 
nezdinde kurulmuş olan Türkiye’ye yardım  Konsorsiyumu, 1963 - 1970 yıl
ları içinde ülkemizin 2.444 milyon dolar kredi talebine karşılık, 2.370 mil
yon dolar kredi taahhüt etmiş ve aynı devrede imzalanmış olan kredi an 
laşmalarının tutarı 2.384 milyon dolar olm uştur. 1971 yılı için ülkem izin 
program  kredisi ihtiyacı 140 milyon dolar o larak tesp it edilmiştir. Bunun 
40 milyon dolarının Avrupa Para Anlaşması (EMA) çerçevesinde karşılan
ması öngörülmüş ve 100 milyon dolarlık kısm ının ise diğer Konsorsiyum  
üyelerinden teminine gidilmiştir. 1970 yılında Konsorsiyum un açtığı kredi 
m iktarı, 140,8 milyon doları program, 61,1 m ilyon doları tecil ve röfinans- 
man, 100,5 milyon doları da proje kredisi olm ak üzere toplam 307,5 milyon 
dolar olmuştu. 1.971 yılında Konsorsiyum 81,5 milyon dolar program  kredisi 
ve 40,5 milyon dolar da tecil ve röfinansm an kredisi açmıştır. Konsorsiyum  
program  kredilerinin 15 milyon dolarlık kısmını, tecil ve röfinansm an k re 
dilerinin 25 milyon dolarını EMA karşılam ıştır. Yine 1971 de Konsorsiyum  
ayrıca 74 milyon doları Dünya Bankası G rubu (IBRD ve IDA) tarafından
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ve 67,9 milyon doları da Konsorsiyuma üye ülkeler tarafından karşılan
m ak üzere toplam  141,9 milyon dolar proje kredisi açmıştır. Bu duruma 
göre 1971 yılında Konsorsiyumun açtığı program, borç tecil, röfinans- 
m an ve proje kredileri toplamı 263,8 milyon dolar olmuştur. Batı Almanya 
hüküm etin in  1971 yılı için taahhüt ettiği 48 milyon dolarlık kredi için de 
b ir an laşm a im zalanm ış bulunm aktadır.

Bu yıl içinde ayrıca Konsorsiyum dışı ülkelerle yapılan müzakereler 
sonucu Türkiye’ye 51 milyon doları Japonya’dan olmak üzere 52,3 milyon 
dolarlık  kred i de sağlanm ıştır.

AET ile Türkiye arasındaki 5 yıllık Hazırlık dönemi için Avrupa Ya
tırım  Bankasından sağlanan 175 milyon dolar, gerekli projelere tahsis olun
m uş ve büyük bir kısm ı da kullanılmıştır. 1971 de geçiş dönemi için Avrupa 
Y atırım  B ankasından sağlanan 220 milyon dolar kredi, Mali protokol henüz 
yürürlüğe girm ediğinden kullanılmamıştır.

Dünya B ankası G rubunu teşkil eden, M illetlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası (IBRD), M illetlerarası Kalkınma Birliği (IDA) ve M illetlerarası 
Finansm an K urum u (IFC) tarafından çeşitli ülkelere verilen proje kredile
rinde son yıllarda büyük bir gelişme görülm ektedir. 1964 - 68 yıllık ortalama 
pro je  sayısı 254 iken 1969- 1970 yılları ortalam a proje sayısı 383 e ve 
1971 malî yılında 483 e çıkmıştır. Projelerin son yıllarda daha çok tarım 
ve eğitim  alanına kaydığı da dikkati çekm ektedir. 1971 malî yılında Dünya 
Bankası G rubu kredilerinin toplamı 2.581 milyon doları bulmuştur. Bu 
kredilerin  1,896 m ilyon doları M illetlerarası İm ar ve Kalkınma Bankası, 
584 m ilyon doları M illetlerarası Kalkınma Birliği ve 101 milyon doları da 
M illetlerarası F inansm an Kurumu tarafından verilmiştir. Dünya Bankası 
kredileri özellikle son yıllarda gelişmiş ülkelerin serm aye piyasalarından 
toplanan o rta  ve uzun vadeli fonlarla finanse edilmektedir. 1971 malî yılında 
886 m ilyon dolarlık  yeni borçlanm a ve 482 milyon dolarlık eski borçların 
yenilenm esi yolu ile fon elde edilmiştir. 1970 malî yılında bu değerler 
362 m ilyon dolar ve 373 milyon dolar idi. Banka borçlanm alar için yeni 
bazı kaynaklara  başvurm uş ve bilhassa Japon M erkez Bankasından son iki 
y ılda önemli m ik tarda fon sağlam ıştır. Bununla beraber, Banka fonlarının 
üç te  ikisine yakın bir m iktarı A. B. D. ve Batı A lm anya’dan temin edilmek
tedir.

Dünya Bankası Grubu, kuruluşundan 30 Haziran 1971 tarihine kadar 
Türkiye’ye 26 pro je için 350,5 milyon dolar kredi açmıştır. Banka (IBRD) 
16 proje için 238,7 m ilyon dolar ve Birlik (IDA) 10 proje için 111,8 milyon 
dolar değerinde kredi verm iştir. 30 Haziran 1970 - 30 Haziran 1971 dev
resinde Türkiye, Bankadan 5 proje için 94,5 milyon dolarlık ve Birlikten 
b ir proje için 19,5 milyon dolarlık, toplam  6 proje için 114 milyon dolarlık 
kred i alm ıştır. Finansm anı sağlanan bu projeler; 4,5 milyon dolarlık hay
vancılık ve sü t sanayii projesi, 25 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze
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pazarlam ası projesi, 13,5 miiyon dolarlık teknik öğretim projesi ve 24 mil
yon dolarlık elektrik nakil hatları projesidir. Ayrıca Türkiye Sınaî Kalkın
ma Bankası yoluyla özel teşebbüse de 40 milyon dolar kredi temin edil
miştir.

U luslararası Para Fonunda Özel Çekme Hakkı kaynaklarının a rttı
rılmasına 1971 de de devam edilmiş, 1970 de 3.414 milyon dolarlık özel 
Çekme Hakkı dağıtılarak dünya rezervleri yüzde 5 nispetinde arttırılmış, 
1971 de de 2.949 milyon dolar değerinde Özel Çekme Hakkı üyelere dağı
tılarak dünya rezervleri % 3,6 oranında tek rar arttırılm ıştır. Türkiye’ye 
1 Ocak 1970 de 18,1 milyon dolarlık ve 1 Ocak 1971 de 16,2 milyon dolar
lık özel Çekme Hakkı sağlanmış bulunm aktadır.

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD), 1971 yılı içinde bölge içi tica
retin geliştirilmesi çalışmalarına devam etm iştir. 1970 yılında üç Devlet 
Başkanının aldığı kararla “RCD Bölge tçi Ticaretin Geliştirilmesi” konulu 
UNCTAD Raporu üzerine, gerekli incelemeleri yapm ak için bir eksperler 
grubu teşkil olunmuştu. 1971 de üye ülkelerin ticaret ve kambiyo rejimleri 
bu eksperler grubu tarafından incelenmiş ve ticaretin  arttırılm ası için 
çeşitli maddelerin güm rük vergilerinde ve m iktar kısıtlam alarında karşı
lıklı indirimlere gidilmesi öngörülm üştür. Yine bazı m addeler ithalâtının 
yalnızca RCD ülkelerinden yapılması da kabul edilmiştir. 1971 yılı sonunda 
RCD Ticaret Anlaşması Pakistan ve Türkiye tarafından onaylanm ıştır; 
İran ’ın da anlaşmayı onaylam ası beklenm ektedir. Ayrıca bölge içi ulaştırm a 
ve haberleşme sistemlerinde de ilerlemeler kaydedilmiş ve ortak  amaçlı 
teşebbüs olarak 22 proje üzerinde anlaşm aya varılmıştır.

Merkezî Antlaşm a Teşkilâtı “CENTO”, haberleşm e, tarım , kamu sağ
lığı, bilim ve eğitim, madencilik, sınaî kalkınm a v. b. konularda inceleme, 
kurs, toplantı şeklindeki faaliyetlerine devam  etm ektedir. 1971 yılında bu 
çalışmaların yanında CENTO çerçevesinde “M erkez Bankacılığı, Para 
Politikası ve Ekonomik Kalkınma”yı konu alan bir simpozyum düzenlen
miştir. Merkez Bankamızın koordinatörlüğü altında ve 5 -1 2  Nisan 1971 
günleri arasında İzmir’de yapılan bu sim pozyum ’a akadem isyen ve teknis
yen olarak 40 a yakın kişi katılmış, üye ülkelerle ilgili merkez bankacılığı, 
para ve kredi politikaları, ödemeler dengesi, faiz hadleri ve kalkınm a konu
larında 25 adet tebliğ görüşülm üştür.

Sözkonusu simpozyum CENTO ülkeleri m erkez bankalarının biraraya 
gelerek birbirlerini daha yakından tanım alarına ve m üşterek bazı sorun
ların tartışılm asına imkân vermiştir. Bu sim pozyum un ışığı altında merkez 
bankacılığına özgü konularda üye ülkelerin değişik uygulam aları dikkati 
çekmiş ve bunların izlenmesinin yararlı olacağı anlaşılmıştır.

1971 yılı, dünya para sistemi yönünden önemli bir yıl olm uştur. Ame
rika Birleşik Devletlerinin 1970 ortasından itibaren işsizlik ve üretim  düşük
lüğünü yenmek için aldığı piyasayı genişletici para ve bütçe politikası
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uygulam asının tesirleri ödemeler dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bir 
ta ra fta n  a rtan  iç talep  ithal m allarına doğru kayarken diğer taraftan maliyet 
enflasyonu yüzünden m eydana gelen fiyat artışlarının kontrol edilmemesi 
A. B. D. nin dünya ihracatındaki rekabet gücünü azaltmış ve ödemeler den
gesi 1970 de 10,7 m ilyar dolar açıkla kapanmıştır. Bu ülkenin ticaret 
dengesi, değişen m iktarlarda da olsa, yıllardır fazla vermektedir. Fazlalık,
1968 yılında 833 milyon dolar, 1969 da 1.289 milyon dolar ve 1970 de 
2.699 m ilyon dolar olm uştur. Ancak 1971 yılında ticaret dengesi de, ilk 
defa olm ak üzere 2 m ilyar dolara yakın açık vermiş bulunmaktadır. 
A. B. D. den dünyaya ve bilhassa Avrupa ülkelerine yapılan uzun vadeli 
ya tırım lar 1960 lardaki hızını devam ettirm iş ve ödemeler dengesindeki 
devam lı açıkların önemli bir sebebi haline gelmiştir.

1969 da A. B. D. ye doğru yönelen kısa vadeli sermaye hareketleri
1970 de yön değiştirm iş; 1970 başında Avrupa ve Japonyanın konjonktür 
daralm ası safhasında iken A. B. D. nin genişletici para ve bütçe politi
ka la rı ile konjonk tür genişlemesi safhasına geçmesi Avrupa ve Japonya 
lehine iskonto hadleri farkının doğmasına sebep olmuş ve kısa devreli 
serm aye akım larının tek  taraflı olarak Am erikadan Avrupaya kaymasına 
yol açm ıştır. 1971 in başında nispeten yavaş olan bu akım, Nisan ayı içinde 
süratlenm iş ve para ları kuvvetli olan Federal Almanya, Hollanda, Belçika, 
İsv içre  ve A vustu rya’da toplanm aya başlam ıştır.

Bu akım ı durdurm ak için 5 Mayıs 1971 de sözkonusu ülkeler resmi 
döviz borsalarını kapatm ışlar ve doları, tayin edilen a lt dalgalanma hadle
rinde desteklem ekten vazgeçm işlerdir. 10 Mayıs 1971 de borsalar tekrar 
açıldığında İsviçre ve A vusturya paralarının değerlerini %  7,07 ve % 5,05 
oranlarında düşürm üş, A lm anya ve Hollanda ise değişken kur sistemine 
geçm iş bulunuyorlardı. Ancak, A.B.D. ödemeler dengesinin 1971 in ilk yarısı 
sonunda 11,6 m ilyar dolar açık gösterm esi ve altının değerinin artırılacağı 
hakk ında çeşitli dem eçler ve söylentiler kısa vadeli sermaye akımında dolar 
aleyhine bir spekülasyon hareketi doğmasına sebep olmuştur. Bu arada 
A ğustos ayında bir ons altının fiyatı 43,94 dolara kadar yükselmiştir. 15 
A ğustos 1971 tarihinde A. B. D., doların altın ve diğer paralara serbestçe 
çevrilebilm esı (konvertibilite) garantisini kaldırdığını açıklamış ve aynı 
zam anda A. B. D. ödem eler dengesi açığının düzeltilmesi için ithalata % 10 
verg i koym uştur.

A.B.D ödem eler dengesi açığının dünya ekonomik ilişkilerindeki denge
sizlik ten  ileri geldiği ve bunun düzeltilmesinde bütün yükün kendisi ta ra 
fından çekilmemesinin gerektiği ve altının dolar cinsinden fiyatında bir 
a rttırılm a  yapılm asında politik ve ekonomik sakıncalar bulunduğu görü
şünü  savunm uş ve sanayileşm iş Avrupa ülkeleri ve Japonya’dan, paralarını 
reevalüe etm elerini ve tica re t politikalarında biihassa A. B. D. aleyhine olan 
güm rük him aye sistem lerini tek  taraflı olarak gevşetmelerini talep etmiştir.
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Karşılıklı görüşm eler sonucunda, gelişmiş 10 ülkenin nihayet 18 A ra
lık 1971 günü W ashington’da vardıkları anlaşm a, uluslararası paralarda 
yeni ve gerçek bir parite  ayarlam asına im kân verm iştir. 1 ons altm  35 
dolardan 38 dolara çıkarılmış ve bu suretle, altının değerinde dolara naza
ran % 8,57 oranında bir yükselme m eydana gelmiştir. A. B. D. Ağustos 
ortalarından beri uyguladığı % 10 luk surcharge’ı kaldırm ayı kabul etm iş 
ve Amerikan Dolarının altm a nazaran değeri %  7,89 oranında düşürülm üş
tür. Ayrıca Japon yeni %  7,66, Federal Alman M arkı % 4,61, Belçika 
Frankı ile Hollanda Florini %  2,76 oranlarında reevalüe edilmiştir. Fransız 
Frankı ile İngiliz Sterlininin pariteleri değiştirilmemiş; İsveç, N orveç ve 
Danimarka Kronları ile İtalyan Liretinin değerleri %  1 oranında düşürü l
müş ve Kanada Dolarının dalgalı kurda kalm ası kabul edilmiştir. Doların 
yukarıda belirtilen yeni değerinin A. B. D. Kongresi tarafından onaylanıp 
resmiyet kazanm asına kadar geçecek sürede devalüasyonun uygulanm ası 
için, bir “geçici rejim ” m ekanizm ası kabul edilmiştir. Bu arada U luslara
rası Para Fonu Yönetim Kurulu, üyesi bulunan ülkelerden, 1 ons altm  
=  38 dolar esas alınmak üzere yeni kurlar (Central rate) tesbit etm elerini 
istemiştir. Para Fonu Yönetim  Kurulu paraların  alış ve satış ku rla rı m ar
jını da genişleterek bunların, Central ra te ’in üstünde ve altında %  2,25 
oranında dalgalanabilecekleri kararını almıştır.

W ashington’da alm an son kararlar, u luslararası para sorunlarına geçici 
bir çözüm yolu getirm ekten öteye gidem em ektedir. Şimdilik yapılabilen 
A. B. D. hüküm etinin altının ons’unu 35 dolardan 38 e çıkarm a kararını, 
diğer ülkelerin Am erikan m allarına uygulam akta oldukları ticarî engelleri 
azaltm aları şartıyla, Kongresine tasvip için arzetm esinden h a tta  istediği 
bazı ticari ayrıcalıkları elde edemediği takdirde %  10 nisbetindeki 
Surcharge’i tekrar uygulam a yoluna gidebilm esinden ibarettir. Kısa sürede 
gene belirebilecek bu sorunların yam sıra 18 Aralık 1971 anlaşm ası ile tesb it 
edilen kurlar nasıl devam  ettirilecek ve korunulacak, doların konvertibili- 
tesi nasıl sağlanacak, uluslararası rezervlerin likiditesi ve yeterince gen iş
lemesi nasıl tem in edilecek, bütün bu temel sorunlar çözüm yolu beklem ek
tedir. Bu gün için konvertibilitesi olmayan bir dolar esası yürürlükted ir 
ve bunun ne derece istikrarlı olacağı hususunda ciddî tereddütler m ev
cuttur.

1971 yılının diğer önemli bir gelişmesi O rtak  Pazar Ülkelerinin p a ra 
sal entegrasyon konusunda aldıkları karardır. 22 M art 1971 tarih inde 
Ortak Pazar Bakanlar Konseyi on sene içinde ve bir kaç safhada p a 
rasal entegrasyon gerçekleşm esi ve üç senelik ilk dönemde ana p ren 
siplerin katiyetle tayin edilmesine karar alm ıştır. Ancak Mayıs ayındaki 
ilk krizde ve bilhassa 15 Ağustos 1971 i takiben O rtak Pazar Ülkelerinin, 
toplu şekilde ekonomik kararlar alma gayreti başarıya ulaşam am ış ve 
parasal entegrasyonun geleceği için de pek çok engeller bulunduğunu 
ortaya koym uştur. “
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O rtak  P azar Ü lkelerinin parasal entegrasyonunda ikinci engel, 18 A ra
lık 1971 tarih li an laşm a ile sabit kurlar etrafındaki dalgalanma payının 
%  2,25 e çıkarılm asıdır. Bu dalgalanm a payı O rtak Pazar Ülkeleri paralan  
arasında piyasa durum una göre devalüasyon veya reevalüasyona başvurul
m aksızın %  4,5 a  k adar çıkabilecek bir kur farkı yaratabilecektir. Avrupa 
paraların ın  değerleri arasında bu derece büyük bir farklılaşm a imkanının 
m evcudiyeti parasa l entegrasyon için önemli bir engeldir. Bu engeli yen
m ek için O rtak  P azar para ları arasındaki dalgalanm a paylarının daraltılması 
ilk hedef o larak  ele alınm ıştır.
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İ k i n c i  B ö l ü m

1971 YILI YURTİÇİ EKONOMİK GELİŞMELERİ 

I. 1971 YILI KALKINMA PROGRAMI

1 — HEDEFLER
1971 yılı Kalkınma Programının ekonomik hedef ve dengelerinin belir

lenmesi sırasında, 1970 yılı Temmuz ayı itibariyle hazırlanm ış olan 1970 
yılı gayri safi millî hasıla artışı ile aynı yılın fiyatları ve m akro büyüklük
lerin tahmini seviyeleri temel olarak alınmıştır. Cari harcam a artışların ın  
tümü, Devlet m em urlarının m aaşlarındaki artış da dahil olmak üzere  reel 
artış olarak kabul edilmiş, Devlet m em urları m aaş zammının 1970 yılını 
ilgilendiren bölümünün 1972 malî yılından itibaren ödeneceği varsayılm ıştır. 
Bu arada 1970 yılında yatırım  fiyatları endeksinin %  7,5 artacağı ve sab it 
serm aye yatırım ları artış hızının % 9,3 olacağı da gözönünde tu tu lm uştur,

1971 yılı Program ının yukarıda belirtilen varsayım  ve verilere daya
nılarak hazırlanan m akro hedeflerine göre 1971 yılı gayri safi millî hasıla 
artış oram, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yıllık program larında olduğu 
gibi %  7, nüfus başına gayri safi millî hasıla artış oranı da %  4,4 olarak 
saptanm ıştır. Fert başına özel tüketim  harcam ası artışı 1970 yılı P rogra
mında % 2,6 iken 1971 yılı Program ında % 2,5 olarak sap tanm ıştır 
(Cetvel : 1). Diğer yandan kamu cari harcam alarında 1970 yılında 
°/c 8,5 olarak alman hedef, 1971 yılı için %  36,7 ye çıkarıldığından 
kamu kesimi ve özel kesim  sabit serm aye yatırım ları hedeflerinin 1970 
yılına kıyasla daha düşük tutulm ası gerekm iştir. Bu bakım dan kam u 
sabit serm aye yatırım ları artış hedefi 1970 te  % 11 iken 1971 de %  10,3 e 
ve özel kesim sabit serm aye yatırım ları %  14,3 ten  '% 8,1 e indirilm iştir. 
İkinci Planda 1971 yılı dilimi için sabit serm aye yatırım larında %  13,1 lik 
bir hız tasarlanmışken, yıllık Program da hedefin %  9,3 e indirilmesi uzun 
vadeli alt yapı yatırım larının yavaşlatılm asını gerektirm iştir. Kam u cari 
harcam alarındaki yüksek artış hızı sonucu olarak toplam  özel tüketim  
harcam aları hedefi de 1970 deki % 5,2 e karşılık  1971 de %  2,5 olarak 
öngörülmüştür.

1971 yılı ihracat hedefi İkinci Planda % 8,1 olarak saptandığı halde 
1971 Programında bu hız % 9,4 e yükseltilm iştir. Yatırım gerekleri ve k e 
simlerin türlü ithal talepleri gözönünde tutu larak, ithalatın  İkinci Planda 
1971 yılı ile ilgili olarak öngörülen % 6,7 e karşılık, Yıllık Program da 
% 10,7 artm ası uygun görülm üştür. Bu tahm inlerin sonucu olarak 1970 
de bir önceki yıla göre %  5 artm ası öngörülen cari işlemler açığının artış 
hızı 1971 yılı için % 6,8 olarak hesaplanmıştır.
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2 —  KAYNAKLAR - HARCAMALAR, YATIRIMLAR - 
TASARRUFLAR

i oplam kaynaklar gayri safi millî hasıla ile dış olanaklardan meydana 
gelm ektedir. 19/1 yılı toplam  kaynak ve harcam alarının 1970 fiyatlarıyle 
%  8,14 oranında artış  göstereceği tahmin edilmiştir. Toplam kaynaklar 
içinde dış olanakların  payı, 1970 yılında % 1,7 ve 1971 de % 2,6 olarak 
öngörülm üştür (Cetvel : 2).

1971 yılında toplam  kaynaklardan % 2 I,7  sinin tasarruf edilerek yatı
rım lara  harcanacağı ve tüketim e gidecek olan payın ise %  78,3 olacağı 
hesaplanm ıştır. Program a göre yatırım  harcam aları 1971 de % 9,1 oranında 
artacak tır. Toplam  yatırım ların  %  94,5 i sabit serm aye yatırım larına ve 
geri kalan  %  5,5 u stok değişm elerine dağılacaktır.

İkinci Plana göre sab it serm aye yatırım larının yılda ortalam a % 11,2 
a rtm ası gerekirken 1971 yılı Program ı bu artışı %  9,3 olarak öngörmüştür. 
T üketim  harcam aları İkinci Plana göre yılda ortalam a % 5,8 artacakken 
1971 Program ında hızı %  7,8 e çıkarılmıştır. 1971 yılı tüketim  harcam ala
rın ın  %  80,5 i özel kesim  ve geri kalan % 19,5 i kam u kesimi eliyle yapı
lacaktır.

1971 yılı için toplam  tasarrufların  % 87,8 i iç tasarruflardan ve %  12,2 
si dış tasarru flardan  oluşacaktır. Toplam iç tasarruflar, % 54,6 sı özel 
kesim  ve geri kalan  %  45,4 ü kam u kesimi eliyle sağlanacak yolda denge
lenm iştir.

1971 yılı Program ı toplam  yatırımı, yukarıda belirtildiği gibi, İkinci 
P lan hedefinin oldukça altındadır. Kaynak tahsisi güçlüğünden ortaya çık
m ış olan bu durum  nedeniyle 1971 yılı için yeni bazı yatırım  kriterlerinin 
gözönünde tu tu lm ası gerekm iştir. Sanayileşme hedefinden ayrılmaksızın 
ve döviz kazancına yönelm iş projelerin üretim e geçmelerini geciktirmek
sizin yatırım lar kesim lere yeniden dağıtılm ıştır. Bu dağıtım sonucunda 
hem  bazı projelerin  ertelenm esi zorunluluğu doğmuş hem 1971 yılı için 
önerilen bir takım  yeni işlerin Program a alınması olanağı kalmamıştır.

Cari fiyatlarla  yapılan kam u kesimi 1971 yılı toplam harcamalarının
1970 yılı için yapılan tahm inlerden % 21,9 oranında bir fazlalık göstererek 
45 m ilyar 420 milyon liraya yükseleceği hesaplanmıştır. Bu artış kamu ke
sim inin 1971 yılında gayri safi millî hasılanın % 32,5 oranında ekonomiye 
katk ıda  bulunacağı anlam ına gelir (Cetvel : 3). Kamu gelirlerinin 1970 
yılm a göre %  20,7 artm ası ve 44 milyar 785 milyon liraya ulaşması bek
lenm iştir. 1971 yılında 800 milyon liralık iç borçlanm a sonucunda kamu 
kesim i dengesinin 165 m ilyon lira fazlalık ile kapatılacağı tahmin edilmiştir.
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Kamu kesimi cari harcam aları için yapılan tahm inlere göre bu h a r
cam aların 1970 yılına kıyasla 1971 yılında %  37 e yakın bir artış  göstere
ceği düşünülm üştür. Cari harcam aların  bu hızlı artışına neden olarak 
Devlet M emurları K anununun mali hüküm lerinin uygulanm asına geçilmesi 
gösterilmiştir.

Cari harcam alarda yükseliş tahm in edilirken kam u kesimi yatırım  ve 
transfer harcam aları artış hızının 1970 yılm a kıyasla önemli ölçüde yavaş
layacağı tahmin edilmiştir. 1970 de %  17 artm ış olan yatırım  harcam aların ın
1971 yılında % 10 artm ası ve transfer harcam alarında da 1970 de %  27 
ye karşılık 1971 de %  12 lik bir artış olması tasarlanm ıştır. Bununla be ra 
ber her iki tü r harcam a da m iktar itibariyle 1970 yılı seviyelerinin ü s tü n 
dedir.

Kamu gelirlerinde 1970 yılında ulaşılmış olan %  28,5 oranındaki ço
ğalma hızı tahm inlere göre 1971 de %  21 dolayında olacak ve gelirler 
44 milyar 785 milyona ulaşacaktır. Bu m ik tar gayri safi millî hasılanın 
% 32,1 ine eşittir ve İkinci Plan hedefinin üstündedir.

Kamu gelirlerinin en önemli kalemi olan vergilerde artış h ızının %  20 
den % 29 a yükseleceği tahm in edilmiştir. Bu durum da 1971 yılında verg i
lerde 6,7 milyar liralık artış beklendiği anlaşılm aktadır.

3 — GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ

Kasım ayı itibariyle yapılan tahm inlere göre gayri safi mili! hasıla
1971 yılında %  9,2 lik b ir hızla artm ıştır. Türk parasının değerinin düşü
rülmesi ve işçi dövizlerindeki artış dolayısiyle 1971 yılında 3,8 m ilyar lira
lık değil, 1,1 milyar liralık dış kaynak kullanıldığı sanılm aktadır. 1970 
fiyatlarıyla 143,5 milyar lira olarak hesaplanan 1971 yılı toplam  kaynak 
larının cari fiyatlarla 174,6 m ilyar liraya ulaşacağı tahm in edilmiştir.

1971 yılında toplam kaynakların 1971 yılı Program ında belirtilm iş 
olan % 8,1 yerine % 8,6; tüketim  harcam alarının ise %  7,8 değil faka t 
% 9,7 artacağı; özel tüketim in %  2,5 değil % 8,2 artış  kaydedeceği; yatırım  
harcam alarının da %  9,1 yerine % 4,5 yükseliş göstereceği tahm in edil
mektedir.

Diğer yandan 1971 yılı Program ında % 6,3 oranında artm ası öngörülen 
stok değişmelerinin yıl içinde %  30,1 lik bir yükselm e kaydedeceği hesap
lanmıştır. Sabit sermaye yatırım larının program lanm ış olan %  9,3 yerine 
% 3,4 oranında gerçekleşm esi beklenm ektedir.

1971 yılında sabit serm aye yatırım larının ve tüketim  harcam alarının 
Plan ve Program hedeflerinin dışında ve değişik bir hareket gösterm esi 
kaynak dağılımı yönünden ortaya bazı m ahzurlar çıkarabilir. Tüketim  h a r
cam alarında tahm in edilen hızın üstünde artışlar olması ve buna karşılık
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sabit serm aye yatırım larında yetersiz ve beklenenin çok altında gelişmeler 
m eydana gelmesi bunların ileride ekonomik is tik ran  etkilem eleri ihtimalini 
yaratabilir.

Ayrıca İkinci Planın 1971 yılı sabit serm aye yatırım ları için gayri safi 
millî hasılanın %  22,4 ü o larak öngördüğü m iktarın  1971 yılında ancak 
%  18,7 olarak gerçekleşeceği anlaşılm aktadır. Böylece sabit serm aye yatı
rım larının gayri safi millî hasıla içindeki oranı 1964 yılından bu yana ilk 
defa düşm üş olacaktır.

Kesim ler açısından program lanm ış olan sab it serm aye yatırım larının 
gerçekleşm e durum uyle ilgili son istatistik  1970 yılı sonuçlannı göster
m ektedir. (Cetvel : 4).

Birinci Planın beş yılıyle İkinci Planın ilk üç yılı gerçekleşm eleri o rta
lam aları karşılaştırılınca şu  sonuçlara varılır : Toplam  sabit serm aye yatı
rım ları 1963 - 1967 arasında %  93,7 oranında ve 1968 - 1970 döneminde 
%  96,2 oranında gerçekleşm iştir. Tarım  kesim inde gerçekleşm e oranı her 
iki dönem  ortalam alarına göre % 88,6 ve %  88,7 o larak  hemen hemen eşit
tir. İkinci dönem de %  99,5 olan sanayi kesim i sab it serm aye yatırım ları 
gerçekleşm e oranı Birinci dönemin % 87,2 sine kıyasla daha yüksektir. 
H izm etler kesim i sab it serm aye yatırım ları Birinci Beş Yıllık dönemde 
% 99,6 oranında gerçekleşm iş, İkinci dönemin söz konusu üç yılında ise 
hedefi aşarak  %  100,5 oranına çıkmıştır.

1971 yılı Program ında genel ekonomik denge içinde toplam  tasarru f
ların %  87,8 inin iç tasarru flardan  oluşacağı öngörülm üşken, 1971 yılı 
gerçekleşm elerine göre bu oran % 96,7 ye yükselm iştir. Buna karşılık 1971 
Program ına göre toplam  tasarrufların  % 12,2 sini teşkil eden dış tasarruf 
payı %  3,3 o larak gerçekleşm iştir. İç tasarru fların  toplam  tasarru f içindeki 
payı artm ıştır. Fakat İkinci Planın 1971 yılı için '% 22 o larak öngördüğü iç 
ta sa rru f - gayri safi millî hasıla oranı, 1971 yılında ancak %  19,5 olarak 
gerçekleşebilecektir. Diğer yandan özel iç tasarru fların  payı, Programa 
göre %  54,6 olacakken %  65,4 e çıkacak, buna karşılık  kam u tasarrufla
rının payı % 45,4 ten  %  34,6 ya inecektir.

Kam u kesim i 1971 yılı gerçekleşm elerine göre kam u cari harcam ala
rının cari fiyatlarla  %  36,8 yerine % 56,4 oranında artm ası muhtemeldir. 
Y atırım  harcam alarının cari fiyatlarla  % 13,7 artm ası beklenmekle beraber 
bunların  sabit fiyatlarla  1970 yılı seviyesine ulaşam ayacağı hesaplanm ak
tadır. Bu durum da toplam  kam u harcam alarının 1971 yılı artış hızı % 33,8 
o lacaktır.

1971 yılında toplam  kam u gelirlerinin ancak %  14 oranında bir ger
çekleşm e hızı kaydetm esi beklenm ektedir. 1971 yılı vergi gelirlerinin
1970 yılındaki % 20,5 artışın üstünde ve %  33,5 artm ası muhtemeldir.
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II. MİLLÎ GELİR - KESİMLER VE GELİŞMELERİ

1 _  MİLLÎ GELİR

1971 yılı millî gelir geçici tahm inleri Başbakanlık Devlet İsta tistik  
Enstitüsünce 1971 yılı Kasım ayı itibariyle yapılmış bulunm aktadır
(Cetvel : 5).

1971 yılında gayri safi millî hasıla 1961 piyasa fiyatlarıyla % 9,2 ora
nında artarak  94.316,5 m ilyon liradan 102.9/1,7 milyon liraya yükselm iştir,
1970 yılında gayri safi millî hasıla % 5,5 oranında artm ıştır.

1971 yılında bazı kesim lerin yurtiçi gelirindeki payları 1970 yılma 
kıyasla değişmemiş, diğerlerinin paylarında farklılaşm a olm uştur. Geçen 
yıla kıyasla yurtiçi gelirindeki payları değişm eyen kesimler; tica re t (%  8,8), 
ulaştırm a (% 8,2), malî kurum lar (%  3,4), serbest m eslek ve hizm etler 
(% 5,7) ve konut gelirleri (% 5,6) dır.

Kesimler içinde yurtiçi gelirindeki payları bakım ından geçen yıla k ı
yasla artış gösteren iki kesim  tarım  ve sanayidir. Tarım  kesim inin payı
1970 yılında % 30,5 iken 1971 de %  30,9 a  yükselm iştir. Sanayi kesim inin 
payı ise %  19,9 dan 1971 de % 20,0 ye çıkm ıştır. Bunlara karşılık  yurtiçi 
gelirindeki payı azalan kesim ler inşaat ve Devlet hizm etleridir. İn şaa t kesi
minin sözkonusu payı 1970 yılında % 7,1 iken 1971 de % 6,7 ye düşm üş, 
Devlet hizmetlerinin ise %  10,8 den 1971 de %  10,7 e inmiştir.

Büyüme yönünden incelendiğinde, gayri safi millî hasılada 1971 
yılında gerçekleşmesi beklenen % 9,2 lik oran, İkinci Beş Yıllık P lan dö
neminde idrak edilen en yüksek hızdır. N itekim  İkinci Planın ilk yılı olan
1968 de sözkonusu hız % 6,7 şeklinde gerçekleşm iş; 1969 da % 6,3 ve
1970 de ise % 5,5 olabilmiştir.

1971 yılında sabit fiyatlarla % 9,2 lik büyüm e hızı dolayısıyle, Birinci 
Beş Yıllık Plan döneminin ilk dört yılına a it ortalam a %  6,8 lik hız, İkinci 
Beş Yıllık Plan döneminin ilk dört yılı sonunda, % 6,9 un üzerine çıkmış 
bulunm aktadır. 1971 yılında sözkonusu artış  hızına ulaşılm asında tarım  
kesiminde elde edilmekte olan çok iyi m ahsulün önemli rolü bulunm akta
dır. 1970 yılında % 1,4 artan  tarım  ürünlerim izde 1971 yılı için %  9,5 gibi 
yüksek bir artış um ulm aktadır. Ancak yüksek kalkınm a hızımızda tarım  
yalnız başına bir etken olm am ıştır ve sanayi kesiminde de 1970 yılının 
% 2,5 luk artışına karşılık 1971 için % 8,7 lik bir gelişme tahm in edilm ek
tedir. Diğer kesimler itibariyle 1970 ve 1971 yılları gelişme hızlarının m u
kayesesinde görülen şudur : İnşaat sanayii hızı % 5,3 ten % 2 ye düşm ekte, 
Devlet hizm etleri gelişmesi ise % 7,8 den % 6,9 a inmektedir. Bunların 
yanısıra serbest m eslekler ve hizm etler kesimi % 7,2 den % 7 ye ve m esken 
gelirleri gene % 7,2 den %  7,1 e şeklinde kabili ihmal düşüşler kaydetm ek
tedir. Bununla beraber tarım  ve sanayi kesim lerinde bir önceki yıla göre
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yüksek  olan gelişme hızları ticaret, ulaştırm a ve mali müesseseler kesim
lerinde de görülm ektedir. Nitekim ticaret kesiminde % 6,8 yerine 1971 de 
°fo 8, u laştırm a kesim inde % 6,5 yerine % 7,9 ve mali müesseseler kesimin
de ise %  7,5 yerine % 8,5 oranında bir gelişme beklenmektedir.

Sabit fiyatlar yerine, yıl içindeki fiyat hareketlerinin de etkisini yan
s ıtan  cari fiyatlarla  1971 yılı millî gelir gelişmeleri incelendiğinde, gayri 
Safi millî hasılanın 1969 da % 11,9 ve 1970 de % 15,2 çoğaldıktan sonra,
1971 yılında % 27,4 oranında arttığ ı anlaşılm aktadır (Cetvel : 6). Cari 
fiya tla rla  1971 yılında tarım  % 21,7, sanayi % 29, inşaat % 9,3, ticaret 
%  31,1, u laşıtrm a % 23,3, m ali m üesseseler kesimi % 24,7, serbest meslek 
ve  h izm etler %  25,2, konut gelirleri % 19,9 ve Devlet hizmetleri ise %  51,2 
o ran larında  gelişmiştir.

2 —  KESİMLER VE GELİŞMELERİ

1971 yılında bazı tem el sınaî projeler ile döviz kazancına yönelen 
p ro je ler üzerinde özellikle durulm uştur. Bu projeler üzerinde durulurken 
bun ların  uzun vadeli gelişm eye etkilerine, İkinci Planın sanayileşme hedef
lerin in  gerçekleştirilm esine, döviz gelirlerinin hızla artırılmasına, teknolo
jik  gelişm enin hızlandırılm asına, tabiî kaynakların rasyonel açıdan değer
lendirilm esine önem ve ağırlık verilmiştir.

Tem el sınaî projeler içinde, enerji, demir - çelik, alüminyum ve pet- 
rokim yayı kapsıyan tem el im alât sanayii projeleri yanında kâğıt, gübre, 
bak ır kom pleksi, rafineri inşaatı, petrol boru hattı, tersane ve otomobil 
p ro jeleri bulunm aktadır.

Döviz kazancına, yönelen projeler olarak da maden ve metalürji, hay
vancılık, m eyve - sebze ihracatım  geliştirme, gıda sanayiini geliştirme 
program ı, orm an ürünleri, turizm i geliştirme, dokum a sanayii ihracatını 
geliştirm e program ı, deri ihracatın ı geliştirme, tarım da teknolojik gelişme 
program ları üzerinde durulm uştur.

İkinci Beş Yıllık Planda ortalam a yılda % 7 lik bir büyüme hızı öngö
rülm üş ve geçen ilk dört yılda ortalam a % 6,9 luk bir hız gerçekleştiril
m iştir. Bu sonucun alınm asında özellikle üretici kesimlerde ulaşılması iste
n ilen  gelişme düzeylerine varılam am asınm  rolü olmuştur.

Tarım  kesim inde üretim , İkinci Plan döneminde 1971 yılma kadar 
duraklam a gösterm iştir. Elverişsiz hava koşullarının yanısıra yapısal so
ru n la r  ve yetersiz teknoloji, öngörülen gelişmeyi engelleyen etkenlerdir.
1971 yılına kadar devam  eden durgunluk çiftçinin aldığı kredileri geri öde
yem em esi sonucunu doğurmuş ve böylece tarım  kredi sistemi tümüyle 
aksam ış ve çiftçinin yeni kredi kullanma olanakları sınırlı kalmıştır.
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İkinci Plan hedefi olarak her yıl tarım  kesim ine toplam serm aye yatı
rım larının yüzde 15,2 si oranında yatırım  yapılm ası öngörülm üştür. Ancak 
sözkonusu oran 1971 yılı gerçekleşm e tahm inine göre %  10,3 tür. 1971 
yılında tarım  yatırım larının Plan hedefi açısından ancak %  67,8 oranında 
gerçekleşm iş olduğu görülm ektedir.

Madencilik kesim i üretim  hızı Planın öngördüğü yıllık % 11,1 lik bü
yüm enin gerisinde kalm ıştır. Elektrik enerjisi üretim inin Plan hedefinin 
%  93 ü oranında gerçekleşeceği sanılm aktadır. İm alât sanayiinde gelişme 
hızı 1971 yılında %  8,7 olm uştur. Bu sektörün  Plan hedefi olan %  12 ye 
ulaşam am asının başlıca iki nedeni v a rd ır : birincisi yıllardan beri sınaî 
yatırım ların büyük projelere yönelmesi ve bu projelerin beklenenden ge
nellikle daha geç sürelerde tam amlanmasıdır; İkincisi ise özellikle 1970 
ve 1971 yıllarında kam u yatırım larına yeterli kaynağın ayrılam am asıdır.

U laştırm a kesim inde gelişme Plan hedeflerinin üstündedir. Bu kesim in 
alt ve üst yapı kapasitesi bugün ekonominin taşım a talebini karşılayacak 
durumundadır. Turizm  kesiminde gelişme planlanan ölçüde olm am ıştır ve 
turizm  gelirlerinin Plan tahm inlerinin %  35 kadar gerisinde kalacağı sanıl
maktadır.

A. Tanm

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, tarım  üretim inin hava koşullarına 
bağlılık derecesinin azaltılm asını hedef olarak alm ıştır. Ancak ikinci P la
nın ilk üç yılında bu kesim de yeterli bir gelişme olmamıştır. Sözkonusu 
ilk üç yılda meyve ve sebzede iç tüketim den artan  kısmın dış pazarlarda 
değerlendirilmesi faaliyetlerine ağırlık verilmiş, meyve ve sebze işleme 
sanayii önemli sayılacak artışlar kaydetm iş, tü tün  ve çayda üretim  iç ve 
dış talebin üstünde devam etmiş, ayçiçeği üretim inde devamlı artış sağ
lanmıştır. Orm ancılıkta da üretim  artışı devam  etm iştir. Buna karşılık, 
yem bitkileri, çayır, m era ve hububatta hava koşullarının olumsuz etk isi
nin dışına çıkılamamıştır. Bu durum hayvancılığın gelişmesini olumsuz 
yönde etkilemiştir. Buğday üretim inin iç talebe yetm em esi nedeniyle 1969 
ve 1970 yıllarında buğday ithal edilmiştir.

Kimyasal gübre, iyi vasıflı tohum  gibi önemli tarım sal girdilerin 
kullanılma alışkanlığı gelişmeğe devam etm ekle beraber kullanılan gübre 
ve vasıflı tohum öngörülen m iktarlara ulaşam am ıştır. Bu dönemde toprak  
sulam a ve m uhafaza faaliyetlerine ağırlık verilm iştir. Tarım da m akineleş
me program hedeflerinin altında kalm asına rağm en trak tö r ve biçer döğer 
sayısında artış sağlanm ıştır.

1971 yılında tarım  kesimini geliştirmek için tasarlanan  veya alm an bir 
çok tedbirler yanında Toprak ve Tarım reform u konusunda da çalışm alar 
yapılmıştır.
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1961 sab it fiyatlarıyla 1970 yılında 24.327 milyon lira olan tarım  ge
lirleri 197 .1 yılında %  9,5 oranında artarak  26.638 milyon liraya ulaşmıştır. 
Tarım  kesim inin İkinci Planda 1971 yılı için tesp it edilen gelişme hızı %  4,1 
dir. 1971 Program ında ise gelişme hızı %  4,4 olarak saptanm ıştır. 1971 
yılında tarım  kesim inde üretim in Plan hedeflerinin çok üstünde gerçekleş
m esinde özellikle hububat üretim indeki artış etkili olm uştur (Cetvel : 7). 
H ububat üretim indeki bu gelişmede hava koşullarının elverişliliği, kıyı 
bölgelerinde ekilm ekte olan yüksek verimli buğday türleri ve kurak iklim
lere uygun yeni tü rlerin  yayılm ası rol oynamıştır.

Y urtiçi tüketim in yanısıra tarım  ürünleri ihracı genellikle kayda değer 
gelişm eler gösterm iştir. 1971 yılı tarım  ürünleri ihracat hedefi toplam ihra
ca tın  %  73 ünü  teşkil edecek şekilde 466 milyon dolar olarak program lan
m ıştı. 1971 yılında gerçekleşen m iktar 443 milyon dolara ve toplam ihra
catım ızın  % 75 ine çıkm ıştır. Tarım  ürünleri içinde hububat ve bakliyat 
ih racatım ız Program  hedefi olarak 1971 yılı toplam  ihracatının % 1,1 i şek
linde tesp it edilmişti. Bu hedef % 2 olarak gerçekleşm iştir.

Buğday üretim i geçici tahm inlere göre 1971 yılında 13 milyon 250 bin 
tona  ulaşm ıştır. D ünya nüfusunun büyük bir kısmını içine alan Asya, Af
rika  v e  G üney A m erika’da temel gıda maddesi niteliğinde olan buğdayın 
ü retim i 1955 yılında 184 m ilyon ton iken 1971 yılında, ön tahm inlere göre 
304 m ilyon tona  yükselm iştir.

D evlet İsta tis tik  Enstitüsü  yayınlarına göre 1970 yılında yurdumuzda
15,5 m ilyon hektarlık  ekili arazinin, % 55,5 ini kapsıyan 8,6 milyon hektarı 
yalnız buğday üretim inde kullanılm ıştır. 1951 yılında 4,7 milyon hektarlık 
araz ide  5 m ilyon 600 bin ton  buğday alınmış, üretim  yaklaşık olarak 10 yıl 
k ad ar 5 ila 8,5 m ilyon ton arasında seyretm iş ve 1963 yılında 10 milyon 
tona  çıkm ıştı. 1964 ve 1965 yıllarında 8,5 m ilyon ton kadar tu tan  üretim, 
1966 d a  9,6 m ilyon ton, 1967 da 10 milyon ton, 1968 de 9,5 milyon ton, 
1969 da  10,5 m ilyon ton  ve 1970 de yine 10 milyon ton  olarak gerçekleş
m işti. 1971 yılında elde edilen yüksek ürün sonucunda yeniden, buğday 
ih raç im kânları o rtaya çıkmış bulunm aktadır.

Buğdayda olduğu gibi arpa, çavdar, yulaf gibi diğer tahıl ürünlerinde 
de 1971 yılında geçici tahm inlere göre kayda değer artışlar m eydana gel
m iştir. A rpa üretim i 1970 de 3 milyon 250 bin ton iken 1971 de 4 milyon 
100 b in  tona çıkmış, çavdar üretim i 630 bin tondan 900 bin tona yüksel
miş, yulaf üretim i 415 bin ton  iken 450 bin tona ulaşmıştır.

H ububat ve baklagiller ihracatı için 1971 yılı Program ında hedef olarak 
7 m ilyon dolar tesp it edilmiş, buna karşılık yıl içinde 13 milyon 763 bin 
dolarlık  ih racat gerçekleştirilm iştir. Hububat ve baklagiller 1970 yılı top
lam  ihracatım ızın %  1,7 sini, 1971 yılında ise '% 2 sini kapsam ıştır.
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1971 yılında toplam  meyve üretim inin 1970 yılm a oranla düşük kala
cağı tahm in olunm aktadır. Bunun başlıca nedeni, ilkbahardaki hava koşul
larının bazı bölgelerde elm a ve narenciye dışındaki meyve üretim ini olum
suz yönde etkilem esi ve fındık üretim inin  geçen yıla göre önemli ölçüde 
az gerçekleşm esidir. Fındıkta 1961 - 1971 y ılları ortalam a rekoltesi 130 bin 
ton civarındadır. Fındık rekoltesi 1970 yılında 255 bin ton iken 1971 de 
165 bin tona düşm üştür.

Dünyada ticari ölçüde fındık ü reten  ü lkeler Türkiye, İtalya, İspanya 
ve A. B. D. dir. Dünya fındık üretim i 1967 de 141 bin, 1968 de 228 bin, 1969 
da 197 bin, 1970 de 366 bin ve 1971 de 296 bin tondur. Böylece fındık 
üretim i bir yıl bol diğer yıl kıt olarak gerçekleşm ektedir. Ülkemiz dünya 
fındık rekoltesinin yaklaşık oiarak % 50 si ile % 75 ini yetiştirm ektedir.

1968 de 62 bin ton, 1969 da 81 bin ton, 1970 de 62 bin ton ve 197.1 de 
63 bin ton kabuklu fındık ihraç edilm iştir. İç fındık ihracatı son yıllarda 
ortalam a 2 bin ton tu tm uştur. 1971 yılında kabuklu  ve iç fındık ihracatın
dan 84 milyon doların üstünde bir gelir sağlam ıştır. Bu gelir 1971 yılı 
toplam ihracatının yaklaşık olarak sekizde birini teşkil etm ektedir.

Üretim  tahm inlerine göre 1971 yılı yaş üzüm  rekoltesi 1970 e kıyasla 
daha az ve 3 milyon 780 bin ton olacaktır. Yaş incir ve portakal üretim leri 
de 210 bin ton ve 440 bin ton olmak üzere  geçen yıl rekoltelerinin biraz 
altında tahm in edilmektedir.

Çekirdeksiz kuru üzüm  ihracatımız, son yıllarda 2 1 -2 2  m ilyon dolar 
dolayında gerçekleşm iştir. Kuru incir ihracatı 7 - 8  milyon dolar kadardır. 
Meyve ihracatı içinde değer bakım ından bunları izleyen Antep fıstığı, 
limon, mandalina ve portakaldır. 1971 yılında 7 milyon dolarlık limon,
6 milyon dolarlık Antep fıstığı, 4 milyon dolarlık m andalina ve 3,5 milyon 
dolarlık portakal ihraç edilmiştir.

1971 Program ına göre 168 milyon dolarlık m eyve ve sebze ihracatı 
hedef alınmış fakat yıl içinde 1970 yılında yapılan ihracatın üstünde ol
makla beraber, ancak 145 milyon dolarlık m eyve ve sebze ihraç edilebil
miştir. Bu duruma göre 1971 de meyve ve sebze (fındık dahil) toplam  ih ra
catımızın % 22 sini teşkil etm iştir. Meyve ve sebze ihracatının Program  
hedefine ulaşam am asının nedenleri özellikle ulaştırm a tıkanıklıkları ve 
organizasyon eksiklikleridir.

1971 yılında yağlı tohum lar üretim inin Plan hedeflerine uygun bir 
gelişme göstereceği tahm in edilmektedir. Yağlı tohum lardan ayçiçeği ü re 
timi, 1970 de 3,'5 bin ton iken 1971 de 470 bin tona çıkmıştır. Susam  üretim i 
36 bin tondan 42 bin tona yükselerek daha önceki yılların norm al rekolte 
seviyesini bulmuştur. 1971 yılında yağlı tohum lardan zeytin rekoltesi fın
dıkta olduğu gibi bir önceki yıla göre düşüklük gösterm ektedir. 1970 yılı 
rekoltesi 681 bin ton olduğu halde sözkonusu peryodik üretimin etkisiyle
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1971 yılında 350 bin tonluk bir zeytin üretimi beklenmektedir. Zeytin rekol
tesinin büyük bir kısmı zeytinyağı elde edilmesinde kullanılmaktadır. Dünya 
üretim i zeytinyağı bakım ından incelendiğinde önde İtalya’nın bulunduğu, 
bunu İspanya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Portekiz ve Fas’ın izlediği anla
şılm aktadır. 1971 - 1972 mevsiminde dünya zeytinyağı üretimi 1 milyon 
563 bin ton  olarak tahm in edilmiştir. Üretici ülkelerin bu miktarın ancak 
115 bin tonunu ihraç edecekleri ve bir milyon 348 bin tonunu iç tüketimde 
kullanacakları hesaplanm aktadır. Bu durum da üretimin ortalam a % 7 si 
ihraç konusu olm aktadır. Türkiye’nin zeytinyağı üretimi 1969 - 1970 mev
sim inde 54 bin ton, 1970 - 1971 mevsiminde 118 bin ton ve 1971 - 1972 
m evsim inde 50 bin ton tu tm uştur.

1969 yılında 13 milyon dolara yakın zeytinyağı ihraç etmiş olan ülke
miz 1970 de ancak 244 bin ve 1971 de 950 bin dolarlık ihracat yapabilmiştir.

Tütün  üretim i 1971 yılı için 168 bin ton olarak tahmin edilmiştir. 
Ü retim  m iktarı 1970 de 138 bin ton ve 1969 da 147 bin tondu. 1969 yılı 
dünya tü tü n  üretim i 4 milyon 460 bin ton kadar olduğuna göre ülkemiz
1969 da dünya tü tününün  %  3 ünü üretm iş olmaktadır. Yurtiçi üretimin 
büyük bir kısm ı ihraç edilmektedir. 1969 yılında 806 bin ton olan dünya 
ihracatın ın  hem en üçte  birini A. B. D. elinde tutm uş, onu şark tipi tütün 
ihracatları ile Y unanistan ve ülkemiz izlemiş, daha sonraki sıraları da 
H indistan ve Brezilya alm ışlardır. Bu beş ülkenin toplam ihracatı, işlen
memiş dünya tü tün  ihracatının % 61 ini kapsam aktadır. Ülkemiz 1969 da 
70 bin ton ile dünya ihracatının %  9 unu sağlam ış ve 81 milyon dolar gelir 
eîde etm iştir. 1970 yılında tü tün  ihracatımız 74 bin tona çıkmış fakat değer 
itibariyle 79 m ilyon dolara inmiştir. 1971 de 84 bin ton tütün 86 milyon 
dolara dışarı satılm ıştır. Bu meblâğ, 1971 yılı toplam  ihracatımızın %  13 ü 
kadar tu tm aktadır.

1971 yılında afyon sakızı üretim i geçici tahm inlere göre 149 ton kadar 
olacaktır. 1970 yılı üretim i 60 tondu. Daha önceki yıllarda ortalam a 125 
ton  civarında afyon sakızı üretilm iştir. Afyon üretim inin önemli bir kısmı 
ihraç edilm ektedir. Afyon sakızı yanında haşhaş tohumu ve haşhaş kellesi 
ihracatı da yapılm aktadır.

Türkiye 30 Haziran 1971 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7/2654 
sayılı K ararnam e ile haşhaş ekimi ve afyon üretimini, 1971 yılı son
baharından itibaren Denizli ve Uşak illerinin tam am ında ve Konya ilinin 
Akşehir, Ilgın, Beyşehir ve Doğanhisar ilçelerinde; 1972 sonbaharından 
itibaren Afyon, Kütahya, Burdur ve İsparta  illerinin tamamında yasak
lamış bulunm aktadır. Bu suretle  Türkiye sınırları içinde 1972 yılı sonbahar 
m evsim inden itibaren haşhaş ekimi ve üretimi kesin olarak yasaklanmış 
olacaktır. Aynı K ararnam eye göre haşhaş ekimi ve üretimi yasaklanan 
ve yukarıda sözü edilen 7 İldeki ekicilere 1971 yılında loprak  Mah
sulleri Ofisine teslim  ettikleri afyon ile diğer yan haşhaş ürünleri esas

53



alınm ak suretiyle ve gelirlerinde bir za ra ra  uğram am alarını sağlam ak 
için Tarım  Bakanlığının teklifi ve B akanlar Kurulu K ararı ile m ünasip 
b ir tazm inat verilm esi kararlaştırılm ıştır. Sanayi ve tica re t Bakanlığı 
1 Aralık 1971 tarih inde tazm inatlarla  ilgili b ir açıklam a yaparak  taz 
m inat hesabında sadece afyon sakızı, tohum u, kapsülü ve sapının gözö- 
nünde bulundurulacağım  ve ayrıca belirtilm iş olan 7 tide başka gelir kay 
nağı sağlanm ası için çalışılacağını bildirm iştir.

Ülkemizde çay üretim i devamlı bir a rtış gösterm ektedir. 1968 yılında 
127 bin ton olan yaş üretim  1971 yılı geçici tahm inlerine göre 173 bin tona 
ulaşm ıştır. Bu yılki çay ihracı, program lanan hedefe çok yakın  o larak
4 milyon dolar kadar tutm uştur.

1969 yılı istatistik lerine göre, dünya pam uk üretim inin %  83 ü, sıra- 
siyle Hindistan, Çin, A. B. D., Brezilya, Sovyetler Birliği, Pakistan, Uganda, 
Meksika, Türkiye ve Birleşik Arap Cum huriyetlerinden elde edilm ektedir. 
Ekonomimizde özel bir yeri olan pam uk üretim inin, %  60 ı Çukurova, 
% 28 i Ege, %  5 i A ntalya ve kalan % 7 si diğer bölge ve illerimizde yapıl
m aktadır.

Pamuk üretimi 1960 yılında 175 bin 500 tondan 1970 yılında 400 bin 
ve 1971 de 497 bin tona yükselm iştir. Son yıllarda pamuk, en önem li ihraç 
malımız haline gelm iştir. 1970 ve 1971 yıllarında pam uk ihracatından 
elde edilen gelirler Program  hedeflerinin çok üstünde gerçekleşm iştir. 
Ham pamuk ihracı 1970 de 145 m ilyon dolar olarak program lanm ış iken 
gerçekleşm e 173 milyon dolara çıkmış, 1971 de 136 milyon dolarlık  bir 
döviz geliri öngörülm üşken 191 milyon dolar elde edilmiştir. Pam uğun
1971 yılı toplam  ihracatındaki payı % 28 in üstünde olm uştur.

Hayvancılık ürünlerinin 1971 yılında 1970 yılm a oranla ancak %  6,2 
kadar gelişeceği tahm in edilmiştir. Hayvancılığın ilerlem esinde yem  ü re 
timi önemli bir etkendir. Ancak 4 yıllık o rtalam alara göre yem  bitkileri 
üretim i Plan hedeflerinin % 10 gerisinde kalm ıştır. Diğer yandan hayvan 
başına verimin artm asına imkan verecek olan paraziter hasta lık larla  sa 
vaş yeteri kadar yapılamam ıştır. Bunlardan başka hayvansal ü rün  fiyat- 
larıyle yem fiyatları arasında yakm  bir ilişki kurulam am ası bu  kesim in 
gelişmesini engelleyici etkenlerden biri olm uştur.

1971 yılında canlı koyun ve keçi ihracatı Program  hedefi olan 12 m il
yon doları aşmış ve 13 milyon dolar olarak gerçekleşm iştir. Sığır ihracı
8,5 milyon dolar olan hedefe erişememiş ve ihracatı 6,5 milyon dolarda 
kalm ıştır. Son iki yıldaki tiftik  ihracatı öngörülen 7,5 milyon dolar ve 6 
milyon dolar yerine 3,5 milyon dolar ve 4 milyon dolar olarak gerçekleş
miştir. Bunun başlıca nedeni dünya pazarlarında tiftiğe olan talebin azal
masıdır. 1971 yılında öngörülen 6 milyon dolarlık deri ihracatı 5 m ilyon 
dolarda kalmıştır. 1971 yılı için program lanm ış olan 12 milyon dolar değe- 
j  İndeki et ihracı yerine dışarıya ancak 5 m ilyonluk satış yapılabilmiştir.
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Orm an ürünlerine gelince, 1971 yılında orm ancılıkta % 3,5 oranında 
üretim  artışı beklenm ektedir. Bu artış m evcut yıllık potansiyelin ancak 
% 37 sinin değerlendirilmesiyle elde edilmektedir, geri kalan atıl kapasi
tenin kullanılm ası ihracata dönük orman sanayii ile kâğıt sanayiinin geliş
mesine bağlı bulunm aktadır.

Su ürünleri üretim inde İkinci Planda yılda ortalam a %  9 oranında 
artış öngörülm üştür. Ancak açık deniz balıkçılığına henüz başlanüama- 
ması, araç  ve gereç donatım ındaki yetersizlikler nedeniyle 1970 ve 1971 
yülarında üretim in artış hızı, hedefin altında ve % 7 - 8 arasında gerçek
leşebilmiştir.

B. Sanayi

1961 yılı sab it fiyatlarıyla, 1970 yılında 15.866 milyar lira olan sanayi 
kesim i gelirleri 1971 yılında %  8,7 oranında artarak  17.246 milyar liraya 
ulaşm ıştır. Sanayi kesim inin 1971 yılı Plan hedefi % 12 dir. Planda, kal
kınm anın büyük ölçüde sanayi kesimindeki gelişmeye bağlı olması ve hiz
m etlerdeki büyüm enin sınırlı kalması öngörülm üşken İkinci Planın ilk 
dört yılında sanayi kesim inde hedefin büyük ölçüde gerisinde kalınmış, 
buna karşılık  hizm et kesim lerinde istenm eyen ölçüde gelişmeler olmuştur. 
Birinci ve  ikinci Plan dönemlerinin ilk dörder yılları karşılaştırıldığı za
man sanayi kesim i ortalam a yıllık büyüme hızının Birinci’de % 8,8; İkinci’de 
%  7,7 olduğu görülür, ikinci Planın bu dönemindeki düşük gelişme hızı 
özellikle 1970 yılında sanayi kesiminde gerçekleşen çok düşük ve %  2,5 
oranındaki katm a değerden ileri gelmiştir.

Sınaî ü retim  1971 yılı başlarm da da yavaş gelişmiş, fakat gelişim yıl 
o rtasına doğru hızlanm aya başlam ıştır. 1971 yılında sanayi kesiminden 
yapılan ihracat, 1970 yılının 146 milyon dolarına karşılık %  27 lik bir a r
tışla, 185 milyon dolara yükselmiştir.

Sınaî üretim i im alat sanayii, madencilik ve enerji a lt kesimleri itiba
riyle incelem ekteyiz. 1970 yılında yatırım ların %  24,3 ü ve 1971 yılında 
da %  27,7 si im alat sanayiine ayrılmış, ancak im alat sanayiinde gelişme 
beklenen kadar olmamış, hız 1970 de % 5,3 1971 de %  8,7 de kalmıştır, 
im ala t sanayii çeşitli bölümlere ayrılabilirse de bu alt kesimi tüketim  malı 
üreten , a ra  malı ü reten  ve yatırım  malı üreten  sanayiler, şeklinde üç bö
lümde incelem ek yerinde olacaktır.

ik inci Beş Yıllık Kalkınma Planı, im alat sanayimdeki gelişmenin tü 
ketim  m allarında ihracata, a ra  m aliarda itha la t ikamesine ve ihracata 
yönelm esini öngörm üştür. İm alat sanayii içinde tüketim  malları üreten 
bölüm ün payının 1962 de %  67,8 üten 1971 de %  47,8 e ineceği tahm in 
edilm ektedir. Ancak yatırım  m alları ü reten  bölüm, aynı olumlu hareketi 
gösterem em iştir. Bu bölümün, 1971 de im alat sanayii içindeki payı %  17,8 
oranında öngörülm üştür; gerçekleşme tahm ini ise ancak %  14 olabüecektir.
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Tüketim  m alları ü reten  sanayi gıda, içki, tü tün  mamulleri, dokum a 
ve giyim sanayilerini kapsam aktadır. 1971 yılında bu bölüm ün üretim i 
%  4,2 oranında artm ıştır. Bölüm içinde gıda, içki ve tü tün  işleme sanayi
lerinin üretim  artışı %  3,1 dokum a ve giyim  sanayilerinin ise % 7  dir.

Gıda sanayiinde son yıllarda yeni m odern tesisler kurulm uş m eyve 
sebze işleme, süt, et, yem ve içki sanayilerinde kapasite artışları olm uştur. 
Bununla beraber özellikle pastörize sü t ve yem  tesisleri m evcut kapasite
lerinin altında çalışm aktadırlar. 1971 toplam  gıda üretimi, 1970 yılı düşük 
tarım  üretim i sonucu, Program tahm ini olan %  6,7 ye ulaşam am ış ve 
% 2,9 düzeyinde kalm ıştır. Buna rağm en, e t hariç talebin tam am en karşı
lanm ası mümkün olm uştur. E t sorununun nedenleri : pazarlam a aksaklık
ları, arz sınırlılığı ve uygulanan fiyat politikasıdır. Arz sınırlılığı dolayı- 
siyle yıl sonuna doğru canlı hayvan ihracatı durdurulm uştur. 1971 yı
lında çay sanayii üretim i stok birikim ine yol açacak ölçüde artm ıştır. 
Bu durum çay tarım ının kontrol altına alınm asını gerektirm ektedir. Tütün 
sanayiinde sigara üretim i yönünden dikkati çeken bir gelişme m evcuttur 
(Cetvel : 8). 1970 yılında 40 bin tonluk sigara üretim i 1971 de %  15 in 
üstünde bir artışla 47 bin tona yaklaşm ıştır. Sigara satışları ise %  7 
artışla  44 bin tonu bulm uştur. Sigara stok ları geçen yıl 6 bin ton  iken 
bu yıl 7 bin tondur. Kahve satışlarında kaydedilen %  50 artışın  nedeni 
herhalde kahve içme itiyadının bir yılda daha çok yaygınlaşm ası değildir. 
Yurda kaçak kahve giriş olanaklarının fiyat açısından ortadan kaldırılm aya 
çalışılmasiyİe kaçak kahveye olan talep, Tekel kahvesine yönelm iştir. 
Kahve stokları bin ton  olmak üzere 1968 den beri değişmemiştir. Rakı 
üretim i 8 bin tondan 9 bin tona, bira üretim i ise 44 bin tondan 56 bin tona 
yükselmiştir. 1971 yılı şeker üretim i 518 bin tonluk 1970 yılı düzeyinden, 
723 bin tona çıkmıştır. Pamuk ipliği, pam uklu dokum a ve yünlü dokum a 
üretim lerinde de artışlar kaydedilmiştir.

1971 yılında pam uklu ve yünlü dokum a satışları %  20 nin üstünde 
bir hızla gelişmiştir. Bu maddelerle ilgili stok larda 1970 yılına kıyasla 
yüksek oranda birikim kaydedilmektedir. M otorin, pamuklu ve yünlü do
kum alarda yüksek oranda artan  satışlara başlıca neden olarak tarım  kesi
mindeki olağanüstü üretim  artışını ve gelirini gösterm ek m ümkündür.

İm alat sanayii ile ilgili ihracat içinde tüketim  m allan  sanayiinin payı
1971 de % 7 9  dur. Dokuma ve giyim sanayii ihracatında Plan hedefi 1971 
yılında % 15 oranında aşılmış ve ihracat geliri 37 milyon dolara ulaşm ış
tır. Bu meblâğ 1970 yılm a göre % 45 artışı ifade etm ektedir.

Gıda - içki mamulleri ihracatı ise 1971 de % 28 lik bir artışla  53 m il
yon dolarlık gelir sağlam ıştır.

Ara malı üreten sanayi, orman ürünleri işleme, kâğıt ve basım, deri 
ve kösele işleme, lastik, plastik işleme, kimya, petrol ürünleri, çimento,

56



pişmiş kilden ve çim entodan gereçler, cam, seramik, demir - çelik ve demir 
dışı m etallerle ilgili sanayi dallarını içine almaktadır.

A ra m alları sanayiinin diğer imalat sanayii kollan içindeki payı İkinci 
Plan başlangıcında %  29,5 idi. Dönem sonunda bu payın % 33,9 a çıkması 
öngörülm üş iken daha 1971 yılında oranın % 38,2 ye ulaşacağı anlaşılm ak
tadır. Plan tahm inlerini aşan bu gelişmenin nedenleri, önce bu sanayilerden 
bir kısm ının öngörülen ölçülerin üstünde büyümesi, sonra da tüketim  ve 
yatırım  m alları sanayiinde umulan yatırım ların bu tarafa yönelmesidir.

ikinci Plan döneminde, bu bölümdeki kâğıt, kimya, çimento ürünleri 
dallarında önemli yatırım lar yapılmış ve 1971 yılında oldukça hızlı üretim  
artışları görülm üştür. Kâğıt üretim i 118 bin tondan 330 bin tona yükselmiş, 
süper fosfat üretim i 202 bin ton iken 286 bin tona çıkmış, çimento üretimi 
inşaat kesim indeki durgunluğa rağm en ihraç imkânları dolayısiyle 6 mil
yon tondan  7 milyon 546 bin tona fırlamıştır.

in şaa t sektöründeki durgunluk nedeniyle çimento satışları 1971 de 
%  18 oranında azalm ıştır. Çimento stoklarında ancak %  9 kadar bir faz
lalık kaydedilm esi ise çim ento ihraç imkânlarının genişlemesinden ileri 
gelm ektedir.

Demir ve çelik üretim inde 1971 yılında kaydedilen düşüşler ise kon
jonktürle  ilgili olmayıp Ereğli Demir Çelik tesislerindeki arızadan ileri 
gelm ektedir.

1971 yılında hadde mamulleriyle ilgili satış ve stoklara gelince; hadde 
mam ullerinde, onbir aylık satışlara göre, 1971 de % 39 bir artış kaydedil
m iştir (Cetvel : 9). Ayrıca bu mamullerin yine aynı dönem itibariyle stok 
durum larında % 84 bir yükselm e m evcuttur. Ham demir 1971 yılı ü reti
minde geçen yıla göre % 15 oranında azalma görüldüğünden, kullanılmış 
dem irlerin de haddehanelerden geçirilerek yeni mamul haline getirilmesi 
ve dolayısiyle hadde m am ulleri satış ve stoklarının artmış olması m uh
tem eldir.

Cam üretim i artış hızı 1970 ve 1971 yıllarında, Planda öngörülen yıllık 
ortalam a % 10,4 ün üstünde ve sırasiyle % 12,7 ve % 21,7 olmuştur.

A ra m alları sanayiinde ihraç potansiyeli yüksek olanlar : Orman 
ürünleri ve deri işleme sanayileridir. Orman ürünleri ihracatı değer itiba
riyle, 1971 yılında % 81,8 artm ış ve 5 milyon dolara yaklaşmıştır. Deri - kö
sele m am ulleri ise, % 131 oranında bir sıçrama yaparak 1971 yılı ihraca
tında 11 milyon dolara yakın bir yer işgal etmişlerdir. 1971 yılında, kim
yasal m am ullerden 9 milyon doların üstünde ve çimento da ise 9 milyon 
dolara yakın ihracat yapılmıştır. Demir dışı m atallerin ihracat katgısı ise 
6 m ilyon dolar civarındadır.
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Yatırım malı üreten  sanayi bölümüne gelince, bu bölüme makine, 
madeni eşya, taşıt araçları ile elektrik, elektronik  ve tarım  alet ve m aki
neleri girm ektedir. Bu bölümde, dayanıklı tüketim  m allan  ve ara malı 
da üretilm ekle beraber m alların büyük bir kısmı yatırım  malı niteliğindedir. 
Yatırım  m allan arasında bazıları için, talep  ekonomik üretim e olanak 
verecek düzeye erişinceye kadar, bunların m ontaj yoluyla sağlanm ası ilke 
olarak kabul edilmiştir. M ontaj sanayii talim atı ile buzdolabında olduğu 
gibi bir kısım m allarda mamulun tüm üne yakını yerli üretim le gerçekleş- 
tirilmektedir. Ancak, talep düzeyi yükseldiği halde m alların ve girdilerin 
standardize edilmemesi, fazla sayıda m ontaj firm ası bulunması, bu tip 
m alların tam amen yurdum uzda üretim ine geçilmesine olanak verm e
mektedir.

Yatırım m alları sanayii, bugünkü teknolojik yapısı ile çimento, şeker, 
petrokimya, rafineri, suni gübre, yem, kâğıt, yağ v. b. sanayiler y a tıran 
larının makine, araç, gereç ve teçhizat ihtiyaçlarının bir bölüm ünü yu rt 
içinden karşılayacak durum dadır. Bunlar arasında pom palar, m otorlar, 
elavatörler, kom presör, takım  tezgâhları, telefon san tralları gibi seri im a
lat mallariyle, sınaî fırınlar, haddeler, değirm enler, özel tezgâhlar, yüksek 
güçlü elektrik m akineleri, sanayide kullanılan elektronik cihazlar gibi çok 
yönlü teknolojik bilgi gerektiren  m allar gösterilebilir.

1970 yılında alm an parasal ve malî tedbirlerin  de etkisiyle kam yon 
ve kam yonet yapımı % 23 oranında düşm üştür. Diğer yatırım  malı sanayii 
dallarında ise 1970 yılında % 10 üretim  artışı kaydedilm iştir. Bununla 
beraber 1971 yılından itibaren kamyon ve kam yonet yapım ındaki sözko- 
nusu durgunluk giderilmiş ve ayrıca yılda 20.000 kapasiteli 2 binek otosu 
fabrikası üretim e geçm iştir. Bunların dışında 1971 de 10 tanesi m anevra 
lokomotifi olmak üzere 20 adet lokomotif yapılm asına başlanm ış ve 8 adet 
lokomotifin yapımı bitirilm iştir.

M adencilik konusunda 1971 yılında sanayileşm e hedefinin gerçekleş
tirilmesindeki önemleri dolayısiyle bakır, dem ir ve köm ür ve bor tuzları 
aram a ve işletme projelerine ağırlık verilm iştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde 
yoğun bakır aram a çalışm aları yapılm akta, Divriği bölgesinde dem ir cevheri 
yataklarının geliştirilmesi faaliyetleri yürütülm ekte, Zonguldak taşköm ürü 
havzasının geliştirilmesi için projeler hazırlanm akta, sodyumlu bor tuzları 
ihracatının geliştirilm esi olanağı araştırılm aktadır. Elektrik enerjisinin 
petrol yerine, linyit kullanılarak üretilm esini sağlam ak amaciyle Tunçbilek, 
Seyitöm er ve Elbistan linyit alanlarında yapılan üretim i artırm a çalışm aları 
hızlandırılmıştır. ~

1971 yılında madencilik kesimi üretim inde sab it fiyatlarla %  4,5 dola
yında artış beklenm ektedir. Tüketim  ise sab it fiyatlarla  %  11,8 oranında
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artm ıştır, ü retim  - tüketim  dengesi özellikle ham  petrole bağlı olarak üre
tim  aleyhine bozulm aktadır, 1971 yılında madencilik kesimi toplam ihra
catının, taşköm ürü ihracının durması nedeniyle ancak % 5,8 artacağı tah
m in edilm ektedir. Bu arada m anyezit ihracatı hedefi 3 milyon dolar iken 
4,6 m ilyon olarak gerçekleşm iş, ham borakslar için ihracat 10 milyon dolar 
o larak  program lanm ış iken 9 milyon dolar dolayında kalmıştır. Krom cev
heri ihracı iyi bir gelişme gösterm iş ve 14 milyon dolarlık hedef 17,5 mil
yon  do lar olarak gerçekleştirilm iştir. Ancak çinkolu kurşun ihracı hedefi
1,9 m ilyon dolar iken 0,8 m ilyon dolarda kalmış, antimuvan için 4,6 milyon 
dolarlık  ih racat tasarlanm ış, sadece 0,6 milyon dolarlık ihracat yapılabil
m iştir. Civa - m etal ihracı, Program  hedefinin 1 milyon dolar eksiğiyle
3 m ilyon dolarda kalm ıştır.

M adencilik bölüm ünde ithalat sabit fiyatlarla %  41 artış göstermiştir. 
Bunun başlıca nedeni, m adencilik ithalatı içinde ham petrolün payının 
%  97 olm ası ve ham  petrol ithalatının da 1971 de büyük bir oranda artmış 
bulunm asıdır.

E nerjin in  kararlı, devamlı, güvenilir şekilde ve ayrıca uygun maliyetle 
sağlanm ası sanayileşm enin tem el ilkelerinden biridir. Ancak elektrik dışın
da k a lan  enerji alanında yıllardan beri ülkem izde kayda değer üretim artış
ları sağlanam am ıştır. Y urdum uzun özellikle linyit yatakları, bugünkü üre
tim in 5 - 6  m isline çıkarılm ası için yeterli rezerve sahiptir.

L inyit üretim i geçen yıla göre 1971 de ancak %  5 dolayında bir artış 
göstererek  9 m ilyon 248 bin ton olmuş, ham  petrol üretim i ise gelişme 
hızını kaybederek son 3 yılda 3 milyon 500 bin ton civarında kalmıştır.

K ok köm ürü satışları da üretim de düşüş ve aynı zamanda ulaşım güç
lükleri nedeniyle azalm ıştır. Linyit satışları, üretim in % 5 artm asına rağ
men, linyitin  kok köm ürü yerine kullanılm asının etkisiyle %  11 çoğalmış, 
linyit s to k la n  geçen yıl seviyesinin aşağısında kalm ıştır.

Ü retim  olanaklarının yetersizliği yurtiçi enerji talebinin karşılanam a
m ası sonucunu doğurm uştur. Fert başına enerji tüketim i yıllardır petrole 
eş değeri 600 Kg. olan bir m iktarda bulunmaktadır.

1970 yılında 8 m ilyar 623 milyon Kw /S. elektrik enerjisi üretilmiştir. 
Bu ü re tim  1971 yılında % 13 dolayında bir artışla 9 milyar 727 milyon 
K w /S . a  yükselm iştir. Diğer enerji m addelerinden gaz üretimi 443 bin 
tondan  %  9 artışla  1971 de 483 bin tona yükselm iştir. Gaz satışları ise 
geçen y ıla  kıyasla % 7 artm ış ve 473 bin tona çıkmıştır. 1971 de gaz stokları
19 bin  tondur ve 1970 e kıyasla %  46 daha fazladır.

Benzin üretim i ise 947 bin tondan %  14 artışla  1 milyon 85 bin tona 
ulaşm ıştır. Benzin satışlarında geçen yıla kıyasla ancak % 3 artış görül-
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inekte stoklar ise 1970 yılının düşük miktardaki stokuna kıyasla çok faz
lalaşmış bulunmaktadır. Petrol ürünleri içinde motorin satışları gaz ve 
benzin satışlarına oranla daha hızlı artmıştır.

Fuel Oil satışlarında geçen yıl meydana gelen %  18 oranındaki artış,
1971 de % 20 ye yükselmiştir. Fuel Oil stokları satışları rahatça karşıla
yacak miktara çıkmıştır.

C. İnşaat ve Konut

1961 yılı sabit fiyatlariyle 1970 de 5 milyar 676 milyon lira olan inşaat 
kesimi katma değeri %  2 oranında bir artış göstererek 1971 de 5 milyar 
790 milyon liraya ulaşmıştır. Kesimin gelişme hızı 1968 den itibaren de
vamlı bir yavaşlama göstermektedir. 1968 de hız % 10,3 artmışken 1969 
da % 8,8 ve 1970 de ise % 5,3 olmuştur. Diğer yandan, Birinci ve İkinci 
Planların ilk dörder yıllık devreleri karşılaştırıldığı zaman inşaat kesiminde 
yıllık ortalama gelişme hızının %  8,7 den % 6,6 ya indiği görülmektedir. 
Millî gelir kesimlerinin söz konusu dörder yıllık dönemleri incelendiğinde 
hiç birinde bu kadar şiddetli değişiklik veya düşme olmadığı anlaşılmak
tadır. İnşaat kesiminde 1970 ve 1971 yıllarında gelişme hızının çok yavaş
lamasının nedeni olarak 1970 devalüasyonu ile birlikte alman parasal ve 
malî tedbirler gösterilmektedir. Nitekim 1970 Ağustosunda ikraz faiz had
leri yükseltilmiş ve özellikle inşaat kesimine bina inşaat ve gayrimenkul 
kıymet artışı şeklinde yeni vergiler getirilmiş ve emlâk alım vergisi nispet, 
miktar ve esasları değiştirilmiştir.

İnşaat kesiminin 1970 Ağustos tedbirlerinden etkilendiği açık olmakla 
beraber, planlı dönemin başlangıcından itibaren millî gelire katkısı gözö- 
nüne alındığı takdirde bu kesimin uzun yıllar hızlı geliştikten sonra, kon
jonktürün etkisiyle ayrıca yavaşladığı da söylenebilir.

Birinci ve İkinci Planlarda konut inşaatı konusunda amacın bu alanda 
yapılacak yatırımlarla en çok sayıda konut birimi elde etmek olduğu ifade 
edilebilir. İkinci Planda konut yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki 
payı ortalama %  20 olarak kabul edilmiştir. Bu pay diğer kesimlere kıyasla 
en yüksek yatırım oranı olduğu halde konut yapımı, ihtiyacın gerisinde 
kalmıştır. 1971 yılı için ihtiyaç 195 bin konut olarak hesaplanmakla bera
ber Program bunun ancak 153 bininin yıl içinde inşa edilebileceğini öngör
müştür. 1971 yılında yapımına yeni başlanan apartman, ticari yapılar, sınai 
yapılar, kültürel, sıhhi ve sosyal yapılarla diğer yapıların hepsinde bir ön
ceki yıla oranla değer yönünden % 12 ve yüzölçümleri yönünden %  14 
azalma kaydedilmiştir (Cetvel : 10). Diğer yapıların aksine ev yapımı bir 
artış eğilimi içinde değer yönünden % 16 ve yüzölçümü yönünden %  8 
artmıştır. Apartman yapımında değer yönünden % 4 ve yüzölçümü 
yönünden % 14 azalma vardır. Buna karşılık biten ve kullanılmaya başla
nan yapılar arasında 1971 de toplam değer yönünden apartmanlar % 2 l
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Ve ticari yapılar % 6  oranlarında artmıştır (Cetvel : 11). Bu çelişkili gibi 
görünen durumun başlıca nedeni apartman ve ticari yapılar inşaatının 
genellikle bir kaç mevsim sürmesi ve bitimlerinin 1971 yılına rastlamış 
olmasıdır. Yüzölçümü yönünden apartmanların %  11 çoğalmasına karşılık 
diğer bütün yapı şekillerinde azalma kaydedilmiştir.

Yapı yapma izin belgelerine göre ve yıllar itibariyle incelenecek olursa 
toplam yapıların değer yönünden 1969 da %  46, 1970 de % 16 artış kay
dettiği fakat 1971 yılında % 12 azaldığı görülür. Yapılar içinde, 1971 de 
değer itibariyle yalnız ev yapımı bir önceki yıl seviyesinin üstünde ve 
%  16 oranında bir artış kaydetmiş, diğerleri bir önceki yıl seviyelerinin 
altında kalmışlardır. Bunlar arasında özellikle sınai yapılar da % 50 azalma 
vukubulmuş, apartmanlarda değer yönünden azalma ancak % 4 oranında 
olmuştur. Biten ve kullanılma izni verilmiş yapılara gelince, burada apart
manların gene değer yönünden %  21 artış kaydettiği görülüyor. Bu tip 
yapılara birkaç mevsim önce başlanmış ve bunların yapımlarının 1971 de 
sona ermiş olması kuvvetle muhtemeldir.

inşaat kesimindeki durgunluğun imalat sanayii ara malları bölümü 
üzerinde geniş ve dolaysız etkileri olmuştur. 1971 yılında demir - çelik kul
lanımının Plan tahmininin %  50 gerisinde kalarak ancak % 5,6 oranında 
artacağı sanılmaktadır, inşaat kesiminin diğer temel ara malı olan çimento 
üretimi Planda öngörülen hıza ulaşamamıştır. Plandaki % 17,6 üretim 
artışı hızına karşılık çimento üretiminde gerçekleşme % 15 e çıkabilmiştir.
1971 de çimento talebinin % 15 oranında artacağı tahmin edilmiştir. İnşaat
taki durgunluktan dolayı bu konuda ancak % 13 oranında bir talep artışı 
görülmüştür.

İnşaat kesimine paralel olarak konut gelirlerinde 1968 ve 1969 yılla
rında % 9 un üzerinde bir yükselme kaydedildiği halde 1970 ve 1971 
yıllarında bu kesimin katma değer artışı % 7,2 ve % 7,1 olabilmiştir. Bu 
sonuca rağmen İkinci Planın 4 yıllık döneminde konut gelirlerinin yıllık 
ortalama artış hızı, % 8,2 ile Birinci Planın aynı döneminin ortalama hızı 
olan %  7,8 in üstünde gerçekleşmiş bulunmaktadır.

D. Ulaştırma ve Haberleşme

Ulaştırma kesiminin 1971 yılı gelişme hızı İkinci Planda % 7,2 olarak 
gösterilmiştir. Bu kesimin 1971 de sabit fiyatlarla millî gelire katkısı Plan 
hedefinin üstüne çıkmış ve %  7,9 olmuştur. Birinci ve İkinci Planların dör
der yıllarıyla ilgili gelişme hızları karşılaştırıldığı zaman ulaştırma kesi
minde Birinci Plan döneminde ortalama yıllık hızın %  7,3, İkinci Plan 
döneminde %  7,8 olduğu görülmektedir. Kesimin millî gelire katkısı her 
yıl devamlı olarak artmaktadır. Katkı, 1961 yılı fiyatlarıyla 1968 yılında
5,5 milyar, 1969 da 6 milyar, 1970 de 6,5 milyar ve 1971 de 7 milyar lira 
kadar olmuştur. Bununla beraber kesimin son dört yıldaki gelişme hızı
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oranları incelendiğinde bu hızın 1968 de % 8  ve 1969 da % 8,3 olarak 
gerçekleştiği, 1970 te %  6,5 a indiği, 1971 de, son dört yıllık ortalamaya 
yaklaşık olarak, % 7,9 luk bir hız elde edildiği görülmektedir.

Ulaştırma kesiminin kalkınma planlarında öngörülen ekonomik ve 
sosyal hedeflerin gerçekleşmesini mümkün kılma ve desteklemede önemli 
payı vardır. Ulaştırma hizmetlerinin asgari maliyetlerle ve güven içinde 
yürütülmesi gerekir. Kesimin kalkınmada kendisine düşen görevleri yerine 
getirilebilmesi için değişen koşullara uyan dinamik bir yapıya sahip olması, 
bu nedenle de teknik alanda olduğu kadar, işletme, idare, organizasyon, 
iş planlaması ve araştırma konularında da gelişmesi beklenir.

Ulaştırma kesimine 1971 yılma kadar yapılan yatırımlar sonucunda 
artırılmış olan alt yapı ve üst yapı kapasitesi, kesimin taşıma olanaklarını 
geliştirmiştir. Ulaştırma sisteminin daha rasyonel çalıştırılması sonucunda, 
tarım ve sanayi ile diğer kesimlerin taşıma taleplerinin tümü karşılanabi
lecektir.

1971 yılında karayolu taşımacılığında ağırlık kontrollerine başlanılmış, 
böylece yolların ve taşıtların aşırı yıpranmasının önlenmesine çalışılmıştır. 
İkinci Plan döneminde yol ağı toplam uzunluğunun sabit kalması ve yapı
lacak çalışmaların yalnız iyileştirme amacına yönelmesi önerilmiştir. Ancak 
Devlet ve Î1 yolları ağı uzunluğunu öngörülen şekilde tutm ak mümkün 
olmamıştır (Cetvel : 12). Bununla beraber bu yolların uzunluğu dört yıl 
içinde sadece 173 Km. artmış ve 1968 yılında 59.296 Km. iken 1971 sonunda 
59.469 Km. ye çıkmıştır. Yolları iyileştirme çabalan olumlu sonuçlar ver
mektedir. Asfalt, beton, parke yol uzunluğu 1968 - 1971 arasında 5.000 Km. 
artarak 20.000 Km. nin üstüne çıkmıştır. Stabilize, kırmataş ve toprak 
tesviyeli yollar 2.900 Km. kadar fazlalaşmış ve 1971 de 33.450 Km. ye 
yükselmiştir. “Diğer” yolların uzunluğu 7.440 Km. kadar kısalarak 5.600 
Km. ye inmiş bulunmaktadır. 1971 yılında köy yollan uzunluğu 162.000 Km. 
dolayındadır. Karayolu taşıt sayısında 1971 yılında meydana gelen deği
şikliği tesbit etmek mümkün olamamıştır. Ancak 1970 yılı taşıt sayısı 
artış oranlarına dayanılarak bir tahmin yapılırsa, 1971 yılında 335.000 do
layına ulaştığı hesaplanabilir. Bu miktarın 158.000 ini otomobil, 136.000 ini 
kamyon ve kamyonet ve 41.000 ini de otobüs ve minibüs teşkil eder. Kara
yollarında 1971 yılında yolcu ve yük taşım a miktarında da %  17 - 18 oran
larında artış kaydedilmiştir. Taşman yolcu geçici rakamlara göre 187 mil
yon kişi ve taşman yük 60 milyon tondur.

1971 yılında işletmeye açılan Van - Kotur ve Edirne - Pehlivanköy 
hatları ile demiryolları toplamı 187 Km. artmıştır. 1971 de Gebze - Arifiye 
çift hattının ve Samsun’daki Bakır Kompleksi için demiryolu bağlantısının 
yapımlarına devam edilmiştir. Demiryolu parkında 1971 yılında önemli bir 
değişiklik görülmemektedir. Dizel lokomotif sayısı 8 adet artarak 975 e 
çıkmış, motorlu ve elektrikli tren vagonları sayısı 6 adet artarak 94 e
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ulaşmış, yolcu vagonları sayısı 27 adet azalarak 1.219 a inmiş, yük vagon
ları da 86 adet azalarak 16.003 e düşmüş, “diğer vagonların” sayısı 102 
adet artarak 4.493 e çıkmıştır.

Demiryolları yolcu sayısı 1971 yılının onbir ayında 1970 yılının aynı 
dönemine kıyasla %  7, taşman yük miktarı %  ıo dolaylarında artış kay
detmiştir. Artış trendi yılın son ayında aynı hızı gösterdiği takdirde 1971 
yılında demiryollarında 110 milyon yolcu ve 16 milyon tondan fazla da 
yük taşınmış olacaktır.

1971 yılında, denizyolları toplam taşıt parkı incelendiğinde yük 
gemilerinin % 6 oranında fazlalaşarak 361 bin gros - tona çıktığı, yolcu 
gemilerinin ise küçük bir artış kaydettiği ve 75 bin gros - tona yaklaştığı, 
tankerlerin de % 4 dolayında çoğalarak 177 bin gros - tona ulaştığı görül
mektedir.

1971 yılında, deniz ulaşımında sadece Denizcilik Bankası faaliyetleri 
gözönüne alındığında iç ve dış hatlar birlikte, 119 milyon 675 bin yolcu/ 
millik yolcu taşıması ve 89 milyon 42 bin ton/millik de yük taşıması ya
pıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Denizcilik Bankasının yolcu taşıma 
faaliyetlerinde 1970 yılına kıyasla % 6 ya yakın bir yükselme, yük taşı
m alarında ise %  18 oranında bir artış kaydedilmiştir.

Türk Hava Yollan uçak adedi 1968 ve 1969 da 16 ve 1970’te 17 iken 
1971 de 22 ye çıkmıştır. Hava yollarında yolcu sayısı, 1971 de ola
ğanüstü çoğalmış ve 1970 yılına göre %  45 artışla 1 milyon 590 bin kişi 
havayollarında seyahat etmiştir. Yolcuların yaptıkları seyahatlerin uzun
lukları bakımından havayollarında iç ve dış hatlarda olmak üzere 1971 
yılında %  57 ye yakın bir gelişme kaydedilmiş ve 1 milyar 185 milyon 
yolcu/Km. katedilmiştir. Havayollarının yük taşıma faaliyetleri de 1970 
yılma göre % 21 artmış vel971 yılında 9 bin ton yük taşınmıştır. Havayol
ları yük taşımacılığı 1970 de 5 mjlyon 93 bin Ton/Km. iken 1971 de %  13 
artışla 5 milyon 763 bin Ton/Km’ye çıkmıştır.

Haberleşme hizmetlerinde ilkeler, kalkman bir ekonomide bu hizmet
lerin gelişen ekonomik faaliyet düzeyinin gerektirdiği güce sahip, güve
nilir ve ucuz olmasıdır.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki posta trafiği talebi tahminlerin 
altında kaldığı için bu hizmetlerin yürütülmesinde zorluk çekilmemiştir. 
Buna karşılık telgraf trafiği ihtiyacı ve teleks talepleri öngörülen talebin 
üstüne çıkmıştır. 1970 yılı için Planda teleks abone sayısı 720 tahmin 
edilirken bu rakam 826 ya çıkmış ve 1971 yılında da 1.000 e ulaşmıştır.

Telefon aboneleri sayısı 1971 yılında da gelişmeğe devam etmiştir. 
O tomatik santrallara bağlı telefon aboneleri 1970 de 280 bin iken 1971 de 
40 bin kadar artarak yaklaşık olarak 320 bine yükselmiştir. Manuel sant
rallara 1971 de 8 bin abone eklenmiş ve bu tip santrallara bağlı aboneler 
106 bine yaklaşmıştır. 1971 sonunda telefon abonesi sayısı 426 bindir.
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Bununla birlikte 1971 Programında belirtildiğine göre, otomatik santrallar 
için 294 bin telefon talebi ve manuel santrallar için 16 bin telefon talebi 
sıra beklemektedirler.

1971 yılında yurtiçi mektup postası Programda 588 milyon adet olarak 
tahmin edilmiş, gerçekleşme 556 milyonda kalmıştır (Cetvel : 13). Halbuki
1970 yılı mektup postası 562 milyon idi. Bu suretle mektup postası 
trafiği % 1 kadar düşmüş olmaktadır. Yurt dışı mektup postası yurtiçinin 
aksine geçen yıla göre % 35 oranında artmıştır.

1971 yılı yurtiçi ve yurtdışı telgraf trafiği, mektup postasına benzer 
bir seyir izlemiştir. Yurtiçi telgraf sayılarında bir yıl öncesine göre bir 
miktar azalma, yurdışı telgraflarda ise aksine bir m iktar artm a mevcuttur. 
Dikkati çeken diğer bir nokta, 1968 - 1970 yıllarında yurtdışına giden 
mektup ve yurtdışmdan gelen mektup sayıları arasındaki farkın 1971 de 
oldukça küçülmüş olmasıdır. Önceki yıllarda yurtdışına giden mektup, 
gelenden 6 - 9 milyon fazla iken bu sayı 1971 da 2 milyona inmiştir. Buna 
karşılık çıkan ve giren telgraf sayısı farkı gittikçe girenler lehine artm ak
tadır. Ayrıca yurdışma çıkan telgraf artış hızı 1969 - 1971 arasında yavaş
lamağa devam etmiştir.

Yurtiçi mektup ve telgraf sayısının 1970 düzeyine bile ulaşamaması
nın ve yurtdışına çıkan telgraf artış hızının yavaşlamasının başlıca nedeni
1971 yılında P. T. T. hizmetlerine yapılan zamla ilgili olmak gerekir. Yurt- 
dışından gelen mektup ve telgraf sayısının artmasında, yurtdışına giden 
işgücündeki çoğalma rol oynamaktadır. 1971 yılında şehiriçi ve şehirlera
rası telefon trafiğinde de artış hızı 1970 yılına göre yavaşlamıştır. 1970 de 
%  16 nın üstünde artış gösteren şehiriçi telefon görüşmeleri sayısı, 1971 
de ancak %  8 ve 1970 de % 10,5 gelişen şehirlerarası görüşme sayısı, 1971 
de ancak % 5 oranlarında artabilmiştir. Bunun da nedeni şehiriçi ve şehir
lerarası telefon görüşme ücretlerine yapılan zamlardır.

1971 yılında P. T. T. işyerleri içinde, merkez ve şubeler sayısında 
kayda değer bir artış yoktur. P. T. T. acenteleri sayısı ise 1970 de %  26, 
1971 de %  15 artmış bulunmaktadır.

İkinci Plan dönemi içinde yurdumuzun yüzölçümü bakımından %  78 
inin ve toplam nüfusun % 86 sının radyo yayınları ile kapsanması öngö
rülmüştür. 1971 yılı sonunda bu hedefler büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. 
Buna paralel olarak da, 1969 da % 5 ve 1970 de %  2 artan P. T. T. ye ka
yıtlı radyo sayısı 1971 yılında %  23 artış göstererek 3 milyon 856 bine 
yükselmiştir.

Televizyon yayınları, gösterilmekte olduğu Ankara’dan başka 1971 
sonuna doğru İstanbul, İzmir ve Eskişehir’e de teşmil edilmiştir. 1970 yılında 
ancak 3 bin ruhsatlı televizyon alıcısı varken bu sayı 1971 de 102 bin 
olmuştur.
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1971 yılı Program tahminine göre 826 bin turistin yurdumuzu ziyaret 
etmesi beklenmiştir. Elde mevcut 1971 yılının on aylık verileri incelen
diğinde bu hedefe ulaşıldığı ve hatta hedefin geçildiği söylenebilir. Şöyleki, 
on aylık sürede, geçen yılın ayni dönemine göre turist sayısında %  25 
oranında bir artış gerçekleşmiş ve miktar 777 bin olmuştur (Cetvel : 14). 
Son iki ayda bu miktar %  10 bir artış gösterse dahi 1971 yıhnda 855 bin 
turist ülkemize gelmiş demektir.

1971 yılı Program tahminine göre, turistik seyahat gelirleri 57 milyon 
dolardır. Bu meblâğ % 5 fazlalıkla 60 milyon olarak gerçekleşmiştir 
(Cetvel : 15). Toplam turizm gelirlerinde ise 61 milyon dolarlık program 
hedefi 2 milyon fazlasiyle 63 milyon dolarda gerçekleşmiştir.

Yurtdışma çıkan vatandaşlara gelince, Program 79 bin kişinin turist 
olarak çıkacağını öngörmüşken, bu sayı 1971 yılının 10 ayında, 1970 yılı
nın aynı dönemine göre % 21 düşük gerçekleşmiştir. 1970 yılı son iki ayın
da yurtdışm a çıkanlar %  12 arttığına göre ve trendin değişmeyeceği dü
şünülecek olursa 1971 içinde yurt dışına çıkan turist vatandaş sayısı 
69 - 70 bin civarında kalacak demektir. Bu miktar görüldüğü gibi Program 
tahmininin 10 bin kişi kadar altındadır. 1971 yılının bir özelliği hacca 
giden vatandaş sayısında belirmektedir. 1970 yılında 50 bine yakın kişi 
hac için çıktığı halde bu rakam 1971 de % 75 eksiğiyle 12 bin kadar ola
bilmiştir. Sayı azalmasının nedeni hacca uçakla gitme zorunluluğunun 
konmuş olmasıdır. 1971 yılı turizm giderlerinin beklenenin altında kalma
sının başlıca nedeni budur.

1971 yılında çalışmak için yaklaşık olarak 88 bin kişi yurtdışma çık
mıştır. Son üç yılda işçi olarak dış ülkelere gidenlerin sayısı devamlı artma 
göstermiştir. Nitekim, 1968 yılında 43 bin dolayında olan bu sayı, 1969 
yılında 104 bin ve 1970 yılında ise 130 bin dolayına yükselmiştir. Bu 
durumda, 1970 yılma göre 1971 de yurt dışına çıkan işçi sayısında % 32 nin 
de altında bir azalma görülmektedir. 1971 yılında dışarı giden işçi mikta
rında bir önceki yıla göre meydana gelmiş olan bu düşüşe dış ekonomilerde 
cari konjonktür ve dış talebin daha fazla oranda vasıflı işçilere yönelmesi 
neden olarak gösterilebilir.

1971 yılında Devlet hizmetleriyle ilgili olarak yurtdışma çıkanların 
sayısında azalma kaydedilmiştir. Geçen yılın on aylık dönemine kıyasla 
1971 yılının aynı döneminde % 18 oranında azalma olmuş ve böylece 
5.700 kişi görevli olarak dışarıya çıkmış bulunmaktadır.

Turizm giderlerine gelince, 1971 de turistik seyahat giderleri 1970 
yılma kıyasla %  5 kadar artmış ve 26 milyon dolar kadar tutmuştur. Prog
ramın öngördüğü 30 milyonluk gider böylece 4 milyon dolar eksiğiyle

E. Turizm
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gerçekleşmiştir. Programda 1971 yılı için tahmin edilen toplam turizm 
giderleri 49 milyon dolardır. Ancak 1971 yılı gerçekleşmesi 42 milyonun 
biraz üzerinde kalmış bu suretle giderler % 14 oranında ve 7 milyon dolar 
daha az tahakkuk etmiştir.

Yukarıda kaydedilmiş olan verilere göre, 1971 yılında turizm gelir 
ve giderleri farkı 21 milyon dolara yaklaşmıştır. Sadece turistik seyahat
ler gelir ve giderleri gözönüne alınırsa olumlu fark 34 milyon dolara 
ulaşmaktadır.

1971 yılında cari koşullara rağmen turizmde olumlu ve ümit verici 
bir gelişme kaydedilmiştir. Turizmin ödemeler dengemize 1971 yılındaki 
net 21 milyon dolarlık katkısının daha da artması için turizm alanında 
finansman, eğitim, öğretim ve tanıtma fonksiyonlarım kapsayan bir örgüt
lenme öngörülmüş bulunmaktadır.

F. Dış Ticaret

I3ıı bölümde 1971 yılı ihracat ve ithalat rejimleriyle AID yoluyla yapı
lacak İthalat Yönetmeliğini inceledikten sonra 1971 yılı dış ticaret geliş
melerini gözden geçireceğiz.

a) Dış Ticaret Rejimi

İhracat Rejimi konusunda 19 Haziran 1970 günlü Resmî Gazetede 
yayımlanmış Kararnamenin yerini 29 Nisan 1971 günlü Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kararname; 19 Haziran 1970 günlü Resmî Gazete’de yayım
lanan İhracat Yönetmeliğinin yerini de 5 Mayıs 1971 günlü Resmî Gaze
te’de yayımlanan Yönetmelik almıştır. 29 Nisan 1971 günü yayımlanan 
İhracat Rejimi, Ticaret Bakanlığı yerine kurulmuş olan Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığınca hazırlanmıştır. 11 Aralık 1971 günü bu Bakanlık 
kaldırılmış ve Ticaret Bakanlığı yeniden kurulmuştur.

29 Nisan 1971 günü yayımlanan İhracat Rejiminin getirdiği değişiklik
ler içinde en önemlisi fiyat kontrolü mekanizmasında görülmektedir. Bu
nunla, Türkiye’den yapılacak ticari nitelikteki ihracatın ön fiyat kontrolüne 
bağlı tutulması ilkesi getirilmiştir. Ön fiyat kontrolünün iç ve dış piyasa fi
yatlarını devamlı olarak izlemek ve ilgili Bakanlık ve kuruluşların görüşle
rine başvurulmak suretiyle yapılması öngörülmüştür. Satışlar, ilgili ihraç 
malının fiyatının Bakanlıkça belirli aralıklarla ilân edilen fiyatlara uy
gunluğu tesbit edilerek yapılacaktır. Prefinansman veya alivre yoluyla 
yapılan satışlarda ihraç anındaki fiyat uygunluğu esas alınacaktır.

1971 yılı İhracat Rejiminin getirdiği diğer bir değişikliğe göre, takas 
ve bağlı muameleler yasak olmakla beraber destekleme alınılan yoluyla 
mübayaa olunan mallar için gerekli bağlantıları yapmaya ve hususi te r
tiplere gitmeye, Bakanlık yetkili olacaktır.
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1971 yıh Rejiminin diğer bir önemli yeniliği tescil işlemleri ve merci
leri konusundadır. Bu hükme göre, tescil işlemleri Bakanlıkça yürütülür 
ve esasları tespit ve ilân olunur. Bakanlık, fiyat kontrolü ve tescil işlemle
rinin yürütülmesi ile lüzumlu göreceği teşekkülleri görevlendirebilir. Tes
cille görevlendirilen merciler tescil işlemlerini Bakanlık talimatına uya
rak ve murakabesi altında yürütürler. Bakanlık veya görevlendireceği 
merciler tescil işlemlerinde, Bakanlıkça saptanan her türlü belgeyi ara
maya, bilgileri istemeye, incelemeye ve kontrola yetkilidirler. Her nev’i 
maden, maden cevherleri ve mermer için tescil mercii Bakanlıktır. İhra
catçı Birliklerinin çalışma konularına giren mallar konusunda bu Birlik
ler, tü tün  için Ege Tütüncüler Birliği, Tütüncüler Federasyonu’nun sorum
luluğu altında İstanbul Tütüncüler Birliği ve Samsun Tütüncüler Birliği, 
bunun dışında kalan maddeler için Odalar, tescil merciidirler.

Yeni rejimin getirdiği bir diğer değişiklik ihraç süreleri ile ilgilidir. 
Buna göre, maden cevherleri, sınai mamuller, yağlı tohum küspeleri, pa
muk ve linters pamuğu konusunda eski İhracat Yönetmeliğinde 1 yıla ka
dar ihraç süresi verildiği halde yeni Yönetmelikte bu süre altı aya indiril
miştir.

Nihayet eski İhracat Yönetmeliğinde, konsinyasyon veya müşterek 
hesap yoluyla ihracatın ancak serbest döviz sahasına dahil memleketlere 
serbest döviz karşılığında yapılacağı hükme bağlanmışken yeni İhracat 
Yönetmeliğinde bu tip ihracatın ancak serbest döviz karşılığında yapıla
cağı belirtilerek memleket ayırımı kaldırılmıştır. Ayrıca, eski İhracat yö
netmeliğindeki konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ihraç edi
len mallara ait kambiyo hesaplarının kapatılması halinde Merkez Bankası 
Şubeleri tarafından ilgili tescil mercilerine bilgi verileceğine dair hükmü, 
yeni İhracat Yönetmeliği ile biraz daha genişletilmiş ve kambiyo hesapla
rının kapatılm ası sırasında, beyan edilen fiyatın gözönünde tutulması, ilgili 
meslek teşekküllerinin kesin satış fiyatı île satış anındaki cari piyasa fiyatı 
arasındaki farklarm tesbiti ve bunların Bakanlığa ve ilgili kambiyo mer
cilerine bildirilmesi istenmiştir.

İthalat Rejimi K arar’ı ve Yönetmeliği ile 1971 yılma ait I ve II sayılı 
liberasyon listeleri ve tahsisli ithal mallan listesi yıllık olarak 4 Ocak 1971 
günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Rejim, 
kararnam esi 26 Nisan 1971 günü, yönetmeliği de 5 Mayıs 1971 günü ya
yım lanarak değiştirilmiş; sadece ithal listeleri yürürlükte bırakılmıştır. Bu 
suretle 1971 yılı içinde iki İthalat Rejimi Karar’ı ve Yönetmeliği yayımlan
mış olmaktadır.

4 Ocak 1970 ve 4 Ocak 1971 günlü İthalat Rejimi Kararları ve Yönet
melikleri arasındaki kayda değer değişiklik ve yenilikler şöyle özetlenebilir :
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4 Ocak 1971 de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile, geçen dönemlerde 
6 aylık devreler itibariyle tanzim edilmekte oîan tahsisli ithal mallan listesi, 
kotaların hizalarında kayıtlı meblâğların iki dönemde kullanılması kaydıyla 
yıllık olarak tesbit ve ilân edilmiştir. Liberasyon listeleri yine yıllık olarak 
iki ayrı liste halinde tertiplenmiş, ancak, ithali bir merciin müsaadelerine 
tabi mallar, II sayılı liberasyon listesinde toplanmıştır. İthâl edilecek mal
ların bir an önce ekonomi emrine girmesini teminen ithal müsaahelerine 
bankalarca ek süre verilmesi usulünde değişiklik yapılmış ve bu süreler 
kısaltılmıştır. Dünya fiyatları seviyesinde mal ithalini mümkün kılmak 
ve döviz kayıplarım önlemek amaciyle idari bir tedbir olarak, ithalattan 
sonra yapılmak üzere fiyat kontroluna önem verilmiş ve müeyyide ko
nulmuştur .

4 Ocak 1971 günlü İthalat Rejimi K arar’ı ile, teminat nisbetleri, I nu
maralı liberasyon listesinde yer alan mallar için % 45 den % 50 ye çıka
rılmış, Iı numaralı liberasyon listesinde yer alan mallar için %  60 dan 
Ve 40 a, muhtelif kimyevi gübreler ile kompoze gübreler için °/c 20  den 
%  I e indirilmiştir. Evvelce %  75 nisbetinde teminata tabi olan kara nakil 
vasıtalarının müteferrik aksam ve parçaları I sayılı liberasyon listesine 
alındığından, % 50 nisbetinde teminata tabi tutulmuştur.

4 Ocak 1971 günlü İthalat Rejimi K arar’ı ve Yönetmeliği ile 26 Nisan 
1971 günlü İthalat Rejimi Karar’ı ve 5 Mayıs 1971 günlü İthalat Yönetme
liği arasında da gerek tertip gerek esas hükümler yönünden 1958 senesin
den beri devam eden tatbikatı etkileyecek bazı değişiklikler ve yenilikler 
vardır.

Son Yönetmelikte, İthalat için yapılacak döviz tahsisinde veya döviz 
tahsisine müncer olacak belgelerin verilmesinde, stok durumu, vergi, fiyat 
uygunluğu, malların iç piyasada satış fiyatı, malların iç piyasaya intikal 
süresi gibi tercih kıstasları tesbit edilmiştir. Bu kıstasların uygulanması 
için de yeni bir müracaat formu ile talepte bulunulması esası getirilmiştir.

İthal listelerinden döviz tefrik ve tahsisi yetkisi sadece Dış Ekono
mik İlişkiler Bakanlığında toplandığı cihetle müsaade ve ihtiyaç belgeleri 
bu Bakanlık tarafından tanzim edilmiştir. Ayrıca, I sayılı liberasyon liste
sinden yapılacak oîan ithalatta da döviz tefrikine mesnet olacak müracaat 
formunun uygunluğunun bu Bakanlıkça onaylanması usulü konulmuştur.

Bu Yönetmelikle, ithal malları fiyatlarının ithalden önce kontrol etti
rilmesi esası getirilmiştir. Bu suretle uygulamada, bütün ithal listelerinden 
yapılacak ithalat için fiyat uygunluğu, müracaat safhasında yani tahsis 
alınmadan önce aranmaya başlanmıştır. Ancak, sonradan yayımlanan 
sirkülerlerle bu esasa istisnalar getirilmiş ve tahsisten sonra da fiyat 
uygunluğu alınması yoluna gidilmiştir.



Bu Yönetmeliğin yayımlanmasına kadar Türkiye Odalar Birliğine dev
redilmiş "ithalatçı vesikaları' nın verilmesi ve vize edilmesi yetkileri ye
ni Yönetmelikle Bakanlığa geçmiştir. Sıfat ve ihtiyacı gösterir belgelerin 
eskiden olduğu gibi ilgili mercilerden talep edilmesi ve buna ek olarak 
Bakanlıkça onaylanması hükmü konulmuştur.

îthal müsaadelerinin yürürlük süreleri 6 aydan 5 aya indirilmiş oldu
ğundan akreditifin muteberlik süresiyle, vesaik mukabili ödeme şekline 
göre yapılan ithalatta transfere müracaat süresi de 4 aya düşmüştür. Bu 
sürenin uzatılması usulü kaldırılmış ve mücbir sebep hallerinin vukuunda 
belgelerin yenilenmesine gidilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç belgeleri kullanma 
süreleri de 3 aydan 2 aya indirilmiştir.

Tahsisli ithal mallan listesinde karşılarında müracaat ve inceleme 
makamı gösterilmemiş kotalara vaki müracaat nisbeti, kota tutarının %  20 
sinden %  40 ma çıkarılmıştır. Birim fiyatına tamamlama işlemleri ve mem
leket değişikliği taleplerinin incelenip sonuçlandırılması işi Merkez Ban
kası yerine Bakanlığa verilmiştir.

Tahsisli ithal malları listesinde karşılarında tetkik ve inceleme ma
kamı gösterilmemiş sanayici kotalarından yapılacak ithalatta müracaat
ların Türkiye Odalar Birliğine değil sanayicilerin bağlı olduğu Odalara 
yapılması, bu Odalarca Bakanlığa intikal ettirilmesi ve Bakanlıkça ihtiyaç 
belgesi verilmesi öngörülmüştür.

25 Mayıs 1971 günlü Resmî Gazete’de yayımlanmış olan düzeltme 
ile mutemetlerin ithal müsaadesi taleplerinin müracaat formu ile birlikte 
yetkili bankalara yapılması, yetkili bankaların müracaat formlarını İthal 
Malları Fiat Tescil ve Tetkik Dairesine göndermesi, Bakanlığın bu Dairece 
kendisine intikal ettirilen talepleri inceleyerek neticeyi yetkili Bankaya 
ve Merkez Bankasına bildirmesi suretiyle işlem yapılması usulü getiril
miştir.

Ayrıca, transfer edilen dövizleri, süresi içinde kısmen veya tamamen 
kullanmayanların geri getirdikleri kısmın Türk Lirası karşılığının, trans
fer tarihinden itibaren dövizlerin tekrar Bankamıza intikaline kadar geçen 
her ay için % 0,2 sinin, teminatlardan tevkif ve Hâzineye irat kayde
dilmesi esası konmuştur.

Dış Ticaret mevzuatı hükümleri saklı olmak üzere Türk Parası Kıy
metini Koruma mevzuatına tâbi olan kamu kesimi ithalatının bu defa 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken tes- 
bit edeceği esaslara göre yürütülmesi öngörülmüş ve bu esaslar bir sir
külerle tesbit edilmiştir.

2 Eylül 1971 günü, AET Geçiş Dönemi Geçici Anlaşmasının imzasını 
müteakip İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile “Avrupa Ekonomik Top
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luluğuna Konsolide edilen Liberasyon Listesi” yayımlanmış ve bu listeden 
yapılacak ithalata ait esaslar gösterilmiştir.

1971 yılında Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslavakya, Doğu Alman
ya, Macaristan, Mısır Arap Cumhuriyeti, Romanya, Polonya ve Sovyetler 
Biıiiği kontenjan listeleri yayımlanmıştır. Yugoslavya ile olan ticaret ve 
ödeme anlaşması 1 Nisan 1971 tarihinde yayımlanan tasfiye protokolü 
ile feshedilmiş ve bu ülke ile serbest döviz esası üzerinden muamele ya
pılması kararlaştırılmıştır.

4 Ocak 1971 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan “AID yolu ile yapıla
cak ithalata ait Yönetmelik” bundan önceki 4 Ocak 1970 günlü Yönetme
liğe nazaran pek fazla yenilik ve değişiklik ihtiva etmemektedir.

Ancak yıl içindeki değiştirilmiş olan İthalat Rejimine uygun olarak 
23 Haziran 1971 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni AID Yönetmeliği, 
bundan önce ilân edilenlere nazaran bazı yenilik ve değişiklikler getir
mektedir. Aşağıda bunların belli başlılarına değinilmiştir.

4 Ocak 1971 günlü Yönetmeliğe göre AID yolu ile ithalat sadece 
A.B D.’den yapılmakta iken yeni yönetmelikte AID İdaresinin yeni politi
kasına paralel olarak A.B.D.’ne ilâveten Yönetmeliğe ekli II sayılı listeyle 
bildirilen hemen hepsi gelişmekte olan ülkelerden de ithalat yapılması 
imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, bu ülkeler üzerine yapılacak $ 2.500,— m 
ii/.erindeki ithal taleplerinin, AID fonlarından finansmanının mümkün olup 
olmadığını gösteren, örneği Yönetmeliğe ekli, “Finansman Belgesi” ihdas 
edilmiştir.

Yeni Yönetmelik deniz sigortası primlerinin AID fonlarından ödene
bilmesi için sigorta şirketlerinin II sayılı listede kayıtlı ülkelerde (Türkiye 
dahil) kâin olmasını ve sigorta tazminatlarının da A.B.D. doları veya kon- 
vertibl dövizlerle ödenebilmesini şart koşmuştur.

AID’nin yeni politikasına uygun olarak, satış acentası komisyonları
nın Türkiye dahil üçüncü ülkelerde bulunan satış acentalanna AID fon
larından ödenmesi kabul edildiğinden, yeni Yönetmelikte acenta komis
yonları ile ilgili hüküm de buna göre değiştirilmiştir. Eski Yönetmeliğe gö
re, AID yolu ile yapılacak ithalatta memleket değişikliği mümkün değildi. 
Yeni Yönetmelikte, ekli II sayılı listede kayıtlı ülkeler dahilinde olmak 
kaydiyle ve döviz tahsis mektuplarına istinadan memleket değişikliğine 
cevaz verilmiştir.

Bu arada çıkarılan bir sirküler ile ithal taleplerinin AID fonlarından 
karşılanması halinde yatırılan nakdi teminatlardan mal bedelinin Türk 
lirası tutarının % 10 nun alıkonularak geri kalan kısmının akreditif açı
lışını müteakip ilgililere iade edilmesi hükmü konulmuştur.
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Türk Parasının değerinin 1970 yılında yeniden ayarlanması, ithalat ve 
ihracat rejimlerinin uygulamaya konulması ve işçi dövizi girişlerinin art
ması 1971 yılında dış ticareti olumlu yönde etkilemiştir.

1971 yılı Programında 1.045 milyon dolarlık ithalat öngörülmüştür. 
Bunun 455 milyon doları liberasyon listelerinden, 270 milyon doları tah
sisli ithal malları listesinden, 100 milyon doları da iki taraflı anlaşmalı ülke
lerden yapılacak ithalat ile ilgili olup kalan 220 milyon doları proje kre
dileri, özel yabancı sermaye yatırımları, TL. karşılığı gıda ithalatı ve hibe, 
NATO Enfrastrüktür Programı ve bedelsiz ithalat için tahmin edilmiştir. 
1971 yılı tahsisli ithal malları listesine, sonradan çeşitli tarihlerde Bakan
lık talim at ve sirküleriyle sanayici ve ithalatçı kotalarına eklenen 144,3 
milyon dolar ile bu listeden yapılacak ithalat 414,3 milyon dolara çıka
rılmıştır. 31 Aralık 1971 tarihi itibariyle liberasyon, tahsisli ithal mallan 
ve anlaşmalı memleketler kontenjan listelerinden tanzim olunan ithal mü
saadeleri tutarı AID dahil 669,8 milyon dolardır.

1971 yılında dış ticaret hacmimiz rekor düzeyde bir artış göster
miştir. 1969 yılında 6,2 ve 1970 yılında %  14,7 oranlarında genişle
miş olan dış ticaret hacmi 1971 de % 20,3 büyüyerek 1 milyar 847 
milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Dış ticaret hacrrti içinde ihra
cat rakamlarına gelince : ihracat 1969 da Çf 8,2; 1970 de c/, 9,6 ve 1971 de 
% 15 artarak 677 milyon dolara çıkmıştır (Cetvel: 16). Bu sonuca 
göre, İkinci Plan döneminde Program hedefi ilk defa aşılmış olmak
tadır. 1968 yılında Program hedefinin % 8, 1969 yılında c/c 6,6 ve
1970 yılında % 1,9 gerisinde kalındığı halde, 1971 yılı Program hedefi olan 
640 milyon dolar % 5 oranında aşılmıştır. İthalat 1969 da fP 4,9 genişler
ken 1970 de % 18,3 oranında artmış ve 1971 de % 23,6 oranında fazlalaşmış 
ve 1 milyar 171 milyona varmıştır. İthalatın 1971 yılı Program hedefi 1 
milyar 45 milyon idi. Gerçekleşme durumuna göre Program hedefi % 12 
oranında geçilmiştir.

İthalat - ihracat farkı 1969 da c/c  1 oranında daralmış, 1970 de % 36 
oranında bir genişleme göstermiş ve 1971 de farkın artış oranı %  38 e çık
mıştır. Toplam dış ticaretimizin ithalat, 1969 da %  60 ını, 1970 de c/r  62 
sini ve 1971 yılında % 63 ünü teşkil etmiştir. İthalatımızın 1969 da % 67 
si, 1970 de % 62 si ve 1971 de ise -% 58 i ihracatımızdan elde edilen gelir
lerle karşılanmıştır.

İhracatımızda kaydedilen artışla birlikte, 1971 yılında bünye değişik
liği de devam etmiştir. 1968 yılında toplam ihracatımızın % 81,6 sını teş
kil eden tarım ve hayvancılık 1969 ve 1970 yıllarında c/r 75 e, 1971 yılında 
ise %  72,6 ya inmiştir. Tarım ve hayvancılık ihracatında dört yılda görü
len bu değişmeye karşılık sanayi mamulleri ihracatı 1968 de toplam ih-

b) Dış T icaret Gelişmeleri
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r a c a  Un </r 13,2 sinden ibaretken 1971 yılında % 21,5 a yükselmiş olmak
tadır. Tarım ve hayvancılık ihracatı, 1971 yılında 491 milyon, sanayi ma
mulleri ise 145 milyon dolardır.

Toplam ihracat içinde geleneksel mallarımızın payı 1971 yılında da 
düşme göstermiştir. Nitekim tütün, fındık ve üzüm ele alındığında, bu üç 
ihraç maddesinin, 1969 yılı ihracatındaki paylan %  39,5, 1970 deki pay
ları % 31,8 ve 1971 deki payları ise ancak %  28,4 olabilmiştir (Cetvel : 17). 
Bu durumun ifade ettiği anlam, ihracatımız içinde geleneksel malların nis- 
bî önemlerinin azalması, buna karşılık diğer ihraç mallarımızın öneminin 
artması ve hatta bunlara yeni yeni ihraç mallarının eklenmekte olması ve 
paylarının da yükselmesidir. Sonuç ihracatımız yönünden um ut vericidir.

Başlıca maddeler itibariyle ihracatta pamuk birinci sırayı almaktadır.
1970 yılında 173 milyon dolarlık pamuk ihracatı, 1971 de 193 milyon dolara 
çıkmıştır. Pamuktan sonra tütün ihracı gelmektedir ve tütünün ihraç de
ğeri 1970 yılı için 79 milyon dolar ve 1971 için 86 milyon dolardır. Fın
dıkta 1970 de 87 milyon dolarlık ihracat yapılmış, bu miktar 1971 de 84 
milyon dolara inmiştir. 1971 de dördüncü sıra, 22 milyon dolar ile küspeler
dedir; Bunların 1970 ihraç değeri 21 milyon dolardır. Yine 22 milyon dolar 
ile kuru üzüm 1971 yılında beşinci sırayı işgal etmektedir.

1971 ihracatında maddeler itibariyle kayda değer gelişmeler turunç
giller, canlı hayvanlar ile bakliyatta görülmektedir. Sanayi malları ihracı 
ise gelişmesine devam etmektedir. Bu arada pamuk ipliği, deri ve kösele 
işleme, çimento, cam seramik sanayi dallarında değer yönünden oldukça 
yüksek düzeylere erişilmiş bulunmaktadır.

Çeşitli ülke gruplarının ihracatımızdaki paylan incelendiğinde, 1971 yı
lı gelişmelerinin şöyle olduğu görülür: Ortak Pazarın ihracatımızdaki his
sesi 1970 de % 40,7 iken 1971 de %  39,4 e inmiştir. “Diğer APA Ülkeleri”- 
nin payı ise %  3,2 den % 2 ye düşmüştür. Anlaşmalı Ülkeler’in payı da 
devamlı azalma eğilimi içinde 1970 de %  16,7 den 1971 de % 13,7 e kadar 
inmiştir. “Diğer Üîkeler”in payı % 11,5 ten % 11,8 e çıkarak cüz’i bir 
artış gösterirken “Dolar Sahası Ülkeleri”nin payı 1970 deki %  10,2 gibi 
düşük noktadan sıyrılmış ve 1971 de % 13,6 ya yükselmiş bulunm akta
dır (Cetvel: 18).

İthalata gelince, yıllık programlarda 1968 için 835 milyon dolar; 1969 
için 860 milyon dolar; 1970 için 880 milyon dolar ve nihayet 1971 için
1.045 milyon dolarlık ithalat öngörülmüş iken bu hedefler 1968 de % 91,5,
1969 da %  93,1 oranlarında gerçekleşebilmiş, fakat 1970 yılında %
107,7 ve 1971 de ise % 112 oranlarında olmak üzere aşılmıştır.

İthalatımız, program ithalatı (liberasyon, tahsisli, anlaşmalı) ve di
ğer ithalat (NATO enfrastrüktür, özel yabancı sermaye, özel yatırım 
kredileri, surplus, bedelsiz ve diğerleri) şeklinde iki bölümde de incele
nebilir.
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Frogranı ithalatının genel ithalat içindeki payı İkinci Plan dö
nemi süresince devamlı olarak program ithalatının genel ithalat içinde
1968 de •% 83,8; 1969 da %  80,8; 1970 de 80,7 ve 1971 de ise (/r 78,9 pay 
alması öngörülmüştür.

Program ithalatı, yıllık kalkınma programlarına göre 1968 için 
% 95,7 oranmda ve 670 milyon dolar; 1969 için c/ç 91,7 oranında ve 638 
milyon dolar; 1970 için %  92,1 oranmda ve 654 milyon dolar vc  nihayet 
1971 de ise programı aşarak 109,5 oranmda ve 903 milyon dolar olmak 
üzere gerçekleşmiştir.

1971 yılında ithalatımız bünyesindeki olumlu gelişmeler özellikle ham
maddelerde görülmektedir. Genel ithalat içinde hammaddelerin payı 1968 
de % 47,3; 1969 da % 49,3 ve 1970 de % 47,9 da kalmış iken 1971 yılın
da %  51,3 e yükselmiştir. Böylece 1971 yılı hammadde ithalatı 454 
milyon dolardan, %  32,4 oranında artarak, 601 milyon dolara ulaşmıştır.

1971 yılında “inşaat malzemesi” ile “makine ve  teçhizatı” kapsayan 
yatırım maddeleri ithalatı %  15 oranmda bir artış kaydetmiştir (Cetvel: 19). 
Bununla beraber bu grubun yıllık artış hızı 1971 de yavaşladığı gibi genel 
ithalattaki payları da azalmış ve 1970 de %  47 iken 1971 de % 43,6 ya 
inmiştir. 1971 yılı ithalatı içinde akaryakıt ithalatı %  82 oranında bir artışla 
122 milyon dolara yükselmiştir. Bu meblâğ genel ithalatın %  10 unu, ham
madde ithalatının ise % 20 sini teşkil etmektedir.

1971 yılı ithalatında diğer önemli kalemler demir - çelik, sun’i plas
tik ve ilâç - boya’dır. 1970 yılında 93 milyon dolarlık demir çelik ithal edil
miş, 1971 de bu meblağ %  42 artışla 132 milyon dolara çıkmıştır. Aynı 
şekilde 1970 deki 35 milyon dolarlık sun’i plastik ithalatı 1971 de 43 milyon 
dolara çıkmış, 1970 de 91 milyon dolar değerinde ithal edilen ilâç 
ve boya için 1971 de 108 milyon dolar harcanmıştır. 1971 yılında hayvani 
nebati yağlar ithali 11 milyon dolar artışla 17 milyon dolar olmuştur. 
Sun’i gübre ithalâtı ise 1970 seviyesini muhafaza etmiştir.

1971 yılında Ortak Pazarın ithalat içindeki payı, ihracatın aksine art
mış bulunmaktadır; 1970 de %  34,3 olan pay 1971 de % 38,9 dur. Serbest 
Mübadele Birliğinin payı % 17,4 ten % 18,3 e çıkmıştır. Buna karşılık An
laşmalı Ülkelerin ithalatımızdaki paylan %13 ten % 12 ye inmiş, Dolar Sa
hası Ülkelerinin payı ise %  23 ten % 17,2 ye düşüş göstermiştir.

1971 ithalatının kaynaklarına göre dağılımında da 1970 e kıyasla 
önemli bazı değişiklikler kaydedilmiştir. Liberasyondan ithalatın payı %
38,7 den %  45,5 a yükselmiş ve bu suretle liberasyon daha önceki yıllar 
ithalatındaki yerini tekrar alır duruma gelmiştir (Cetvel: 20). Tahsisli it
halatta da %  20,2 den % 22,2 ye bir artma görülmektedir. Anlaşmalı
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ithalatın payı ise % 10 dan % 9,4 e inmi§ bulunmaktadır. Özel yabancı 
sermaye karşılığı ithalatın payı 1970 de % 4,5 çıkmışken 1971 de %  2,5 
olmuştur. Bu pay 1968 de % 0,7 ve 1969 da % U  idi. Özel yatırım kre
dileri ithalatının payı son yıllarda devamlı artm aktadır. 1970 de % 12 ye 
çıkan bu pay 1971 de % 12,6 olmuştur. Bedelsiz ithalatın payında da art
ma görülmektedir. Bu ithalatın 1970 de payı % 6,6, 1971 de % 7,1 dir. 
Nato - Enfrastrüktür payı ise 1970 de %  1,8 e yükselmişken, 1971 de %  0,6 
ya İnmiş bulunmaktadır.

Toplam ithalat içinde “akaryakıt”, “demir - çelik” ve “hayvani ve ne
bati yağların” payları 1970 e göre 1971 de artış, “dokuma - iplikler”, “ma
kineler”, “taşıma araçları”, “gübreler” ve “diğer maddeler”in payları ise 
azalma kaydetmiştir. Akaryakıtın payı % 1  den % 10,4 e demir - çelik’in 
ise Vf 9,8 den % 11,3 e yükselmiş; makinelerin payı % 28,2 den % 27,9 
a ve taşıma araçlarınmki % 11,5 ten % 8,7 ye düşmüştür.

3 — ÇALIŞMA

A. Genel Gelişmeler

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’mn ilk dört yılında işgücünün yıllık 
ortalama artışının 425 bin dolaylarında olduğu belirtilmektedir. Tarım di
anda ekonomik faaliyetlerin normal yıllarda ortalama 210 bin kişiye iş ola

nağı verdiği de hesaplanmaktadır. Ayrıca gene ortalama 85 bin kişi yaban
cı ülkelere çalışmağa gitmektedir. Bu durumda, arta kalan ve çalışma çağın
da 130 bin kişi için iş, ya tarımdan gelecektir ya da tarım işba halinde bu
lunduğuna göre bunlar gizli veya açık işsiz olarak kalacaklardır.

1971 de olağanüstü üretim nedeniyle tarım kesimindeki gizli işsizle
rin 750 bine indiği sanılmaktadır. Bu rakama, tarım dışındaki işgücü faz
lası 1 milyon 90 bin kişi eklendiği takdirde 1972 yılma 1 milyon 840 bin 
gizli ve açık işsiz devredilmiş olmaktadır.

Yapılan hesaplamalara göre 1971 yılında, tarım kesimine gerekli iş
gücü 8,8 milyon, tarım dışı kesimlerde 4,2 milyon ve her iki bölüme gir
meyen iş sahipleri 0,5 milyon kişiyi bulmuştur. Bıı rakamlara 1971 yılın
daki 1,8 milyon işsizi eklersek, ülkede çalışma çağında 15,3 milyon kişi 
mevcut demektir. Bu miktarın c/f 12 si işgücü fazlasını teşkil etmektedir.

Gizli ve açık işsizlerin mevcudiyetinin yamsıra ortaya çıkan diğer bir 
sorun, çeşitli iş kollarında nitelikli işgücüne olan ihtiyacın artmasıdır. Mev
cut işgücünün kesimler arası dengesiz dağılımı ve bunun sonucu işgücü
nün verimli şekilde kullanılamaması, ayrı bir sorun teşkil etmektedir. 1971 
yılında tarım kesiminde işgücü başına verimin, Türkiye ortalamasının yarı
sından az ve sanayide çalışan işçi başına yaratılan verimin de yaklaşık 
olarak dörtte biri olduğu belirtilmiştir.
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ülkem izde yüksek nüfus artışının sonucu yüksek bir işgücü arzı mev
cuttur. İşgücü fazlasını azaltmanın en etkin yolu hızlı bir sanayileşme
dir. Planlı dönemde sanayi kesiminin yarattığı iş olanakları beklenenin ve 
yıllık işgücü arzının altında kalmıştır.

1971 yılında sendikalı işçi sayısının 1 milyon 20ü bine yaklaştığı tah
min edilmektedir. Sendikaların çalışmaları genellikle ücret sorunlarında 
yoğunlaşmıştır. Ayrıca kamu ve özel kesimler arasındaki ücret farkları 
gittikçe artm akta ve kamu kesimi ücretleri özel kesime göre yükselmek
tedir.

Tarım dışında kalan ve sadece büyük işyerlerini kapsayan istatistik
lere göre, 1971 yılı çalışma hacmi 1970 yılma göre 6,9 artışla i mil
yon 75 bin kişiye ulaşmıştır (Cetvel : 21). 1971 yılında, 1970 e göre 
en yüksek artışlar sırasiyle %  40 ile madencilik kesiminde; % 37 ile 
ormancılık, avcılık, balıkçılık kesiminde; %  9 ile hizmetler kesiminde 
görülmektedir. 1971 yılında şehir hizmetleri ve ticarethanelerde çalışma 
hacmi % 6; imalat sanayiinde %  4 ve inşaat sanayiinde ise %  2,5 arta
bilmiştir. Nakliyat, depoculuk ve muhaberat kesiminde çalışma düzeyi,
1970 yılının da % 1 altında kalmıştır.

Yukarıdaki oranlar şüphesiz 4,2 milyon kişinin çalışmakta olduğu 
tarım  dışı kesimin takriben %  25 ini kapsamakta ise de genel eğilimi belirt
me bakımından anlam taşımaktadırlar.

B. Yurtdışında Çalışanlar

Yurtdışına işçi gönderme konusu çalışma, gelir ve özellikle dış öde
meler dengesi açılarından önem kazanmaktadır. 1971 yılında, yurt dışın
da çalışan ve sayıları tahmini olarak 560 bini aşan işçilerimizin gönder
dikleri dövizlerin tutarı 471 milyon 370 bin 427 dolar olmuştur. Bu meblâğ, 
geçen yılın 273 milyon 20 bin 778 dolarından % 73 daha fazladır.

Son yıllarda nitelikli işgücü içte ve dışta bir sorun olarak belirmek
tedir. Nitelikli işgücüne üike içinden olduğu kadar dışarıdan gelen ta
leplerin karşılanmasında güçlüğe uğranmaktadır. Soruna çözüm yolu bul
mak ve işçilere mesleki ve teknik öğrenim sağlamak için Milli Eğitim 
Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Alman Hükümeti arasında işbirliği
ne gidilmiştir. Diğer yandan kalkınmamızda gelir ve çalışma olanakları 
yaratılm ası yönünden yurda gelen işçi tasarruflarının en iyi biçimde de
ğerlendirilmesi konusu üzerinde önemle durulmaktadır.

1971 yılında, dış ülkelere gönderilen işçiler sayısında 1970 yılına gö
re önemli bir azalma kaydedilmiştir. 1970 te dışarıya giden 130 bin işçiye 
karşılık 1971 de %  41 eksiğiyle 88 bin işçi gönderilebilmiştir. Bunun ne
denleri, çalışılmağa gidilen ekonomilerdeki konjonktür ve çalışma düzeyi 
ile dıştan nitelikli işçi talebinin artmış olmasıdır.
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1971 yılında 66 bin işçiyle gene Batı Almanya en çok işçi gönderi
len ülke olmuştur. Yaklaşık olarak 8 bin işçimizin gittiği Fransa, 5 er bin 
işçimizin gönderildiği Hollanda ve Avusturya, Batı Almanyayı izlemektedir
(Cetvel: 22).

III. PARA VE KREDİ

1 — MERKEZ BANKASI

A. Banknot Emisyonu

1971 yılında Merkez Bankasınca uygulanan para ve kredi politikasına 
yön veren etkenler, bütçe harcamalarının yükselmesi ve iyi bir mahsul 
yılı idrak edilmesi nedenleriyle zorunlu olarak artan kamu kesimi kredi
leri, altın ve döviz rezervlerindeki artışın 1971 yılında da devam etmesi, 
ithalat depozitolarının geri verilmesi ve toplam mevduat artış hızı yanında 
özellikle para hacminde yer alan vadesiz mevduat artışının hızlanmasıdır.

Banknot emisyonunu artırıcı etkenler mevduat artışı ile birleşerek 
bankaların kaynaklarını yükselttiği için banka kredileri genişlemiş ve bu 
arada mevduat kredi ilişkisine dayanarak bunlar birbirlerini etkilemişler 
ve artışlarım hızlandırmışlardır. Merkez Bankasınca para hacmini artıran 
bu gelişmeleri belirli bir ölçüde tutabilmek için gerekli tedbirlerin zam a
nında olması yoluna gidilmiştir. Bu gelişmeler daha önceden tahmin 
edildiği için yıl başından itibaren Merkez Bankası kredilerinin artış 
hızı yavaşlatılmıştır. Ancak yukarıda belirtildiği gibi kamu kesimi kredi
leri zorunlu artışlar gösterdiği için daha çok özel sektöre bankalar 
aracılığiyle açılan krediler daraltılmıştır. Merkez Bankasının kamu sektö
rüne açılan dolaysız kredileri 1970 yılında % 15,5 arttığı halde 1971 yılında 
%  43,2 oranında artmıştır. Bankalar aracılığiyle açılan dolaylı krediler ise
1970 yılında % 9,3 oranında arttığı halde 1971 yılında % 29,6 oranında 
azalmıştır. Böylece 1970 yılında %  26,8 olan banknot emisyonu artış hızı
1971 yılında %  22,4 te kalmıştır. Altın ve döviz rezervleri ile Merkez Ban
kası kredilerinin ve ithalat teminatı iadesinin 1971 yılı banknot emisyonu 
üzerindeki artırıcı etkisi 1970 yılına kıyasla biraz daha fazla olmuştur. 
Buna karşılık banknot emisyonunu azaltıcı işlemlerin toplam etkileri geçen 
yıla kıyasla daha azdır.

Merkez Bankası banknot emisyonu 1970 yılında %  26,8 oranında ar
tarak yıl sonunda 13.915 milyon liraya yükselmişti. Bununla birlikte 
para - kredi politikası fiyat istikrarının korunmasını ön planda tuttuğu için 
Bankamız aldığı diğer tedbirlerle banknot emisyonundaki artışın para hac
mini aynı oranda etkilemesine engel olmuş ve 1970 yılında para hacmi 
artışı %  17,1 de kalmıştı.

Banknot emisyonu hacmini başlıca Merkez Bankası kredileri ile altm 
ve döviz rezervlerinin hareketleri tayin eder. Bunun yanında bankaların,
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resmî dairelerin ve diğer kuruluşların Merkez Bankası nezdindeki mev
duatı ile mevduat karşılıkları ve ithalat depozitoları gibi değişik amaçlı 
kontrol araçları da banknot emisyonunu etkilemektedir.

Her yıl olduğu gibi 1971 yılının ilk aylarında da banknot emisyonu 
mevsimlik bir gerileme göstermiş ve Mayıs ayı sonunda 13.391 milyon 
liraya inmiştir. Bu dönemde Bankamız nezdindeki altın ve döviz rezerv
lerinde ve Hâzineye açılan kredilerdeki artışlarla ithalat depozitolarının 
geri verilmesi emisyonu artırıcı yönde etkilemiştir. Ancak Merkez Banka
sındaki tevdiatın ve bunlar arasında özellikle mevduat karşılıklarının yük
selmesi banknot emisyonunu azaltıcı sonuç vermiştir. Yılın ikinci yarısında 
hububat alımları dolayısiyle Toprak Mahsulleri Ofisi kredilerinin önemli 
artışlar kaydedeceği için bunların para hacmine yansımaması gerekirdi. 
Gerçekten bankaların reeskont kredilerinin daralması yoluyle emisyon 
hacmi yılın ilk beş ayında 524 milyon lira (%  3,8) azalmıştır. 1970 yılının 
aynı döneminde emisyon % 4,4 oranında gerilemişti.

Banknot emisyonu Haziran ayından itibaren yükselmeye başlamış ve 
Ekim ayında 17.114 milyon liraya çıkarak beş ayda 3.723 milyon lira 
(% 27,8) artmıştır. 1970 yılında aynı dönemde emisyon artış oranı %  25,9 
idi. 1971 yılında Haziran - Ekim aylarını kapsayan beş aylık dönemde bank
not emisyonunda meydana gelen artış, başlıca altın ve döviz rezervlerinde 
ve kredilerdeki artışla ilgilidir. Bu iki etken banknot emisyonuna bu dö
nemde 5 milyar liradan fazla artırıcı, Merkez Bankası nezdindeki mevduat 
artışı ise bu dönemde banknot emisyonuna 1.446 milyon liralık azaltıcı 
etki yapmıştır.

1971 yılı Ekim ayından sonra banknot emisyonundaki artış durak
lamış hatta 82 milyon lira gerileyerek yıl sonunda 17.032 milyon liraya 
inmiştir.

Emisyon hareketleri 1971 yılının tamamı açısından ele alınınca 1970 
yılı sonuna kıyasla 1971 yılı sonunda altın ve döviz rezervlerinin 4.494 mil
yon lira ve kredilerin 1.708 milyon lira artmış olması ve 412 milyon liralık 
ithalat teminatı iadesi yapılmış olmasının banknot hacmine topluca 6.614 
milyon lira artırıcı etki yapmış olduğu görülür (Cetvel : 23 ve 24).

Başlıca muamelelerin emisyon artırıcı etkileri 100 kabul edilirse, 
bunun 68 i altın ve döviz rezervlerinin artışı, 6 sı ithalat depozitolarının 
iadesi ve yalnız 26 sı Merkez Bankası kredilerinin artışı ile ilgilidir. Yine 
artırıcı etkiler toplamı 100 kabul edilirse bunun 53 ünün mevduat ve diğer 
pasif hesap artışlariyle piyasadan geri çekildiği ve geriye kalan 47 sinin 
emisyon artışına dönüştüğü görülmektedir.

Buna karşılık Merkez Bankası nezdindeki mevduatın 3.304 milyon lira 
ve diğer her türlü işlemlerin net pasif sonucunun 193 milyon lira artmış 
olması banknot emisyonuna topluca 3.497 milyon liralık azaltıcı etki yap
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mıştır. Artırıcı ve azaltıcı etkiler sonucunda emisyon 1971 yılı sonunda 
3.117 milyon liralık bir artış kaydetmiştir. Bu işlemler sonucunda banknot 
emisyonu 1971 de % 22,4 oranmda artarak 13.915 milyon liradan 17.032 
milyon liraya yükselmiştir. Merkez Bankası nezdindeki mevduat artışının 
2.663 milyon lirası mevduat karşılıklarından ve geri kalan kısmı bankaların 
serbest tevdiatı ile diğer tevdiat hesaplarının yükselmesinden ileri gelmiştir.

1971 yılında Merkez Bankasının emisyon politikasını, altın ve döviz 
rezervinin çoğalmasından, Hazine nakit sıkıntısından ve tarım rekoltesinin 
yüksekliğinden gelen artırıcı etkileri, bankalardaki hızlı mevduat artışını 
gözönünde tutarak reeskont kredilerini daraltm ak ve mevduat karşılıkla
rından faydalanmak yoluyle azaltmak teşkil etmiştir. Bu politika izlenirken 
döviz gelirlerinin artış hızını yavaşlatacak her hangi bir uygulamanın mey
dana gelmemesine de dikkat edilmiştir.

B. Merkez Bankası Kredileri

1970 yılı sonunda 14.565 milyon lira olan Bankamız kredileri 1971 
yılında 1.708 milyon lira (%  11,7) artarak yıl sonunda 16.273 milyon liraya 
çıkmıştır (Cetvel : 25).

Merkez Bankası kredilerinin yıl içindeki gelişmesi ana çizgileriyle 
emisyon gelişmesine paraleldir. Krediler Nisan ayındaki 285 milyon liralık 
bir artış dışında, Mayıs sonuna kadar gerileyerek 14.565 milyon liradan 
13.436 milyon liraya inmiştir. Nisan ayındaki artış başlıca tütün finansma
nından ve Tarım Satış Kooperatifleri kredilerinden ileri gelmiştir. Haziran 
ayında artmaya başlamış olan Merkez Bankası kredileri, Kasım ayı dışında, 
yıl sonuna kadar her ay artarak 16.273 milyon liraya çıkmıştır. Y ılın ilk 
beş ayında mevsimlik olarak 1.129 milyon lira azalmış olan Bankamız kre
dileri son yedi ayda 2.837 milyon lira artmıştır.

1971 yılı sonunda 1970 yılı sonuna kıyasla Merkez Bankası kredilerin
de meydana gelmiş olan 1.708 milyon liralık artışın tümü dolaysız kredi
lerdeki artıştan doğmuştur. Merkez Bankasının bankalar aracılığiyle aç
tığı dolaylı krediler gerilemiştir. Merkez Bankasının dolaysız kredileri Hâ
zineye, I oprak Mahsulleri Ofisi ve Tekel İdaresine ve Bankalar Tasfiye 
Fonuna açılan kredileri kapsamaktadır. Bankamızın dolaysız kredileri Ban
kalar lasfiye 1* onu bir yana bırakılırsa kamu kesimine açılan kredileri, 
bankalar aracılığiyle açılan dolaylı krediler de özel kesime açılan kredileri 
temsil etmektedir. 1971 sonu itibariyle 16.273 milyon liralık toplam Mer
kez Bankası kredilerinin 11.839 milyon lirasını (%  73 ü) doğrudan doğ
ruya ilgili kuruluşlara açılan dolaysız krediler ve 4.434 milyon lirasını 
(%  27 si) bankalar aracılığiyle açılan dolaylı krediler teşkil etmiştir. 1970 
yılı sonunda dolaysız kredilerin payı % 57 ve dolaylı kredilerin payı 
% 43 tü. ' " “
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Altın ve döviz rezervlerinin sürekli olarak çoğalması yanında 1971 
yılı mahsulünün çok yüksek olması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi hu
bubat aîımlarımn artacağının anlaşılması, ithalat teminatının azalmaya 
devam etmesi ve bütçe ödeneklerindeki artışa paralel olarak Hazine kısa 
vadeli avansının yükselmesi banknot emisyonunu artırdığı için Merkez 
Bankası kredi politikasının özel kesimle ilgili kısmının dikkatle uygulan
ması gerekmiştir. Mevduat hızla artmış ve bu artış nedeniyle bankaların 
kaynakları yükselmiştir, Böylece bankalar ve üretim kesimleri yeterince 
finanse edilmiş, mevduat karşılıkları hızla artmış ve bankaların reeskont 
kredileri daralmıştır. 1970 yılı sonunda 6.300 milyon lira olan bu krediler 
1971 yılı sonunda 1.866 milyon lira azalarak 4.434 milyon liraya inmiştir.

Yukarda belirtilmiş olan politika yardııniyle kredilerin banknot emis
yonunu artırıcı etkisinin para hacmi aracılığiyle fiyatlar genel seviyesine 
yapacağı etkilerin azaltılmasına çalışılmıştır.

Merkez Bankasınca doğrudan doğruya açılan krediler 1971 yılında 
% 43,2 oranında artarak 8.265 milyon liradan 11.839 milyon liraya çık
mıştır. Böylece dolaysız kredilerde meydana gelen 3.574 milyon liralık 
artışın 1.729 milyon lirası Hazine kısa vadeli avansında, 1.875 milyon lirası 
Toprak Mahsulleri Ofisi kredilerinde kendini göstermiş, Bankalar Tasfiye 
Fonuna açılan krediler 30 milyon lira azalmıştır.

Bankamızın kamu kesimine açtığı dolaysız krediler içinde yeri en 
önemli olan Hazine kısa vadeli avansı 1970 yılı sonunda 4.359 milyon lira 
iken 1971 yılında 1.729 milyon lira (%  39,7) artarak yıl sonunda 6.088 
miîyon liraya çıkmıştır. Bu avansın azami limiti 1211 sayılı Bankamız Ka
nununun 50 inci maddesi hükmü gereğince cari yıl genel bütçe ödenekleri 
toplamının % 15 idir. Bu azami limit çerçevesinde, yıl içinde uygulanacak 
nisbet Maliye Bakanlığiyle Banka arasında kararlaştırılır. 1971 yılı Şubat 
ayında 3.846 milyon liraya inmiş olan Hazine kısa vadeli avansı 1971 yılı 
Bütçe ödeneklerinin artışına paralel olarak 1971 yılı Aralık ayı sonunda 
6.088 milyon liraya yükselmiştir.

K atm a bütçeli idareler içinde Bankamızın kredi açtığı tek kuruluş 
Tekel İdaresidir. Tekel İdaresine açılan bu krediler tütün kampanyalarını 
desteklemede kullanılmaktadır. Bu krediler 1971 yılında değişikliğe 
uğram adan bütün yıl boyunca 1.750 milyon lira olan 1970 sonu seviyesinde 
kalmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisine hububat aîımlarımn finansmanı için açılan 
krediler 1970 yılı sonunda 1.125 milyon liraya inmişti. 1971 yılının ilk ay
larında Ofis bir miktar daha ödeme yapmış ve Mayıs ayı sonunda borç ba
kiyesi 1.080 milyon liraya inmiştir. 31.5. 1971 tarihine kadar 1970 yılı kam
panyasından 840.015 tonluk alım yapılmıştır. 1971 yılı kampanyası alını
lan  için yeni bir kararname çıkarılmamış, 1211 sayılı Kanunun 51 inci mad-
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dcsi hükmü uyarınca kredi açılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi 31.12.İ97İ 
tarihine kadar 1971 yılı kampanyasından 2.174.974 tonluk alım yapmıştır, 
1971 yılı hububat üretiminin ve dolayısiyle alımların rekor seviyeye ulaş
ması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisine açılan krediler Haziran ayından 
itibaren hızla yükselmeye başlamış ve yıl sonunda 3 milyar liraya çıkmıştır.

Merkez Bankasının Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne pancar alım 
kampanyası için açtığı krediler 675 milyon lira olan 1970 sonundaki se
viyesinde kalarak artış ve eksiliş göstermemiştir.

Mali bünyeleri bozularak tedricen tasfiyeye tabi tutulan bankaların 
tasfiyelerinde kullanılmak üzere Bankalar Tasfiye Fonuna 1971 yılında yeni 
kredi açılmamıştır. Bu Fon’da biriken paralarla Merkez Bankasının daha 
önce açtığı kredilerin bir kısmı ödenmiş ve böylece 1970 yılı sonunda 
322 milyon lira olan borç bakiyesi 1971 yılı sonunda 292 milyon liraya 
inmiştir.

Merkez Bankasının özel sektöre açtığı kredileri temsil eden ve ban
kalar aracılığiyle açılan dolaylı krediler 1971 yılında % 29,6 oranında aza
larak 6.300 milyon liradan 4.434 milyon liraya inmiştir. İlerde banka kre- 
rileriyle ilgili bölümde ayrıntılı olarak belirtilmiş olduğu üzere toplam banka 
kredileri 1971 yılında önemli bir artış göstermiştir. Kredilerin dayandığı 
kaynaklardaki gelişmeler nedeniyle bankalar Merkez Bankasına borçlan
makta fazla istekli davranmamışlar ve Merkez Bankası da emisyon artı
şını frenlemek amaciyle bankalara açtığı kredilerde bu davranışı destekle
miştir. Bu nedenle Merkez Bankası dolaylı kredileri 1971 yılında bir 
önceki yıl sonuna kıyasla 1.866 milyon lira azalmıştır. Önceliği olan sanayi 
kollarına açılan krediler ile Sümerbank’a açılan pamuk alım kredisi dışında 
kalan bütün kredilerde eksiliş meydana gelmiştir.

Bankamızın özel kesime bankalar aracılığiyle açtığı krediler sanayi, 
ihracat, tarım küçük sanat ve ticaret alanlarını kapsamaktadır.

Bankamızın sanayi alanına açtığı beş grup kredinin toplamı 1971 
yılında 1.035 milyon liradan 907 milyon liraya inerek 128 milyon lira azal
mıştır. Azalma normal sanayi kredilerinde 202 milyon lira, sanayicilerin 
ticari senetlerinde 26 milyon lira, sanayicilerle ilgili “belgeli ihracat” kre
dilerinde 60 milyon liradır. İndirimli faiz haddi uygulanan ve önceliği tes- 
bit edilmiş olan sanayi kollarına Bankamızın açtığı krediler 115 milyon 
liradan 172 milyon liraya çıkarak 57 milyon lira, Sümerbank’a pamuk alını
lan  için açılan krediler ise 145 milyon liradan 248 milyon liraya çıkarak 
103 milyon lira artmıştır.

İhracat alanı ile ilgili Bankamız kredileri 1971 yılında 2.191 milyon 
liradan 803 milyon liraya inerek 1.388 milyon lira azalmıştır. İhracat kre
dileri a) ihracat muamelelerini satış veya hazırlık döneminde finanse eden 
krediler b) tütün finansmanı ve c) ihracatla ilgili Tarım Satış Kooperatifleri
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ve Birlikleri kredileri olmak üzere üç gruptur. 1971 yılında ihracat satış 
ve hazırlık kredileri 524 milyon liradan 362 milyon liraya inerek 162 mil
yon lira, tütün finansman kredileri 248 milyon liradan 214 milyon liraya 
inerek 34 milyon lira ve Tarım Satış Kooperatifleri kredileri 1.419 milyon 
liradan 227 milyon liraya inerek 1.192 milyon lira azalmıştır. T. C. Ziraat 
Bankasının kendi kaynağından ve reeskonttan faydalanarak bu Kooperatif
lere açtığı krediler 1970 sonunda 3.145 milyon lira, 1971 sonunda 3.721 
milyon liradır.

Z iraat Bankası kendi kaynaklarındaki artış nedeniyle Tarım Satış 
Kooperatiflerinin kredi ihtiyacı artışını kendi kaynaklarından karşılamış
tır. Merkez Bankasının tarım kredileri Ziraat Bankası aracılığiyle Tarım 
Kredi Kooperatiflerine açılan krediler ile bölge bankalarının miktarı belirli 
senet reeskontlarını kapsamaktadır. Diğer dolaysız kredilerde olduğu gibi 
tarım  kredilerinde de 1971 yılında azalma olmuştur. Merkez Bankası Ta
rım Kredi Kooperatifleri reeskontlarım 307 milyon lira azaltarak 2.253 
milyon liradan 1.946 milyon liraya indirmiştir. Diğer tarım kredileri 1971 
yılında bir milyon lira artmıştır.

Merkez Bankasının tarım kesimine açtığı kredilerde 1971 yılında azal
m a olmasına rağmen tarım kredileri bu kesimin ekonomimizdeki yerine 
uygun bir önemle ele alınmaktadır. 1971 yılında Bankamız “üreticiyi güç- 
lerdirme kredisi” adı altında yeni bir finansman usulü ihdas etmiştir. 
Üreticilerin tefecilerden yüksek faizli kredi almasını önlemek ve likidite 
sıkıntısı nedeniyle mahsulünü değer fiyatından düşük fiyatla satmak zo
runda kalmasına mani olmak amaciyle açılmakta olan bu kredi 1971 yı
lında Ege ve Antalya bölgelerinde uygulanmıştır. Başarılı sonuç alındığı 
için uygulama alanının genişletilmesi öngörülmüştür.

T. Halk Bankasının aracılığiyle açılan küçük sanat ve esnaf kredile
rinin borç bakiyesi 1970 yılı sonunda 490 milyon lira, 1971 yılı sonunda 
ise 359 milyon liradır. 1971 yılında Halk Bankası da öz kaynaklarındaki 
artışa  paralel olarak Merkez Bankası reeskontlarını azaltmış ve artan kredi 
ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılamıştır. T. Halk Bankası küçük 
sanat ve esnaf kredileri 1970 sonunda 1.108 milyon lira iken 1971 de 1.258 
milyon liraya çıkmıştır.

Ticaret alanı ile ilgili Merkez Bankası kredileri normal ticari senet 
reeskontlariyle tahvil üzerine avansları kapsamaktadır. Bu krediler 1971 
yılında 288 milyon liradan 227 milyon liraya inerek 61 milyon lira azal
mıştır. Azalma normal ticari senetlerde 49 milyon lira, tahvil üzerine avans
la rda 12 milyon liradır.

T. C. Merkez Bankası, Kanununun 46 inci maddesi gereğince va
delerine en çok beş yıl kalmış olan senetleri reeskonta kabul edebil
mektedir. Bu kredilere bankalar %  12 faiz haddi, Bankamız ise %  9
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reeskont haddi uygulamaktadır. Orta vadeli kredilerin kullanılmasında 
3.9.1970 tarihinde yayımlanan 7/1198 sayılı Kararnameye uygun olarak 
ihracat, ihracat garantili yatırım, turizm, gemi inşaası ve gemi inşa tesisle
ri, teşviki öngörülen sanayi sahalarına yatırım, teçhizat ve işletme kredileri 
verilmesine öncelik tanınmaktadır. Kararname hükmüne göre orta vadeli 
kredilerde de müstakrize ve bankaya faiz farkı ödemesi uygulanmaktadır. 
Bankaların bu kredileri kendi kaynaklarından vermelerini teşvik etmek 
ve Merkez Bankası reeskontuna zaruret halinde başvurulmasını sağlamak 
amaciyle “bankalara faiz farkı ödemesi ancak kredilendirme muamelelerinin 
banka öz kaynağından yapılması halinde uygulanır ” hükmü getirilmiştir. 
Bankalar açtıkları orta vadeli krediler için Merkez Bankası kaynağına 
başvurdukları takdirde faiz farkı ödemesi sadece müstakrize yapılmaktadır.

Bankamız orta vadeli kredi uygulamasına 1 Kasım 1970 tarihinden 
itibaren başlamış fakat 1971 yılından önce kredi kullanılmamıştır. 1971 
yılında işlemleri tam am lanarak kullandırılan orta vadeli Merkez Bankası 
kredileri borç bakiyesi 148 milyon liradır.

C. Altın ve döviz durumu
1970 yılı sonunda 113 ton olan Merkez Bankası toplam altın mevcudu 

1971 yılı sonunda 103 tonu milletlerarası ayarlı ve 3 tonu sikke ve düşük 
ayarlı olmak üzere 106 tona inmiştir (Cetvel: 27).

1970 yılı sonunda milletlerarası ayarlı altın mevcudumuz tamamı Ban
kanın malı olmak üzere 110 tondu. Bu altınların 47 tonu serbest, 63 tonu 
ise muhabirlerimiz nezdinde merhun bulunuyordu. 1971 yılında altınla 
ödenmesi zorunlu olan bazı kredilerin taksit ve faizlerinin ödenebilmesi 
için 7 ton altın satılmıştır. Bu altm satışı, Avrupa Para Anlaşması ve Mil
letlerarası Para Fonu ile yapılan altm muamelelerinden ileri gelmiştir. 
Buna karşılık aynı yılda muhabirlerimiz nezdinde merhun bulunan 63 ton 
altm rehinden kurtarılmıştır. Böylece 1971 yılı sonunda, altm mevcudunun 
tamamı serbest hale gelmiştir.

18 Aralık 1971 tarihinde doların devalüe edilmesinden sonra altın 
mevcudu 1 safi gram Altın =  1710,418 kuruş esası üzerinden değerlendi
rilmiştir. Buna göre 103.1 £6,375 safi Kg. milletlerarası ayarlı altının bilânço 
değeri 1.765 milyon liradır (Cetvel : 29).

Merkez Bankası altm ve döviz rezervleri 1970 yılı sonunda 5.975 mil
yon lira tutarında iken 1971 yılı içinde 4.494 milyon lira artarak yıl sonun
da 10.469 milyon liraya yükselmiştir. Altın ve döviz mevcudu A .B .D . 
doları olarak ifade edildiği takdirde 1971 sonu itibariyle 126 milyon dolar
lık altına, 627 milyon dolarlık konvertibl döviz mevcudu eklenir ve bunların 
toplamından 5 milyon dolar tutarındaki konvertibl döviz alacaklıları hesabı 
bakiyesi düşülürse geriye 748 milyon dolarlık rezerv kaldığı görülür 
(Cetvel : 28). 1970 yılı sonunda rezervler 402 milyon dolardı. 1971 yılı
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sonunda 1970 yılı sonuna kıyasla konvertibl altın ve döviz mevcutlarında 
meydana gelmiş olan 346 milyon dolarlık artış altın mevcutlarının 3 milyon 
dolar artması, döviz borçluları hesabının 337 milyon dolar çoğalması ve 
döviz alacaklıları hesabının 6 milyon dolar azalması sonucudur. Altın 
mevcudunun miktar olarak azalmasına rağmen bilânço değerinin yüksel
mesi 18 Aralık 1971 tarihinde A. B. D. dolarının devalüe edilmesi dolayı- 
siyle yapılmış olan değerlendirmeden ileri gelmiştir.

Altın ve döviz rezervindeki artışları ve nedenlerini ödemeler dengesi 
ile ilgili bölümde ayrıntıları ile inceleyeceğiz. Burada, altın ve döviz rezerv
leri yükselişini 1971 yılında ihracat gelirleri, turistik gelirler ve diğer dö
viz gelirlerinin artışı yanında özellikle işçi dövizlerinin hızla yükselme
sinin etkilemiş olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Döviz rezervleri artışının 
banknot emisyonunu 1971 yılında 1970 yılma kıyasla daha az etkilemiş 
olduğuna banknot emisyonu ile ilgili bölümde işaret etmiştik.

D. Mevduat ve Diğer İşlemler

Bankamız nezdindeki mevduat 1971 yılında banknot emisyonuna azal
tıcı etki yapmak açısından önemli bir gelişme göstermiştir (Cetvel : 26).
1970 yılı sonunda 7.712 milyon lira olan Bankamız nezdindeki mevduat 
toplamı yıl içinde 3.304 milyon lira (% 42,8) artmış ve 1971 yılı sonunda
11.016 milyon liraya çıkmıştır. Nezdimizdeki mevduatta kaydedilmiş olan 
artış, döviz ve kredi artışı ile yükselen banknot emisyonunun daha fazla 
genişlemesini engellemiştir.

Merkez Bankası toplam mevduatı para - kredi istatistikleri açısından 
kaydi para, mevduat karşılıkları, bankalar serbest tevdiatı ve diğer mev
duat olarak ayrılabilir.

Merkez Bankası nezdindeki kaydi para 1971 yılı sonunda 8 milyon 
lira iken 50 milyon liraya çıkarak 42 milyon lira artmıştır. Kaydi parada 
meydana gelen artışın para hacmi ve banknot emisyonu üzerindeki etkisi 
önemsizdir.

Merkez Bankası mevduatının en büyük kısmını bankaların yatırdıkları 
m evduat karşılıkları ile serbest mevduat teşkil etmektedir. Nezdimizdeki 
m evduat karşılıkları 1970 yılı sonunda 4.293 milyon lira iken 2.663 milyon 
liralık bir artış kaydederek 1971 yılı sonunda 6.956 milyon liraya yüksel
miştir. Bu artış bankalar nezdindeki mevduatta meydana gelmiş olan önemli 
artışın  sonucudur. Büyük kısmı döviz rezervi ve kamu kesimi kredileri 
artışiyle hızlanmış olan mevduatın bir kısmının bu yoldan sterilize edilmiş 
olması para hacminin çok daha fazla genişlemesini önlemiştir.

Bankaların nezdimizdeki serbest tevdiatının 1970 yılı sonunda 1.106 
milyon lira iken 1.732 milyon liraya çıkması da emisyonu azaltıcı yönde 
etkilemiştir.
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Genel ve katma bütçeli idareler, kamu ekonomik teşebbüsleri ve diğer 
resmî kuruluşların Bankamız nezdindeki resmî tevdiatı 1970 yılı sonunda 
729 milyon lira iken 1971 yılı sonunda 912 milyon liraya çıkarak 183 mil
yon liralık bir artışla bankaların tevdiat artışına paralel bir daraltıcı etki 
yapmıştır. Bunlar dışında kalan tevdiat 1970 yılı sonunda 1.576 milyon 
lira iken 1971 yılı sonunda 1.366 milyon liraya inmiş ve az da olsa emis
yonu artırıcı bir hareket göstermiştir.

Aktif hesaplarımız arasında altın ve döviz rezervleriyle krediler dışın
da ve pasif hesaplarımız arasında banknotlar ve mevduat dışında kalan 
“diğer işlemleri” bu bölümde banknot emisyonu üzerindeki etkileri yönün
den topluca ve kısaca ele alacağız (Cetvel: 23 ve 24).

Ufak para kasası, tahviller cüzdanı, itfaya tabi hesaplar, mevduat 
karşılıklarından açılan ziraî finansmanlar, sikke ve düşük ayarlı altınlar, 
konvertibl olmayan borçlu döviz hesapları ve diğer aktif hesapların top
lamında 1971 yılı sonunda, 1970 yılma kıyasla, 142 milyon liralık bir artış 
meydana gelmiştir. Bu aktif toplamın 1970 sonu seviyesi 11.873 milyon 
lira, 1971 sonu seviyesi 12.015 milyon liradır. 1971 yılı sonunda zirai fi
nansman 650 milyon lira olan 1970 sonu seviyesinde kalmıştır. 1970 sonu 
seviyesi 5.809 milyon lira olan itfaya tabi hesaplarda meydana gelmiş olan 
514 milyon liralık artış 10 Ağustos 1970 tarihli ve 18 sayılı karar gereğince 
Türk parasının devalüasyonu neticesinde Bankamız altın ve döviz mev
cutlarında meydana gelen 521 milyon liralık aleyhte kur farklarının 1211 
sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince itfaya tabi tutulması ile ilgilidir. 
İtfaya tabi tutulan diğer hesaplarda 7 milyon liralık azalma olduğu için 
artış 514 milyon liraya inmiştir.

Diğer pasif hesaplar ithalat teminatını, sermaye hesaplarım ve ala
caklı döviz hesaplariyle diğer pasif hesapları kapsamaktadır. Bu pasif he
saplar toplamı 1971 yılında 77 milyon lira eksilmiştir. Bu hesaplar 
toplamının 1970 sonu seviyesi 10.786 milyon lira, 1971 sonu seviyesi 
10.709 milyon liradır. Nezdimizdeki ithalat tem inatı 1970 yılı sonunda 
1.999 milyon lira iken 1971 yılı sonunda 412 milyon lira, azalarak 1.587 
milyon liraya inmiştir. Diğer pasif hesaplar 1971 yılında, 1970 yılı sonuna 
kıyasla, 335 milyon lira artmıştır.

2 — BANKALAR

A, Kaynaklar ve Kullanımı

Bu Raporun yazılması sırasında bankaların 1971 yılı bilançolarının 
çoğunluğu elde edilememiş ve ancak başlıca işlemleri konusunda geçici 
ve yaklaşık bilgiler edinilebilmiştir. Bu nedenle bankaların diğer işlemlerini 
yıllık gelişmelerin eğilimini de gösteren Ekim ayı kesin verilerine dayana
rak tahmin edeceğiz.
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1971 yılında bankacılık hareketlerinin özelliğini bankaların 1970 yı
lına kıyasla kaynak sıkıntısı çekmemiş olmaları teşkil etmiştir. Bankalar, 
mevduat artış hızının yükselmesi nedeniyle hem kredilerini artırmışlar, hem 
Merkez Bankasına olan reeskont ve avans borçlarının bir kısmını tasfiye et
mişlerdir. Bu işlemler yanında kasa mevcutlarını, Merkez Bankası nezdin- 
deki serbest tevdiatlarmı ve mevduat karşılıklarını da artırma imkânını 
bulmuşlardır.

1970 yılında 5.487 milyon lira (% 17,8) artarak 36.246 milyon liraya 
çıkmış olan mevduat 1971 yılında, geçici ve yaklaşık verilere göre 12.194 
milyon liralık (%  33,6) bir yükseliş kaydederek 48.440 milyon liraya çık
mıştır (Cetvel: 31 ve 32). Bankalar başlıca bu kaynağa ve diğerlerine daya
narak kredilerini 6.250 milyon lira, kasa mevcutlarını 1.210 milyon lira, 
Merkez Bankası nezdindeki serbest tevdiat hesaplarını 626 milyon lira ar
tırmışlar ve Merkez Bankasına olan reeskont ve avans borçlarının 1.866 
milyon lirasını tasfiye etmişlerdir. Bankalar ayrıca mevduat karşılığı ola
rak Merkez Bankasına 2.663 milyon lira yatırmıştır. Bütün bunların top
lamı 12.615 milyon lira tutmaktadır. Bankalar bu önemli işlemler için 
gerekli fonların 12.194 milyon liralık kısmını mevduat artışından, geri 
kalan 421 milyon liralık kısmım da diğer kaynaklardan sağlamışlardır.

1970 yılında kredilerinde meydana gelmiş olan artışın bir kısmını kar
şılayabilmek için bankaların kasa mevcutlarım azalttıkları ve Merkez Ban
kasındaki serbest tevdiatlarının bir kısmını çektikleri gözönünde tutulursa 
1971 yılının bankaların kaynaklarının genişliği bakımından taşıdığı önem 
daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

1971 yılında bankaların başlıca kaynaklarının yapısında önemli deği
şiklik kaydedilmiştir. Bankaların toplam kaynakları 100 kabul edilirse 1970 
yılında bunun 79 unu mevduat, 14 ünü Merkez Bankası reeskont ve avans
ları ve 7 sini geri kalan kaynaklar teşkil etmekteydi. 1971 yılında mevduatın 
toplam  kaynaklar içindeki payı % 85 e çıkmış, Merkez Bankası reeskont ve 
avanslarının payı %  8 e inmiş ve diğer kaynakların payı %  7 olarak kal
mıştır.

Banka kaynakları arasında mevduatın payının yükselmesi mevduat 
artışının 1971 yılında hızlanmasından ve Merkez Bankası reeskont ve avans
larına geçen yıla kıyasla çok daha az başvurulmuş olmasından ileri gel
m iştir. Bankalar mevduatının artış oram 1970 yılı için % 17,8, 1971 yılı için 
%  33,6 drr. Vadesiz mevduatın artış hızı özellikle 1971 yılında çok yüksel
m iştir. Vadeli mevduatın artış hızı yüksek olmakla birlikte 1970 yılma 
kıyasla yavaşlama kaydetmiştir.

Bankaların Merkez Bankası reeskont ve avans kaynaklarının geçen 
yıla kıyasla azalması, banknot emisyonuyla ilgili bölümde belirtildiği gibi 
kısmen mevduat kaynağının hızla artmış olması nedeniyle bankaların bu
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kaynağa fazla ihtiyaç duymamalarından, kısmen de Merkez Bank sının 
emisyon artırıcı etkenleri frenleme politikası uygulamasından ileri gel
miştir.

Bankaların m evduatları yanında diğer kaynaklan da gelişme kaydet
miştir. Yıl sonu ile ilgili kesin bilgiler elde edilememiş olduğu için bu eği
limler Ekim sonu kesin istatistiklerinin yardımiyle tesbit edilmiştir 
(Cetvel : 35).

Bankaların taahhütlerinde 1971 Ekim sonu itibariyle bir artış gö
rülmemektedir. Bunun en önemli nedeni Devlet Yatırım Bankası kaynak
larının 1971 yılında önemli bir gelişme göstermemiş olmasıdır. Diğer taah 
hüt hesaplarında da 1971 yılında Ekim sonuna kadar önemli değişiklik kay
dedilmemiştir. Bu hesaplarda 10 ayda 122 milyon liralık bir artış görülmek
tedir; bu artış çoğunlukla T. Sınaî Kalkınma Bankasının yurtdışı kaynak
larındaki gelişme ile ilgilidir. Bankaların taahhütleri konusundaki tahm in
ler bu kaynakların 1971 yılı sonuna kadar çok önemli bir değişiklik kay- 
detmiyeceği yönündedir.

Bankaların tedavüldeki tahvilleri 1971 yılında Ekim sonuna kadar 
sadece 3 milyon lira artmıştır. Bu konuda da yıl sonuna kadar kayda değer 
bir değişiklik olmayacağı anlaşılmaktadır.

Geçici ve yaklaşık 1971 sonu istatistiklerine göre 1971 yılında banka
ların başlıca kaynaklarında meydana geldiğini belirtmiş olduğumuz 12.615 
milyon liralık artışı, bankalar, kasa mevcutlarını, Bankamız nezdindeki 
tevdiatını ve mevduat karşılıklarını artırm ak ve özellikle kredilerini yük
seltmek işlerinde kullanmışlardır.

Toplam kaynak kullanımı 100 kabul edilirse 1970 yılında toplam kul
lanım içinde emre hazır değerlerin payı 7 den 9 a, mevduat karşılıklarının 
payı 12 den 15 e çıkmış, kredilerin payı ise 81 den 76 ya inmiştir.

Bankaların 1970 yılı sonunda 3.430 milyon lira olan ankesleri 1971 
yılı sonunda 5.266 milyon liraya çıkmıştır. Artış banknot ve ufaklık parada 
1.210 milyon lira, Bankamız nezdindeki serbest tevdiatta 626 milyon lira
dır. Bankaların emre hazır değerlerindeki bu yükseliş mevduat ve taah
hütlerdeki artışa paralel olarak umumi disponibilitenin de artırılm ası ye 
bu konudaki zorunlu oranın altına düşülmemesi gereğinden ileri gelmiştir.

Merkez Bankası nezdinde muhafaza edilen mevduat karşılıkları 1971 
yılında mevduat hacminde meydana gelmiş olan artışa paralel olarak 2.663 
milyon lira artarak 4.293 milyon liradan 6.956 milyon liraya çıkmıştır. 
1961 yılında Devlet Yatırım Bankası nezdinde bırakılmış olan mevduat 
karşılıkları tutarında değişiklik olmamıştır.

 ̂ 1970 yılında % 11,5 artarak 37.005 milyon liraya çıkmış olan banka 
kredileri 1971 yılında % 16,9 oranında artarak yıl sonunda 43.255 milyon
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liraya çıkmıştır. Banka kredilerinde meydana gelmiş olan 6.250 milyon 
liralık artışın 995 milyon lirası ihtisas kredilerinde, 5.255 milyon lirası ge
nel kredilerde meydana gelmiştir. Banka kredilerindeki gelişmeleri ilgili 
bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

1971 yılı Ekim ayı kesin rakamlarının gösterdiği eğilime göre 1971 
yılında bankaların Hazine plasman bonolarına ve Devlet tahvillerine yap
tıkları plasmanlar oldukça önemli miktarda artmıştır. 1970 yılı sonuna 
kıyasla bu plasmanlar 1.045 milyon lira artış göstermiştir.

1970 yılı sonunda 45 olan banka sayısı, Adapazarı Emniyet Bankası 
30.9.1971 tarihinde Hissedarlar Genel Kurulu Kararı ile tasfiye edildiği 
için 44 e inmiştir. Merkez Bankası ve Devlet Yatırım Bankası dışındaki 
bu 44 bankanın 11 i özel kanunla ve 33 ü genel hükümler çerçevesinde 
kurulmuştur. Bankaların şube sayıları ve öz kaynaklarında 1971 yılında 
meydana gelmiş olan gelişmeler konusundaki son bilgiler bu Raporun ya
zıldığı sırada Kasım ayı sonu itibariyle elde edilebilmiştir. Bankaların
1970 yılı sonunda 3.105 olan şubeler toplamı 1971 yılı Kasım ayı sonun
da 3.235 e yükselmiştir. 1971 yılında bu dönemde yeni açılan 130 şubeden 
36 sı özel kanunla kurulmuş bankalara 94 ü genel hükümlere göre kurul
muş bankalara aittir. Şube artış sayısı bakımından 38 şube ile İş Bankası 
ilk, 27 şube ile Akbank ikinci sıradadır, özel kanunla kurulmuş bankala
rın şube sayısı 1970 yılında 1.389 iken 1971 yılı Kasım ayı sonunda 1.425 
e, genel hükümler çerçevesinde kurulmuş bankaların şube sayısı ise 1.716 
dan 1.810 a yükselmiştir.

B. Krediler

Geçici ve yaklaşık yıl sonu verilerine göre toplam banka kredileri
1971 yılında geçen yıla kıyasla daha hızlı bir artış göstermiştir. 1970 yı
lında % 11,5 oranında artarak 37.005 milyon liraya yükselmiş olan banka 
kredileri 1971 yılında 43.255 milyon liraya çıkarak %  16,9 oranında art
mıştır. Kesin veriler elde edilince artış oranının büyük bir değişiklik gös
termemesi çok muhtemeldir (Cetvel 31 ve 32).

Her yıl olduğu gibi banka kredileri 1971 yılı başında bir miktar düş
müş ve 1970 sonu seviyesini Nisan ayında aşmıştır. Bu artış devam et
memiş ve banka kredileri Eylül ayma kadar duraklamıştır. Eylül ayından 
itibaren banka kredilerinde hızlı bir artış başlamış ve bu yükselme yıl 
sonuna kadar devam etmiştir.

Banka kredileri cari istatistik verilere dayanılarak ihtisas kredileri 
ve genel krediler diye adlandırabileceğimiz iki büyük gruba ayrılmakta
dır. Bu dağılım ekonomik faaliyet kesimlerine göre yapılmış bir dağılım 
değildir. İhtisas kredileri grubu T. Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai Ya
tırını ve Kredi Bankasının orta ve uzun vadeli kredilerini, T. C. Ziraat
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Bankasının tarım kredilerini, T. Halk Bankasının küçük sanat ve esnaf kre
dilerini ve gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açma yetkisini sahip
5 bankanın ipotek karşılığı kredilerini kapsamaktadır. Genel krediler gru
bu yukarıda belirtilmiş olan ihtisas bankalariyle diğer bankaların ticari 
kredilerini, yani senetler cüzdanı, borçlu cari hesap ve avans şeklinde he
men hemen bütün diğer ekonomik faaliyet kesimlerine açtıkları kredileri 
içine almaktadır.

Banka kredilerinin 1971 yılı sonu toplamı 100 kabul edilirse ihtisas 
kredilerinin toplam kredilerdeki payı 37 tutmaktadır. 1970 yılı sonun
da bu pay 40 dı. Buna karşılık genel kredilerin toplam kredilerdeki payı
1970 yılında %  60 iken 1971 de % 63 e yükselmiştir.

İhtisas kredilerinin toplam krediler içindeki payının azalması başlı
ca tarım kredileri payının düşmesiyle ilgilidir. Gerçekten 1970 yılı ile kar
şılaştırıldığında sanayi kredileri ile küçük sanat ve esnaf kredileri payla
rında kayda değer bir gerileme olmamışken tarım  kredilerinin payı % 24,4 
ten %  21,5 e, ipotek karşılığı açılan kredilerin payı ise % 7,2 den %  6,7 
ye inmiştir.

1971 yılında banka kredileri yapısında meydana gelmiş olan bu de
ğişiklikler çeşitli kredilerin artış oranlarının farklı olmasındandır. 1971 yı
lında ihtisas kredileri %  6,7 oranında artarken genel krediler % 23,8 ora
nında artmıştır.

Genel kredilerin toplam krediler içindeki payını yukarda belirtilmiş 
olan ihtisas kredileri kapsamı dışında kalan sanayi, tarım, konut, bayın
dırlık, ihracat ve iç ticaret gibi kesim kredilerindeki artışlar yükseltmiş
tir.

Sanayi bankalarının açmış olduğu krediler 1970 yılı sonunda 2.132 
milyon lira iken 1971 yılı sonunda 2.452 milyon liraya çıkmıştır. T. Sınai 
Kalkınma Bankasının açtığı krediler %  14 oranında artarak 1971 yılı so
nunda 1.850 milyon liraya ulaşmıştır. Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının 
açtığı krediler ise %  18,3 oranında artarak, 1971 yılı sonunda 602 milyon 
liraya yükselmiştir.

T, Halk Bankasınca açılmakta olan küçük sanat ve esnaf kredileri
1970 yılı sonunda 1.108 milyon lira, 1971 yılı sonunda ise % 13,5 fazla- 
siyle 1.258 milyon liradır.

i arım kredileri 1970 yılı sonunda 9.030 milyon lira, 1971 yılı sonunda 
9.297 milyon liradır; artış oranı %  3 tür. Tarım kredileri T. C. Ziraat 
Bankası tarafından açılmaktadır. Tarım kredilerinin 1971 yılı sonu itiba
riyle 2.002 milyon lirası Tarım Kredi Kooperatiflerine, 3.721 milyon lirası 
Tarım Satış Kooperatiflerine açılmıştır; doğrudan doğruya üreticiye açı
lan krediler ise 3.574 milyon liradır.
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İpotek karşılığı açılan krediler 1970 yılı sonunda 2.668 milyon lira 
iken 1971 yılı sonunda 2.926 milyon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin 1.668 
milyon lirası konut inşaat kredisi, 688 milyon lirası afetler için açılan 
kredi, 161 milyon lirası turizm kredisi ve 409 milyon lirası ticari nitelikteki 
kredilerdir.

Daha önce belirtilmiş olduğu gibi genel krediler bankaların ticari kre
dilerini, yani borçlu cari hesap, avans ve senet iskontosu şeklindeki he
men hemen bütün ekonomik faaliyet kesimlerine açtıkları kredileri kap
samaktadır. Genel krediler 1970 yılı sonunda 22.067 milyon lira iken 1971 
yılı sonunda 27.322 milyon liradır; 1970 yılına kıyasla artış oram %  23,8 
dir. 1971 sonu itibariyle banka kredilerinin kesimlere ve ekonomik faali
yet kollarına dağılışım gösteren istatistikler yoktur; bu istatistikler Ekim 
ayı sonu itibariyledir. Bu Ekim sonu verilerine göre 25.837 milyon lira 
olan genel kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı %  63,5 dir. 
Genel krediler toplamım 100 kabul edersek 35,2 si sanayi ve madenci
lik, 2,4 ü tarım, 11,6 sı konut ve bayındırlık, 30,4 ü dağıtım sektörü ve
20,4 ü sektörlere dağıtılamıyan kredilerdir. Kamu mali sektörüne açılan 
kredilerin payı ihmal edilecek kadar küçüktür.

Banka kredilerinin cari istatistiklerinde ihtisas ve genel kredi ayırı
mının kullanılması ve genel kredilere ticari de denmesi banka kredilerinin 
yapısı konusunda aldatıcı sonuçlar vermektedir. Kesimlere ve ekonomik 
faaliyet kollarına göre dağıtılmış bu genel kredilere ihtisas kredisi şeklin
de verilmiş olanlar da eklenince toplam banka kredilerinin kesimlere da
ğılımı istatistikleri elde edilir. Şimdi banka kredilerinin kesimler açısın
dan dağılımını bu esasa göre inceleyelim (Cetvel : 33 ve 34).

1971 yılı Ekim ayında 40.713 milyon liralık toplam banka kredilerinin 
%  45,2 si üretim, %  12,8 i konut ve bayındırlık, % 28,1 i dağıtım kesim
lerine aittir. Kamu mali kesimine bankalarca açılan krediler 3 milyon li
radır. Kesimlere dağıtılamıyan kredilerin payı % 13,9 dur.

1971 yılı Ekim ayında 18.404 milyon lira tutarındaki üretim sektörü 
kredileri toplam banka kredilerinin 1970 yılı Ekim ayında % 47,9 unu ve 
1971 yılı Ekim ayında % 45,2 sini teşkil etmiştir. Üretim kesimi kredileri 
payının azalması tarım kredilerinden ileri gelmiştir.

Üretim sektörü kredileri içinde yer alan sanayi kredileri toplamı 1971 
yılı Ekim ayı sonunda 11.217 milyon liraya çıkmıştır. Bu kredilerin bir 
kısımmı sanayi bankalarının açmış olduğu orta ve uzun vadeli krediler, 
çoğunluğunu diğer bankaların ticari kredi şartları ile sınai teşebbüslere 
açtıkları krediler teşkil etmektedir. 1971 de uygulamasına başlanılmış 
oîan o rta  vadeli krediler bunlar içinde yer almıştır. Sanayi kredilerinin 
toplam krediler içindeki payı 1970 yılı Ekim ayında % 26,5 iken 1971 yılı 
Ekim ayında % 27,5 e çıkmıştır. Bu kredilerin payı planlı dönemde devamlı 
olarak yükselmiştir.
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Madencilik kesimine sanayi bankaları dışında kalan bankaların açmış 
olduğu krediler 1971 Ekim ayı sonunda 240 milyon liraya inmiştir. Bun
ların toplam krediler içindeki payı binde 6 dır. Sanayi bankalarının maden
cilik kesimine açmış oldukları krediler istatistik nedenlerle sanayi kredi
leri içinde yer almaktadır. Fakat bunların miktarı da çok yüksek değildir.

Üretim kredileri içinde önemli bir yeri olan tarım kredilerinin artış 
hızı 1971 yılında düşmüştür. Cari istatistiklerde tarım kredileri arasında 
yer alan Tarım Satış Kooperatifleri kredileri bu özel dağılım serilerinde 
dağıtım kesiminde gösterilmektedir. Tarım kesimine açılmış olan krediler
3 971 yılı Ekim ayı sonunda 5.721 milyon liraya inmiştir. Bunun ancak
249 milyon lirası Z iraat Bankası dışındaki bankalara aittir. Bunların top
lam krediler içindeki payı 1970 yılı Ekim ayında % 17,5 iken 1971 de aynı 
ay sonunda %  14,1 e inmiştir. 1971 yılı Ekim ayı itibariyle toplam kredi
lerin %  4,6 sı Tarım Kredi Kooperatiflerine, %  9,5 i doğrudan doğruya 
üreticilere açılmıştır. 1971 yılındaki düşüş normal sayılmasa bile son yıl
larda tarım kesimi kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı ta
rım gelirlerinin gayri safi millî hasıla içindeki payında görülen gerileme
ye paralel olarak azalmaktadır. Bu pay 1968 yılı için %  19,7, 1969 yılı 
için % 19,0 ve 1970 yılı için % 17,1 dir.

Üretim kesimi kredileri içinde yer verilmiş olan küçük sanat ve 
esnaf kredileri 1971 yılı Ekim ayı sonunda 1.226 milyon liraya yükselmiş
tir. Bu kredilerin tamamı T. Halk Bankasınca açılmaktadır. Cari istatis
tikler küçük sanat ile ticari nitelikte olan esnaf kredilerini gerek Halk 
Bankası gerek kesimlere dağıtılamıyan krediler içinde yer alan 25 bih 
liradan az krediler açısından açıklığa kavuşturm ak imkânını vermemek
tedir. 1970 yılı Ekim ayı sonunda %  3,2 olan Halk Bankası küçük sanat 
ve esnaf kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı 1971 yılında 
aynı ay sonunda % 3  e inmiştir.

Konut ve bayındırlık kesimine bankalar 1971 yılı Ekim sonu itibariy
le 5.215 milyon liralık kredi açmışlardır. Bu krediler konut inşaatı, mahalli 
idareler, afetler ve diğer inşaat kredilerini kapsamaktadır. Konut ve bayın
dırlık sektörü kredilerinin toplam banka kredileri içindeki payı 1970 yılı 
Ekim ayında % 11,1 iken 1971 yılı Ekim ayında %  12,8 e çıkmıştır.

Banka kredileri içinde önemli bir yeri olmayan kamu mali sektörüne 
açılan krediler 1970 yılı Ekim ayında 6 milyon lira iken 1971 yılında Ekim 
ayında 3 milyon liraya inmiştir.

toplam banka kredileri içinde ikinci sırada bulunan dağıtım kesimi 
kredileri 1971 yılı Ekim ayı sonunda 11.429 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı 1970 yılı Ekim ayında 
%  28,3 iken 1971 yılı Ekim ayında %  28,1 e inmiştir.
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Dağıtım sektörü içinde yer alan ihracat kredileri 1971 yılı Ekim ayı 
sonunda 5.351 milyon liraya yükselmiştir. Bu krediler Ziraat Bankasının 
Tarım Satış Kooperatiflerine açtığı ihracat kredileriyle bu bankanın ve 
diğer bankaların açtığı ihracat kredilerini kapsamaktadır. İhracat kredile
rinin toplam banka kredileri içindeki payı 1970 ve 1971 Ekim ayları so
nunda %  13,1 tutmuştur. Toplam krediler içinde 1971 Ekim ayında Tarım 
Satış Kooperatifleri kredilerinin payı %  8,3, diğerlerinin payı % 4,8 dir.

İthalat kredilerinin 1971 yılı Ekim ayı sonu seviyesi 2.422 milyon li
radır. Devalüasyondan sonra bir miktar azalmış olan bu krediler 1970 yılı 
sonuna doğru biraz artmış fakat 1971 yılında ithalat hacminin artmasına 
rağmen duraklama göstermiştir. Bu krediler, devalüasyondan önce ithalat 
teminatı ve karşılıkları için alman kredileri de kapsıyordu. Devalüasyon
dan sonra birikmiş ithalat teminatı ve karşılıklarının iade edilmesi ve 
teminat oranlarının düşürülmesi dolayısiyle bu çeşit kredilere daha az ih
tiyaç duyulmuştur. Bu kredilerin 1969 da %  7,8 olan toplam banka kredi
leri içindeki payı 1970 yılı Ekim ayında %  6,6 ya ve 1971 yılı Ekim ayı so
nunda % 6 ya düşmüştür.

T. C. Turizm Bankası ve Vakıflar Bankası tarafından turizm kesimine 
açılan ve toplam kredilere oranı binde yarım kadar olan krediler 1971 yılı 
Ekim ayı sonunda 164 milyon lirada kalmıştır. Miktarı az olmakla birlikte
1969 yılı sonuna kadar hızlı sayılabilecek bir artış göstermiş olan turizm 
kredileri 1970 - 1971 yılında duraklama göstermiştir. Bu iki banka dışında 
kalan diğer bankaların bu kesime açmış olduğu bir miktar kredinin kesim
lere dağıtılamayan grup içinde yer alması muhtemeldir.

Cari banka istatistiklerinde senetler cüzdanı, avanslar ve borçlu cari 
hesaplar şeklinde açılmış olan krediler genellikle ticari kredi diye adlan
dırılmaktadır. Bu kredilerin içinde yer alan diğer iktisadi faaliyet kollarına 
ait krediler açıklığa kavuşturulunca yurtiçi ticaretin finansmanı için açıl
mış olan banka kredilerinin cari istatistiklerdeki kadar büyük miktarda 
olmadığı anlaşılmaktadır. İç ticaret kredileri 1971 Ekim ayı sonunda 3.492 
milyon liraya yükselmiştir. Bu kredilerin toplam banka kredileri içindeki 
payı 1970 yılı Ekim ayında % 8,1 iken 1971 yılı Ekim ayı sonunda ancak 
%  8,6 ya çıkmıştır.

Kesimlere dağıtılamıyan kredilerin 1971 Ekim ayı seviyesi 5.662 mil
yon liradır. Bu krediler toplam banka kredilerinin 1970 yılı Ekim ayında 
% 12,7 sini, 1971 yılı Ekim ayında % 13,9 unu teşkil etmiştir. Bu kredile
rin %  4,2 si 25 bin liradan az kredileri, %  0,9 u inşaat dışı ipotekli kre
dileri ve % 8,8 i bu tür istatistiklerin henüz gelişme halinde bulunması 
dolayısiyle hiçbir kesime dağıtılamıyan kredileri kapsamaktadır.
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C. Mevduat
Geçici ve yaklaşık verilere göre bankalardaki mevduat 1971 yılında 

12.194 milyon lira (%  33,6) artarak 48.440 milyon liraya çıkmıştır; mev
duat 1970 yılında %  17,8 oranında artm ıştı (Cetvel: 31 ve 32).

1971 sonu itibariyle toplam mevduatın 29.645 miyon lirası vadesiz 
ticari mevduat ile vadesiz tasarruf mevduatını kapsayan tevdiat parası
dır; geri kalan 18.795 milyon lira bunlar dışında kalan tevdiat hesaplariyle 
ilgilidir. Tevdiat parasının para hacmi ile ilişkisi ileride inceleneceği için 
burada tevdiat parası artışının 1970 yılma kıyasla 1971 yılında daha yük
sek olduğunu, para hacmini banknot emisyonu artışından daha fazla etki
lediğini belirtmekle yetineceğiz. Tevdiat parası 1970 yılında %  11,3 ora
nında artarak 23.410 milyon liraya çıktıktan sonra 1971 yılında '% 26,6 
oranında artmış ve yıl sonunda 29.645 milyon liraya yükselmiştir. Bunun 
8.688 milyon lirası vadesiz ticari mevduat, 20.957 milyon lirası ise vade
siz tasarruf mevduatıdır. Vadesiz ticari mevduat 1970 yılında % 9,6 ve 
1971 yılında %  31,8 oranlarında artmıştır. Vadesiz tasarruf mevduatının
1970 yılı artış oram %  12, 1971 yılı artış oranı %  24,6 dır.

Tevdiat parasının toplam mevduat içindeki payı 1971 yılında %  64,6 
dan % 61,2 ye düşmüştür. Diğer mevduatın payı ise %  35,4 ten %  38,8 e 
çıkmıştır. Bu gelişme diğer mevduatın artış oranının tevdiat parası artış 
oranından yüksek olmasından ileri gelmiştir. Vadesiz ve vadeli resmi 
mevduat ile vadeli ticaret ve tasarruf mevduatını kapsayan diğer mevduat
1971 yılında %  46,4 oranmda artarak 12.836 milyon liradan 18.795 mil
yon liraya çıkmıştır; diğer mevduatın 1970 yılı artış oranı %  32 idi.

Bankaların faaliyetleri konusundaki ayrıntılı kesin veriler ancak 1971 
yılı Ekim ayı itibariyle elde edilebildiği için bankalardaki mevduatın vade
ler ve nevileri açısından yapısını ve gelişmelerini bu tarih itibariyle incele
yeceğiz. Toplam bankalar mevduatı 1971 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 
42.937 milyon liraya yükselmiştir. Toplam bankalar mevduatının 30.120 
milyon lirası vadesiz mevduat, 12.817 milyon lirası vadeli mevduattır; 
toplam mevduata kıyasla vadesiz mevduatın payı % 70,1, vadeli mevduatın 
payı %  29,9 dur (Cetvel: 35).

Bankalardaki ticari mevduatın 1971 yılı Ekim ayı sonundaki seviyesi 
8.160 milyon lira olup toplam mevduatın % 19 unu teşkil etmektedir. Bu 
pay son iki yılda önemli bir değişiklik göstermemiştir. Ticari mevduat
1970 yılında 10 ayda % 12,2 oranmda azalmış ve 1971 yılında on ayda 
%  12,2 oranında artmıştır. Bu azalış ve artışlar vadesiz ticari mevduatta 
meydana gelmiştir; vadeli ticari mevduat 1970 de daha hızlı olmakla bir
likte her iki yılda da artış kaydetmiştir. Vadeli ticari mevduatın toplam 
mevduat içindeki payı önemli değildir. Bu pay 1970 Ekiminde % 2  iken
1971 Ekiminde % 1,7 ye inmiştir. Vadeli ticari mevduat 1970 yılında on 
ayda %  7,8 ve 1971 yılında aynı sürede % 6,2 oranlarında artmıştır.
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Tasarruf mevduatının 1971 Ekim sonu seviyesi 29.855 milyon lira olup 
toplam mevduat içindeki payı %  69,5 dir. Bu pay son iki yılda yükselme 
eğilimi göstermiştir. Tasarruf mevduatı 1970 yılında on ayda % 5,5 ve 
1971 yılında aynı sürede %  19,2 oranlarında artmıştır. Bu artışlar özellikle 
vadeli tasarruf mevduatında çok hızlanmıştır. 1971 yılında on ayda vadesiz 
tasarruf mevduatı % 11,5 oranında artarken vadeli tasarruf mevduatı 
% 35,0 oranında artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda toplam banka mevduatı 
içinde vadesiz tasarruf mevduatının payı, 1970 yılı Ekim ayı sonunda 
%  47,3 iken 1971 de aynı ay sonunda %  43,7 ye inmiş, vadeli tasarruf 
mevduatının payı aynı tarihler arasında % 23,2 den %  25,8 e yükselmiştir.

Resmi mevduatın 1971 yılı Ekim ayı seviyesi 4.922 milyon lira olup 
toplam mevduat içindeki payı % 11,5 tir. Resmi mevduatın dörtte üçü 
vadesizdir. Resmi mevduatın artış hızı 1971 yılında yükselmiş ancak top
lam banka mevduatı içindeki payı önemli bir değişiklik göstermemiştir.

Bankalar mevduatının yapısında mevduat nevileri bakımından belir
li olmayan değişiklik vadeli ve vadesiz ayırımı bakımından daha kesin
dir. Vadeli mevduatın toplam bankalar mevduatı içindeki payı planlı dö
nemin başından beri artm aktadır. 1962 yılında % 16 olan bu pay 1970 
yılı sonunda %  27,1 e çıkmıştır. 1971 yılı Ekim ayı sonunda vadeli mev
duatın toplam mevduat içindeki payı % 29,9 dur. Vadeli mevduat payının 
artm ası artış hızının vadesiz mevduata kıyasla yüksek olmasından ileri gel
mektedir. Vadesiz mevduat 1970 yılında on ayda % 4,2 oranında gerile
miş ve 1971 yılında aynı süre sonunda % 13,9 oranında artmıştır. Buna 
karşılık vadeli mevduat 1970 yılında on ayda % 20,4 ve 1971 yılında aynı 
sürede % 30,7 oranlarında artış kaydetmiştir. Bankalar mevduatının vade
li ve vadesiz şeklindeki ayırımı bakımından görülen yapı değişikliği genel
likle tasarruf mevduatının vadeli kısmının artmasından ileri gelmiştir.

D. Diğer işlemler

Bu Raporun hazırlanması sırasında bankaların yıl sonu bilançoları 
henüz elde edilememiş olduğu için bankaların başlıca işlemleri dışında 
kalan hesaplarında 1971 yılında meydana gelmiş olan gelişmeleri 1971 
yılı Ekim ayı kesin hesap durumlarından faydalanarak inceleyeceğiz (Cet
vel: 35).

Bankaların mevduat, dışında kalan başlıca pasif işlemleri, reeskont 
ve avanslar, tedavüldeki tahviller, muhtelif taahhütler ve sermaye hesap
ları gibi hesaplan kapsar.

Bankaların Merkez Bankasından reeskont ve avans yoluyle sağladık
ları kaynakların 1971 yılı gelişmeleri gerek Merkez Bankası kredileriyle 
ilgili bölümde gerek bankaların kaynak ve kullanımı bölümünde incelen
miştir.
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Bankaların tedavüle çıkan tahvilleri 1971 yılında on ayda 3 milyon 
liralık bir artış göstererek 421 milyon lira olmuştur. Bu hesap yıl sonunda 
da önemli bir artış kaydetmiyecektir.

Bankaların orta ve uzun vadeli diğer kaynaklan taahhütler adı altın
da toplanmıştır. Başlıca Devlet Yatırım Bankasından, Amerikan yardımı 
Türk Lirası karşılıklarından, Sosyal Sigorta Kuramlarından, mevduat 
karşılıklarından ve diğer yurtiçi ve yurtdışı istikrazlardan sağlanan bu kay
naklar 1971 yılında on aylık dönemde 69 milyon lira artarak 5.875 milyon 
liraya yükselmiştir. Artışın tamamı yurtiçi ve yurtdışı taaahhütlerde ol
muş, Devlet Yatırım Bankası, gene! bütçeli idareler ve Sosyal Sigortalar 
Kurumundan temin edilen kaynaklar bir miktar gerilemiştir. Merkez Ban
kası nezdindeki mevduat karşılıklarından zirai finansman için temin edi
len 650 milyon lira 1971 yılında bir değişiklik göstermemiştir.

Bankaların ödenmiş sermayeleri, yedek akçeleri ve karşılıklariyle 
yıl sonu kârlarım gösteren sermaye hesapları 1971 yılında on ayda 1.269 
milyon lira artarak 8.083 milyon liradan 9.352 milyon liraya çıkmıştır. 
On aylık dönemde ödenmiş sermayeler 5.000 milyon liradan 6.505 milyon 
liraya çıkarak 1.505 milyon lira, ihtiyat ve karşılıklar 2.644 milyon liradan 
2.847 milyon liraya çıkarak 203 milyon lira artmıştır.

Bankaların bundan önceki bölümlerde incelenmemiş olan önemli ak
tifleri tahviller cüzdanı, iştirakler, sabit değerler gibi hesaplan kapsar.

Tahviller cüzdanının 1971 yılı Ekim sonu seviyesi 2.638 milyon li
radır. Bunun 2.573 milyon lirası Devlet tahvilleriyle Hazine plasman bo
nolarıdır. Geri kalan 65 milyon lirası ise Devlet Yatırım Bankası tahvili, 
Belediyeler tahvilleri ve diğer tahvillerden meydana gelmiştir. 2.573 mil
yon liralık Devlet tahvili ve Hazine Plasman Bonosu mevcudunun 1971 
Ekim sonu itibariyle 1.228 milyon lirası Hazine Plasman Bonosudur. 
Bankaların Tahviller Cüzdanı 1971 yılında önemli bir artış göstermiştir.
1970 yılında on ayda %  6,7  ve on iki ayda % 0,8 oranında azalmış olan 
tahviller cüzdanı 1971 yılında on ayda %  58,6 oranında, artarak 1.663 mil
yon liradan 2.638 milyon liraya yükselmiştir. Tahviller cüzdanında 1971 
yılında on ayda meydana gelmiş olan 975 milyon liralık artışın 815 milyon 
lirası Hazine plasman bonolarında olmuştur. Hazine, Ekim sonu itibariy
le 1.644 milyon lira plasman bonosu çıkarmış ve bunun 1.228 milyon lirası 
bankalar tarafından alınmıştır. Yıl sonuna kadar ihraç edilen Hazine plas
man bonoları 2.096 milyon liraya yükseldiğine göre banka cüzdanlarında 
bulunan bonoların yıl sonuna kadar bir miktar daha artacağı tahmin 
edilebilir.

Bankaların iştirakleri 1971 Ekim sonu itibariyle 2.526 milyon liradır.
1970 yılı sonunda 2.235 milyon lira olan banka iştirakleri 1971 yılında 
on ayda 291 milyon lira (%  13,0) artmıştır. Ekim sonu itibariyle 2.526
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milyon liralık iştirakler toplamının 1.971 milyon lirası sanayi şirketlerine, 
.iî55 milyon lirası maden şirketlerine, 128 milyon lirası taşıma şirketlerine 
iştiraklerdir. Geri kalan 172 milyon lira ise diğer şirketlere iştiraklerdir. 
İştiraklerde meydana gelmiş olan 291 milyon liralık artışın 183 milyon 
lirası sanayi iştiraklerinde, 40 milyon lirası madencilik iştiraklerinde ve 
67 milyon lirası taşıma iştiraklerinde olmuş, diğer iştirakler bir milyon 
lira artış göstermiştir.

Bankaların sabit değerleri 1971 yılında on ayda 458 milyon lira 
(% 11,8) oranında artarak 3.895 milyon liradan 4.353 milyon liraya çık
mıştır. Artışın 256 milyon lirası özel kanunlarla kurulmuş bankalarda, 202 
milyon lirası özel bankalarda meydana gelmiştir.

3 — PARA - BANKA SİSTEMİ

A. Toplam kaynaklar ve kullanımı

Bankalar sisteminin ekonomiden sağladığı kaynaklar ve bu kaynak
lara dayanarak ekonomiyi finanse edişini, para hacminde meydana gelen 
gelişmelerin hangi etkenlerle oluştuğunu topluca görebilmek için Merkez 
Bankası ve bankalar bilançolarım konsolide ederek bütün banka sistemini 
tek banka gibi ele alarak incelemek konuya açıklık getirebilir. 1971 yılı 
sonu itibariyle banka bilançoları henüz tamamlanmadığı için bankalar siste
minin konsolide bilançosu, Merkez Bankasının kesin hesaplarına, banka
ların da geçici ve yaklaşık olan başlıca işlemlerine dayanılarak hazırlan
mıştır. Bu nedenle konsolide bilançoda, ancak mevduat, kredi ve altın ve 
döviz mevcutları gibi önemli işlemler yer almaktadır. Açıklamalarımızda 
bilgi elde edilememiş olan işlemlerin gelişmelerini yaklaşık olarak göste
rebilmek için zaman zaman Ekim ayı sonu kesin verilerinden yararlana
cağız.

Para - banka sisteminin 1971 yılında başlıca kaynaklan 18.190 milyon 
liralık bir artış kaydetmiştir (Cetvel: 36 ve 37). 1970 yılında aynı kaynak
lardaki artış 10.204 milyon lira olduğuna göre kaynak artışı 1970 yılına 
kıyasla % 78,3 oranında fazladır. Bankalar sistemi kaynaklarındaki artış
1970 yılında daha çok banknot emisyonu ve vadeli mevduat gelişmelerine 
bağlı kaldığı halde 1971 yılında vadesiz mevduat artışı daha çok kaynak 
yaratmıştır.

Para - banka sistemi kaynaklarının 1970 yılında % 92 sini kre
diler ile altın ve döviz rezervlerinde kullanmış olduğu halde, 1971 yılında, 
özellikle altın ve döviz rezervlerindeki artış miktarı yaklaşık olarak 1970 
seviyesinde kalmış olduğu için, bunların payı % 79 a inmiştir. Yaratılan 
kaynakların 1971 yılında önemli bir kısmı kasa mevcutlan ve mevduat 
karşılıkları yoluyle sterilize edilmiştir.
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Bankalar sisteminin başlıca kaynaklan 1971 yılında 18,190 milyon 
liralık bir artış göstermiştir. Bu artış banknot ve ufaklık para emisyonunda 
3.143 milyon lira, bankalar sistemi nezdindeki mevduatta 12.209 milyon 
liradır. İthalat teminatları 1971 yılında 412 milyon lira azalmıştır. Tasnif 
edilmemiş kaynaklar 3.250 milyon lira artm ıştır.

Söz konusu kaynakları 100 kabul edersek bunların 1970 yılında 24,0 
ünü banknot ve ufaklık para emisyonu, 65,1 ini mevduat, 3,4 ünü 
ithalat teminatları ve 7,5 ini diğerleri teşkil etmiştir. 1971 yılında bank
not ve ufaklık para emisyonunun payı %  22,4 e, ithalat teminatlarının 
payı % 2,1 e inerken mevduatın payı %  65,6 ya ve diğerlerinin payı %  9,9 a 
yükselmiştir. Bankalar sisteminin kaynak yapısını vadesiz ve vadeli kay
naklarla piyasadan geri çekilen paralar şeklinde ayırarak incelersek 1971 
yılındaki değişiklik daha fazla açıklığa kavuşabilir. Para-banka sisteminin 
toplam kaynaklarının 1970 yılında % 59,5  i para hacmine tekabül eden bilfiil 
tedavüldeki banknot ve ufaklık para ile vadesiz ticari ve tasarruf mevdu
atından meydana gelmiştir; 1971 yılında para hacminin toplam kaynaklar 
içindeki payı '% 56,2 ye inmiştir. Toplam kaynaklar içinde vadeli mevdu
atın ve diğer borçlanmaların payı % 33,1 den %  37,1 e yükselmiştir. İtha
lat depozitoları ve kasa mevcutları yoluyle sterilize edilmiş olan kaynak
ların payı ise % 7,4 ten % 6,7 ye inmiştir. 1971 yılında vadeli kaynakların 
toplam kaynaklar içindeki payının yükseldiği, likit kaynaklan temsil eden 
para hacminin önem derecesinin azaldığı görülmektedir.

1971 yılında p a ra -b an k a  sisteminin başlıca kaynaklarında meydana 
gelmiş olan 18.190 milyon liralık artış, kasa mevcutları, mevduat karşı
lıkları, kredi hacmi ve altın - döviz rezervlerindeki artışlara kar
şılık teşkil etmiştir. Bankaların kasa mevcutları 1.209 milyon lira, mevduat 
karşılıkları 2.663 milyon lira, kredi hacmi 9.824 milyon lira ve altın ve 
döviz rezervi 4.494 milyon lira artmıştır.

Bankalar sisteminin toplam kullanımı 100 kabul edilirse 1971 yılı 
sonunda bunun 4,6 sını kasa mevcutları, 10,7 sini mevduat karşı
lıkları, 71,2 sini krediler ve 13,5 ini altın ve döviz rezervleri teşkil 
etmiştir. 1970 yılı ile karşılaştırılınca bankalar sistemi kullanım yapısında 
kredi hacmi aleyhine biraz değişiklik olduğu görülür. Gerçekten 1970 
yılına kıyasla kredi hacminin toplam kullanımlar içindeki payı %  76,4 den 
% 71,2 ye inerek % 5,2 oranında azalmıştır. Kredi hacminin payındaki 
bu azalma altın ve döviz rezervleri payının % 3,4, mevduat karşılıkları 
payının %  1,2 ve kasa mevcutları payının %  0,6 artm ası sonucunu vermiştir. 
Kredi hacmi payındaki azalma banka kredilerinde meydana gelmiştir; ban
ka kredilerinin 1971 yılında artmış olmasına rağmen payının azalmış olması 
artış oranlarının diğer kalemlerde daha yüksek olmasının sonucudur. Merkez 
Bankası dolaysız kredilerinin payı %  1,4 oranında artmış, banka kredile
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rinin i -̂y* %  o f i  azalmıştır. Toplam krediler içindeki payları açısından 
azalışlar bankaların kendi kaynaklarından açtıkları kredilerde %  1,7, Mer
kez Bankasının bankalar aracılığiyle açtığı kredilerde %  4,9 dur.

Merkez Bankası ve banka kredileriyle ilgili bölümlerde ayrıntılı ola
rak açıklandığı gibi bir yandan Merkez Bankası dolaylı kredilerinin önem
li ölçüde azalması, diğer yandan altm ve döviz rezervlerinin yükselmesi 
kredi hacminin bankalar toplam kullanımı içindeki payını düşürmüştür.

B. Para Hacmi

Şimdi de yukarda Merkez Bankası işlemleri, bankalar işlemleri ve pa
ra - banka sisteminin kaynak ve kullanımı konularında yapmış olduğu
muz açıklamaların ışığında para hacminde 1971 yılında meydana gelmiş 
olan gelişmeleri ve bunların etkenlerini inceleyeceğiz (Cetvel: 39).

1970 yılında % 17,1 oranında artmış olan para hacmi 1971 yılında 
c/o 23,3 oranında artarak 35.268 milyon liradan 43.479 milyon liraya çık
mıştır. 8.211 milyon liralık para hacmi artışının 1.934 milyon lirası (% 23,6) 
tedavüldeki banknot ve ufaklık paralarda, 6.277 milyon lirası (% 76,4) 
ise tevdiat parasında olmuştur. Tevdiat parasını teşkil eden vadesiz ticari 
m evduat 2.097 milyon lira artarken vadesiz tasarruf mevduatı artışı 4.138 
milyon liraya yükselmiştir. Merkez Bankası nezdindeki tevdiat parası artışı 
da 42 milyon liradır. 1970 yılında para hacmi artışının % 53,9 u te
davüldeki banknot ve ufaklık parada, % 46,1 i tevdiat parasında olmuştu. 
Bu durum a göre 1970 yılında para hacmi artışı daha çok banknot emis
yonunun etkisinde oluşmuş, 1971 yılında ise banknot emisyonunun etkisi 
azalmış ve para hacminin genişlemesini başlıca mevduat artışı etkilemiş
tir. 1971 yılında bankalar, kaynaklarının mevduat artışı nedeniyle yüksel
mesi üzerine kredilerini artırmışlardır. Kamu kesimi kredilerinin artması 
ve döviz rezervlerinin birikmesi banknot emisyonunu artırmış ve kredi 
artışı ile birleşen bu etkenler mevduat artışını hızlandırmıştır. Mevduat 
ve kredi artışı birbirlerini etkileyerek artışlarını hızlandırmışlar ve böyle
ce kredi hacminin artış hızı %  12,2 den % 21,7 ye, mevduat artış hızı 
da % 17,8 den % 33,6 ya çıkmıştır. Mevduattaki hız yükselmesinin vadesiz 
m evduatta fazla olması da para hacmi artışı yönünden etkili olmuştur. 
İthalat depozitolarının iadesi 1971 yılında da devam etmiş ancak para hac
mi üzerindeki artırıcı etkisi 1970 yılma kıyasla çok azalmıştır.

Merkez Bankası para hacmi artışını belirli ölçülerde tutmak ama- 
ciyle bankalara açtığı reeskont ve avansları azaltmış ve bankaların kay
naklarını böylece daraltarak banka kredilerinin mevduat artışını hızlan
dırmasına belirli ölçüde engel olmuştur. Diğer yandan mevduat karşılıkları 
aracı otom atik olarak işlemiş ve kaynak artışının bir kısmını piyasadan 
çekerek Merkez Bankasında sterilize etmiştir. Bunlar yanında bankalar,
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taahhütlerindeki artışa paralel olarak kasa mevcutlarını yükseltmek zo
runda kaldıkları için bir kısım likidite de böylece nötralize edilmiştir.

1971 yılında para hacmi üzerinde artırıcı ve eksiltici etkiler yapmış 
olan etkenleri topluca belirttikten sonra bunların para hacmi üzerindeki 
etkilerini yüzdeler ve paylar yardımıyle daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 
Geçici ve yaklaşık olan 1971 sonu bankacılık verileri para - banka siste
minin ancak başlıca işlemlerini kapsamaktadır. Bu nedenle para hacmi 
üzerinde artırıcı ve eksiltici etki yapan bazı işlemler bu incelememizde 
ihmal edilmekte ve izlenebilen en önemli işlemler gözönünde tutulmaktadır. 
Bu durum kredi hacmi, döviz rezervleri, ithalat depozitoları, mevduat ve 
mevduat karşılıkları yanında bankaların diğer işlemlerinin de para hacmi 
üzerinde belirli ölçülerde etkili olmadıkları anlamına gelmez.

1971 yılında para hacmini artırıcı yönde etkileyen unsurlar kredi 
hacmi, altm ve döviz rezervleri, ithalat teminatı ve diğer işlemlerdir. 
Bu etkenlerin yıl içindeki gelişmeler sonucunda para hacmine yaptığı etki
ler topluca 100 kabul edildiği takdirde bu sonuçlara varılabilir. Artış hızı 
1971 yılında % 12,2 den % 21,7 ye yükselen kredi hacminin bu toplam 
artışı etkenler içindeki payının 1970 yılma kıyasla 1971 yılında % 49,3 ten 
% 58,5 e çıktığı, altm  ve döviz rezervlerinin artırıcı etkisinin % 44,5 ten 
%  26,7 ye ve İthalât teminatlarının artırıcı etkisinin % 4,8 den %  2,5 e 
indiği görülür.

Para hacmi üzerindeki eksiltici etkiler ise vadeli mevduat ve mevduat 
karşılıkları gelişmelerinden ileri gelmiştir. 1970 yılında vadeli mevduat artış 
hızı daha yüksek olduğu için bu mevduatın para hacmini eksiltici etken
ler içindeki payı %  87,3 olmuştur. 1971 yılında ise vadesiz mevduat artışı 
daha çok hızlandığı için vadeli mevduatın para hacmini eksiltici etken
lerdeki payı %  69,0 a inmiştir. 1970 yılından farklı olarak 1971 yılında para 
hacmi artışı üzerinde altm ve döviz rezervlerindeki gelişmelerin etkisi azal
mış, kredi hacmindeki gelişmenin etkisi fazlalaşmıştır.

Para - banka kurumlarmın para hacmi artışındaki paylan Merkez Ban
kası açısından 1970 yılında % 57,1, 1971 de % 38,5, bankalar açısından ay
nı yıllarda sırasiyle %  42,3 ve %  61,2 dir. Ufaklık para ihracı dolayısiyle 
Hazine ile ilgili artış payı 1970 de binde 6 ve 1971 de binde 3 tür (Cetvel: 40).

IV. SERMAYE PİYASASI

Sermaye piyasasının düzenlenmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili tasarı 
henüz kanunlaşmadığı için piyasa halen Türk Ticaret Kanunu ile diğer 
bazı kanunların dağınık hükümlerine ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsaları Kanununun yetersiz hükümlerine göre çalışmakta
dır. Bu durum gözönünde tutularak 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Ka
nununa konulan hükümlerle Bankamıza sermaye piyasasının düzenlenme
siyle ilgili bazı kararlar alma yetkisi tanınmıştır. 1211 sayılı Merkez Ban
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kası Kanununun 4 ve 40 ıncı maddeleri hükmü gereğince T. C. Merkez 
Bankası “özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin 
miktar, faiz ve satış şartlarının tesbitine matuf kararlar” alabilmektedir.

H yasayı düzenleyecek, denetleyecek ve teşvik edecek toplu ve düzen
li mevzuatın bulunmamasına rağmen sermaye piyasasında 1969 ve özel
likle 1970 yılında bir hareketin başlamış olması ekonomide bu konuda ümit 
verici bir potansiyelin bulunduğunu göstermiştir. 1969 yılında 170 milyon 
liralık ve 1970 yılında 375 milyon liralık yeni tahvil ihraç edilmiştir. Bu 
gelişme karşısında Merkez Bankası, Kanununun verdiği yetkiye dayana
rak, 3.6.1970 tarihinde yayımladığı bir Banka Meclisi Kararı ile piyasaya 
müdahale etmeyi gerekli görmüş ve özel kuruluşların tahvil ihracını bazı 
esaslara bağlamıştır.

Elde mevcut geçici bilgilere göre özel kesim kuruluşlarının tahvil ih
racı 1971 yılında bir önceki yılda görülen hareketliliğini kaybetmiştir. Şir
ketler 1969 yılında 170 milyon liralık ve 1970 yılında 375 milyon liralık 
tahvil ihraç ettiği halde 1971 yılında ilk altı ayda 8 şirket ancak 96,5 mil
yon liralık yeni tahvil ihraç etmiştir. Yılın ikinci yarısında tahvil ihracının 
tam am en durakladığı görülmektedir. Bu dönemde yalnız iki şirket 40 mil
yon liralık tahvil çıkarmış ve 1971 yılında ihraç edilen tahviller böylece
136,5 milyon liraya ulaşmıştır. Elde mevcut kesin olmayan bilgilere göre 
ihraç edilen tahvillerden yalnız ikisi ilân edilen satış süreleri içinde ta
mamen satılamamış diğerleri tahvillerinin tümünü bu süre içinde satmış
lardır.

V. KAMU MÂLİYESİ

1 — KONSOLİDE BÜTÇE

1971 mali yılı bütçesini incelerken önce Bütçe Kanunu ile tesbit edi
len ödenek ve gelir tahminlerini, daha sonra bütçenin onbir aylık uygu
lama sonuçlarını ele alacağız. Bütçe Kanununu ve onbir aylık uygulamayı
1970 yılı ile karşılaştırarak inceleyeceğiz (Cetvel: 41, 42, 43).

1971 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler toplamı 38.472 milyon 
liradır ve 1970 yılı bütçe ödeneklerinden 8.597 milyon lira (% 28,8) fazla
dır. Bütçe ödenekleri 1971 yılı için tahmin edilen gayri safi milli hasılanın 
% 22,4 ünü teşkil etmektedir. Bu oran 1970 yılında % 22 idi.

38.472 milyon l i r a l ık  bütçe ödeneklerinin 20.022 milyon lirası (% 52,0) 
cari harcama, 7.916 milyon lirası (%  20,6) yatırım harcaması ve 10.534 
milyon lirası (%  27,4) sermaye teşkili ve transfer harcaması ödeneği şek
lindedir.

Bütçe Kanunu ile tesbit edilen 1971 mali yılı gelir tahminleri 37.672 
milyon liradır. Bu gelirlerin 36.293 milyon lirası Genel Bütçe geliri, 1.379
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milyon lirası Katma Bütçe geliridir. Bu tahminlere göre 1971 yılı konsolide 
bütçe gelirleri 1970 yılı tahminlerine kıyasla 8.354 milyon lira (% 28,5) ar
tış göstermektedir. 1971 yılı için tahmin edilen 37.672 milyon liiro.Ii! 1c ge
lirin 29.573 milyon lirası vergi geliri, 2.898 milyon lirası vergi dışı gelir 
ve 5.201 milyon lirası özel gelir ve fonlardır.

Harcamalar yönünden en önemli sorun Devlet Memurları Kanununun 
getirdiği ek harcamalardır. Konsolide bütçe cari harcama ödenekleri Per
sonel Kanunu uygulamasının etkisi ile geçen yıla kıyasla % 33,5 artış 
göstermektedir. Ayrıca transfer harcamalarının çok yüksek tu tu larak  bu
nun bir kısmının İktisadi Devlet Teşekkülleri personel maaşlarındaki artı
şın sebep olduğu kaynak azalmasının karşılanmasına ayrıldığı da gözönün- 
de tutulmalıdır.

Konsolide bütçe yatırım ödenekleri 1970 yılma kıyasla %  13,2 faz- 
lasiyle 7.916 milyon liradır. Ancak, daha önceki bütçelerde teknik per
sonel giderlerinin bir kısmının yatırım giderleri içinde yer aldığı, 1971 
yılında ise, Devlet Memurları Kanununun uygulanması nedeniyle cari 
harcamalara dahil edildiği ve böylece yatırım  harcamalarındaki gerçek 
artışın daha fazla olduğu dikkate alınmalıdır.

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1970 yılı bütçe ödeneklerine 
göre % 33,5 artışla 10.534 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarındaki artış 1971 yılı için öngörülen kam ulaş
tırma giderlerinin Keban Barajı ve Boğaz Köprüsü istimlâkleri etkisiyle 
yüksek olması ve İktisadi Devlet Teşekkülleri öz kaynaklarının, personel 
giderlerindeki artış nedeniyle azalması ile ilgilidir.

1971 Bütçe Kanunu konsolide bütçe ödeneklerini 38.472 milyon lira 
ve konsolide Devlet gelirlerini 37.672 milyon lira tahmin ettiğine göre 
ödenekler ile gelirler arasında 800 milyon lira fark olmaktadır. Bu farkın 
iç istikraz ile karşılanması öngörülmüştür.

Bütçe Kanunu ile 38.472 milyon lira olarak tesbit edilmiş olan 1971 
mali yılı ödenekleri yıl içinde verilen ek ödeneklerle, 31.12.1971 tarihi 
itibariyle 41.378 milyon liraya ve 1972 Ocak ayı sonu itibariyle 42.968 
milyon liraya çıkmıştır. Toplam ödenekler 1970 mali yılı bütçesinin on bir 
aylık sonuçlarına kıyasla 11.455 milyon lira (%  36,4) fazladır.

1971 yılı için verilmiş olan ödeneklerden 1972 Ocak ayı sonuna ka
dar, yani onbir aylık dönemde gerçekleştirilmiş olan harcamalar 38.271 
milyon liradır. Onbir aylık dönemler itibariyle 1970 yılında ödeneklerin 
% 79 u verile emrine bağlandığı halde 1971 yılında bu oran % 89,1 dir.
38.271 milyon liralık toplam harcamaların 19.051 milyon lirası (% 49,8) 
cari, 6.646 milyon lirası (% 17,4) yatırım ve 12.574 milyon lirası (% 32,9) 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına taallûk etmektedir.
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Mali yılm onbirinci ayı sonunda fiili ödemeler 38.726 milyon liradır. 
Bu ödemeler 1970 mali yılının aynı döneminde yapılan ödemelerden % 56,5 
fazladır. 38.726 milyon liralık fiili ödemenin 18.891 milyon lirası cari öde
me, 6.456 milyon lirası yatırım ödemesi, 10.962 milyon lirası ise sermaye 
teşkili ve transfer ödemesidir. Bütçe emanetinden de 2417 milyon liralık 
ödeme yapılmıştır.

1971 mali yılında, onbirinci ay sonuna kadar 33.988 milyon liralık 
gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Bu gelirlerin 27.582 milyon lirası vergi ge
liri, 3.547 milyon lirası vergi dışı gelir ve 2.859 milyon lirası özel gelir 
ve fondur. Ayrıca 800 milyon liralık istikrazda da bulunulmuştur. Gelir 
tahsilatı 1970 yılının aynı dönemine kıyasla % 33,3 oranında yüksektir. 
A rtışlar vergi gelirlerinde %  34,6, vergi dışı gelirlerde % 68,7 dir. Özel ge
lir ve fonlar yaklaşık olarak geçen yıl seviyesinde kalmış, iç istikraz geliri 
ise 200 milyon lira artmıştır.

Toplam gelir tahsilatı içinde vergi gelirlerinin payı 1970 yılında 
% 80,3 iken 1971 yılında % 81,2 ye, vergi dışı gelirlerin payı %  8,2 den 
%  10,4 e çıkmış, özel gelir ve fonların payı ise %  11,4 ten %  8,4 e inmiş
tir. Onbir aylık vergi gelirleri tahsilatı gayri safi millî hasılanın 1970 yı
lında % 15,1 ini, 1971 yılında %  16,1 ini teşkil etmektedir. Yine onbir ay
lık dönemler itibariyle vergi gelirleri tahsilatının artış oranları 1970 yı
lında % 15,9, 1971 yıîmda % 34,6 dır.

1971 yılında Aralık sonları itibariyle Hazine nakit durumundaki geliş
meleri de kısaca belirtelim. 1971 yılı sonu itibariyle Hâzinenin mevcut ve 
alacakları 4.019 milyon lira, kısa vadeli borçları 10.522 milyon liradır. 
Alacak - borç dengesi 6.503 milyon lira borç bakiyesi vermektedir; buna 
2.496 milyon liralık bütçe emanetleri de eklenince net Hazine nakit du
rumu borç bakiyesi 8.999 milyon lira olmaktadır.

1971 yılı sonunda 1970 yılı sonuna kıyasla Hâzinenin mevcutları 1.179 
milyon lira azalmış, kısa vadeli borçları 1.987 milyon lira ve bütçe ema
netleri 510 milyon lira artmıştır. Böylece 1970 yılı sonunda 5.343 milyon 
lira olan net Hazine nakit durumu açığı 1971 yılında 3.656 milyon lira 
arta rak  8.999 milyon liraya çıkmıştır. Mevcut ve alacaklardaki azalma, 
kasa ve bankalar mevcudunun 35 milyon lira, avansların ise 1.144 mil
yon lira azalmasının sonucudur. Merkez Bankası avansları 1.729 mil
yon lira, plasman bonoları 1.313 milyon lira ve emanet paralar 1.075 mil
yon lira arttığı için kısa vadeli borçlar 1.967 milyon liraya yükselmiştir.
1971 yılında bütçe emanetlerinde 510 milyon lira artış olmuştur,

2 _  KAMU İÇ BORÇLARI

Kamu iç borçları 1970 yılı sonunda 24.960 milyon lira iken 1971 yılı 
sonunda 29.582 milyon liraya çıkmıştır (Cetvel: 44). 4.622 milyon liralık
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artışın 3.524 milyon lirası Devlet Bütçesinden ödenecek borçlarda, 1.098 
milyon lirası Bütçe dışı kamu kesimi borçlarında olmuştur (Cetvel: 45).
1 y7 0  ve 1971 yılları Aralık ayları arasında Hazine iç istikraz tahvilleri 420 
milyon lira, 691 sayılı Kanun gereğince tahkim  edilen belediye borçlan 
2.015 milyon lira, tasarruf bonoları 1.153 milyon lira artmış, 154 ve 250 
sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan iç istikraz 
borçları 57 milyon lira ve diğer borçlar 5 milyon lira azalmıştır. Devlet 
Su îşleri tahvillerinden ibaret olan Katma Bütçeli İdareler borçları 2 milyon 
lira azalmıştır.

Bütçe dışı kamu kesimi borçlarındaki 1.098 milyon liralık artışın 
tamamı Devlet Yatırım Bankası tahvillerinin 1.150 milyon lira artmış 
olması ile ilgilidir. Bu gruba giren diğer tahvillerde 52 milyon lira azal
ma olmuştur.

VI. ÖDEMELER DENGESİ VE DIŞ BORÇLAR

1 — ÖDEMELER DENGESİ

1971 yılı ödemeler dengesi yönünden önemli sayılacak gelişmelerin 
meydana geldiği bir yıl olmuştur. 10 Ağustos 1970 Türk lirası devalüasyonu, 
en belirli etkilerini ödemeler dengesi üzerinde göstermiştir. İthalattaki hızlı 
artışa rağmen görünmeyen işlemlerin yardımiyle cari işlemler dengesi açı
ğı 109 milyon dolar gibi çok düşük bir seviyeye inmiş ve kullanılan kredi
lerde azalma olmasına rağmen altın ve döviz rezervleri 346 milyon dolar 
artış göstermiştir (Cetvel: 46).

1971 yılında ihracat % 15,1 oranında artarak 677 milyon dolara, it
halat % 23,5 oranmda artarak 1.171 milyon dolara çıkmıştır. İthalat ar
tışı ihracat artışından fazla olduğu için 1970 yılında 360 milyon dolar 
olan dış ticaret açığı 1971 yılında 494 milyon dolara yükselmiştir. Buna 
karşılık 1970 yılında 181 milyon dolar olan görünmeyen kalemler gelir 
fazlası 1971 yılında 379 milyon dolara çıkmıştır.

Görünmeyen kalemler gelirlerindeki artışın en büyük kısmı işçi 
dövizlerinin artışı ile ilgilidir. Bunun yanında turizm ve dış seyahat ka
leminin gelir fazlası da ilk defa 21 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir 
seviyeye çıkmıştır. 1970 yılında 273 milyon dolar olan işçi dövizleri gi
rişleri 1971 yılında 198 milyon dolar (% 72,5) artarak 471 milyon dolara 
çıkmıştır. Planlı kalkınma döneminin başından beri sürekli olarak açık 
veren turizm ve dış seyahat kalemi ilk defa 1970 yılında 4 milyon dolar
lık gelir fazlası göstermişti. 1971 yılında bu gelir fazlası 21 milyon dolara 
çıkmıştır. 1 urizm gelir ve giderleri konusunda ilgili bölümde ayrıntılı 
bilgi verilmiştir. Dış borç faiz ödemeleri geçen yılkı seviyesi olan 47 mil
yon dolarda kalmış, proje kredileri hizmet ödemeleri 30 milyon dolar
dan 32 milyon dolara çıkmıştır. Geçen yıl 14 milyon dolar olan “diğer”
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görünmeyen muameleler gelir fazlası 1971 yılında 2 milyon dolara in
miştir. 6 milyon dolarlık Nato - Enfrastrüktür gelirleri de görünmeyen 
kalemler net gelir bakiyesine eklenince cari işlemler dengesi açığı 1971 
yılında 109 milyon dolara inmiştir.

1971 yılı sermaye hareketleri dengesi 337 milyon dolardır. 1970 yı
lında bu denge 413 milyon dolar olduğuna göre 76 milyon dolarlık bir 
azalma vardır. Dış borç ana para ödemeleri 158 milyon dolardan 91 milyon 
dolara indiği ve proje kredileri 31 milyon dolar arttığı halde sermaye hare
ketleri dengesinin 1971 yılında 76 milyon dolar azalmasına başlıca Konsorsi
yum kredilerinin 128 milyon dolar gerilemesi sebep olmuştur. Gerçekten
1970 yılında 217 milyon dolar olan Konsorsiyum kredileri 1971 yılında 
89 milyon dolara inmiştir. Sermaye hareketlerinin diğer kalemleri de 1970 
yılma kıyasla daha düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Türk lirası karşılı
ğında yapılan gıda (surplus maddeleri) ithalatı 83 milyon dolardan 55 mil
yon dolara, bedelsiz ithalat 34 milyon dolardan 29 milyon dolara ve özel 
yabancı sermaye 58 milyon dolardan 45 milyon dolara inmiştir.

1971 yılında ödemeler dengesinde meydana gelmiş olan gelişmeleri 
daha iyi değerlendirebilmek için bir yandan ithalat, dış borç ve faiz ödemele
ri, kâr transferleri ve proje kredileri hizmet ödemelerini kapsayan normal gi
derleri, diğer yandan ihracat, turizm, işçi dövizleri, özel yabancı sermaye, 
bedelsiz ithalat ve “diğer” görünmeyen kalemleri kapsayan normal gelirlerle 
karşılatıralım. Böyle bir karşılaştırma 1971 yılında normal gelirlerin normal 
giderleri karşılama oranının önemli miktarda yükseldiğini göstermekte
dir. Normal gelirlerin normal giderleri karşılama oranı 1969 yılında %  71,
1970 yılında %  80 iken bu oran 1971 yılında % 90 a çıkmıştır. 1970 yılın
da 1.216 milyon dolarlık normal giderlerin 971 milyon doları normal gelir
lerle karşılanmış, geri kalan 245 milyon dolar ise diğer kaynaklardan elde 
edilen 505 milyon dolardan ödenmiştir. 24 milyon dolarlık net yanlış 
ve eksik de nazara alınırsa altın ve döviz rezervleri 236 milyon dolar art
mıştır. 1971 yılında ise 1.377 milyon dolarlık normal giderlerin 1.245 mil
yon doları normal gelirlerle, geri kalan 132 milyon dolar ise çeşitli dış 
kaynaklardan sağlanmış olan 371 milyon dolarlık kredi ile karşılanmış
tır.

Bütün bu işlemler sonucunda 1970 yılı sonunda 402 milyon dolar olan 
altın ve döviz rezervleri 1971 yılı sonunda 748 milyon dolara yükselerek 
346 milyon dolar artmıştır.

2 — DIŞ BORÇLAR

Dövizle ödenen dış borçlar 1970 yılında 1.929 milyon dolar iken 1971 yı
lında 281 milyon dolar artarak 2.210 milyon dolara yükselmiştir (Cetvel:47). 
Dış borçlardaki artışın hemen hemen tamamı Devlet Bütçesinden öde
necek borçlarda meydana gelmiştir. 1970 yılında 1.644 milyon dolar olan
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Devlet Bütçesinden ödenecek borç 1971 yılında 1.899 milyon dolara çık
mıştır. Devlet Bütçesinden ödenecek borçların dı§ borçlardaki payı %  86, 
diğer kamu sektörü borçları, özel sektör borçları ve konsolide ticari borç
ların payı #  14 kadardır. 1970 yılında 186 milyon dolar olan diğer kamu 
sektörü borcu 1971 yılında 207 milyon dolara, 89 milyon dolar olan özel sek
tör borcu 99 milyon dolara yükselmiş, 10 milyon dolar olan konsolide ticari 
borçlar 5 milyon dolara düşmüştür.

1971 yılında 2.210 milyon dolar olan dış borcun 549 milyon doları 
milletlerarası kurumlara, 1.601 milyon doları yabancı hükümet ve hü
kümet organlarına, 55 milyon doları yabancı özel firmalar ve şahıslaradır;
5 milyon doları ise konsolide ticari borçtur. Dış borçların %  72 si yabancı 
hükümet ve hükümet organlarına olan borçtur.

Türk parası ile ödenecek dış borçlar 1970 yılında 4.173 milyon lira 
iken %  7,8 oranında azalarak 1971 yılında 3.846 milyon liraya düşmüş
tür. Bu borçların 1.864 milyon lirası Devlet bütçesinden ödenecek borç, 
469 milyon lirası diğer kamu sektörü borcu, 1.513 milyon lirası özel sek
tör borcudur (Cetvel: 48).

VII. FİYATLAR

1. TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ve ALTIN FİYATLARI

Toptan eşya fiyatları endeksi 1970 yılı Ağustos ayı ile yıl sonu ara
sında, beş aylık dönemde, % 8,4 oranında bir yükseliş göstermiştir. En
deks 1970 yılı sonunda, Aralık sonları itibariyle % 6,1 ve yıllık ortalamalar 
itibariyle %  6,7 oranlarında artmış bulunm aktadır (Cetvel: 49).

Toptan eşya fiyatları 1971 yılı boyunca, Ağustos, Eylül ve Aralık 
ayları dışında, son üç yılın en yüksek aylık artış oranlarını kaydetmiştir. 
Son üç yılda Ocak ayının ortalama hızı % 1,3 olmasına rağmen 1971 yılı
nın ilk ayında endeks, olağanüstü bir sıçrama kaydederek %  4,26 oranın
da artmıştır. 1971 Şubat ayında fiyatların hızı yavaşlamış fakat yine de 
son üç yıl ortalamasının çok üstüne çıkarak %  1,98 oranında artmıştır.
1971 Mart ve Nisan ayları %  0,81 ve %  0,87 oranlarında yükseliş göster
miştir. Mayıs ayında endeks tekrar hız kazanarak % 1,42 artmıştır.

1971 in ilk beş ayında resmi fiyat ayarlamaları olarak: Ocak ayında çi
mento fiyatlarına '% 16-20 arasında, Sümerbank mamullerine ortalama 
r/r 17,25 oranında zam yapılmıştır; Mayıs ayında PTT ücretleri %  40-100 ara
sında artırılmış, ruhsat ücretleri radyo konusunda 10-40 lira ve televizyon 
konusunda 250 - 500 lira arasında tesbit edilmiştir; destekleme alımların- 
da, kütlü pamuk fiyatı daha önce 280 kuruş iken % 11 artırılarak 312 ku- 
luşa çıkarılmış, hububat fiyatları ortalama % 18 ve afyon fiyatları ortala
ma c/c 65 oranlarında yükseltilmiştir.

104



1971 yılının Mayıs ayı sonunda biten 5 aylık döneminde toptan eşya 
fiyatları % 9,7 oranında artış kaydetmiştir. Bu oran, devalüasyondan sonra
1971 yılının ilk beş ayında da fiyatları yükseltici etkenlerin henüz şiddet
lerini sürdürdüklerini göstermektedir.

Haziran ayında, noter ücretleri artırılmış, tekel maddeleri fiyatları orta
lama % 15 yükseltilmiştir. Bununla beraber Haziran ayı sonuçları fiyatlar 
yönünden normal bir döneme girilmekte olduğu kanısını vermiştir. Ülke
mizde fiyatlar Haziran ayında genellikle bir önceki ay düzeyinin altında 
seyrederler. 1971 yılı Haziran ayında da aynı durum izlenmiştir. Son üç 
yılın Haziran aylarında Mayıs aylarına kıyasla, ortalam a olarak %  1,6 düş
me meydana gelmiş, bu defa ise %  0,6 oranında bir iniş kaydedilmiştir.

Temmuz ayında toptan eşya fiyatlarının, yıllardır devam eden eği
lime göre Haziran ayının da altında seyretmesi gerekirken, bir yandan 
tarım ürünleri destekleme alım fiyatlarında, diğer yandan bazı sanayi 
ara mallarında yapılan ayarlamaların etkisiyle fiyatlar büyük bir hız ka
zanmıştır. 1971 Temmuzunda açıklanan destekleme fiyatlarına göre An- 
tep fıstığı 1000 kuruştan 1100 kuruşa; çekirdeksiz kuru üzüm 280 kuruş
tan 292 kuruşa; zeytinyağı 630 kuruştan 780 kuruşa; kuru incir 200 ku
ruştan 230 kuruşa ve nihayet fındık 750 kuruştan 850 kuruşa yükseltil
miştir. Bu fiyatlara ek olarak, daha kısa bir süre önce artırılan çimento
nun tonu bu kez 179 liradan 232 liraya, linyitin tonu ortalama 176 liradan
250 liraya ve kok kömürünün tonu 210 liradan 580 liraya çıkarılmıştır. 
Ayrıca, SEKA kâğıt fiyatlarını ortalama %  30 yükseltmiş, elektriğin kilo
vatına 11 ilâ 17 kuruş kadar ve akaryakıt çeşitlerinde de 7 ilâ 13 kuruş 
arasında zam yapılmıştır. Sonuç olarak, son yedi yılda Haziran ayma kı
yasla Temmuz ayında ortalama % 1,5 düşen toptan eşya fiyatları 1971 
de %  4,4 oranında yükseliş kaydetmiştir.

Ağustos ayında fiyat hareketleri hızı %  0,94 oranında bir artış gös
tererek biraz yavaşlamış, Eylül ayında, Et Balık Kurumunun et fiyatların
da % 25 e kadar çıkan artırımına rağmen, Ağustos seviyesinin de % 0,12 
altında kalmıştır.

1971 Ekim ayında mevsimlik dalgalanmanın da etkisiyle % 2,7 
kadar yükselen fiyatlar Kasım ayında da eşit bir hız kaydetmiş
tir. 1971 yılının son ayında ise artış hızında belirgin bir yavaşlama gö
rülmüştür. Kasım ayı içinde çekirdek kahvenin kilosunda, gümrük ver
gisi nispetinin % 75 ten % 10 a düşürülmesi nedeniyle 10 lira dolayında 
ve paket çay’da, istihsal vergisi nispetinin %  12,5 ten % 5 e indirilmesi 
sonucu 50 kuruş ucuzlatma yapılmıştır.

1971 yılı başında 1963=100 itibariyle 150,3 puan olan toptan eşya 
fiyatları endeksi 1971 sonunda % 23 oranında yükselerek 184,9 puana ulaş
mıştır. Genel endeksin iki ana grubundan birini teşkil eden gıda madde
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leri ve yemler 1970 yılında % 3,2 artmış, 1971 de % 18 oranında yüksele
rek 147,2 puandan 173,9 puana çıkmıştır. Diğer grup olarak sanayi ham 
maddeleri ve yemlerde artış hızı, 1970 de % 11 iken 1971 de %  31 e ya
kındır. Bu grupta endeks, 1971 başında 155,5 puan iken yıl sonunda 203,3 e 
çıkmış bulunmaktadır.

Toptan eşya fiyatlarından başka, paranın satınalma gücünün diğer 
bir göstergesi, altm  fiyatlarıdır. Külçe altının gramının 1971 yılı Ocak 
ayı ortalama fiyatı 19,85 liradır. Şubat, Mart, Nisan aylarında külçe orta
lama fiyatı 20 liranın biraz üstünde seyretmiştir. 1971 Mayıs ayında fiyat 
bir ara 21,20 liraya çıkmış, ortalama fiyat ise Mayıs, Haziran ve Temmuz 
aylarında 20,75 civarında kalmıştır. Külçe altm ilk defa Ağustos ayında 
22,50 liraya fırlamış ve bu noktaya Eylül, Ekim aylarında bir daha ula
şamamıştır. Külçe altm ortalama fiyat bakımından Ağustosta 22 liraya 
çok yaklaşmış, Eylülde biraz düşmüş, Ekimde 22 liranın üstünde kal
mıştır. Kasım ayında fiyatlar 22 liranın üstünde dolaşmağa devam etmiş, 
Aralık ayı ortalaması ise Kasım ayının biraz altında kalmıştır. 1971 yılında 
külçe altm fiyatlarında en düşük ve en yüksek fiyatlar 4 Ocakta 19,55 ve
6 Aralıkta 23,12 lira olmuştur.

1970 yılında külçe altm fiyatları, aylık ortalamalara göre 17,35 lira 
iken fiyat 1971 de % 21 oranmda yükselerek 21,05 lira olmuştur. Külçe al
tın fiyatı 1970 yılı sonunda 19,63 lira idi. 1971 sonunda fiyat 22,17 liraya 
ulaştığına göre, Aralık sonlan itibariyle 1970- 1971 artışı % 13 oranın
dadır.

1971 yılında, sikke altınlardan Cumhuriyet’te yıllık ortalam alar esas 
alınırsa % 19, yıl sonlan fiyatları esas alınırsa % 16,5 oranında bir yükseliş 
kaydedilmiştir. Reşat altınında sözkonusu oranlar sırasiyle % 32 ve %  24 
tür. 1971 yılında Cumhuriyet altınında en düşük ve en yüksek fiyatlar 4 
Ocakta 129,50 lira ve 8 Aralıkta 157,50 lira, Reşat altınında ise 4 Ocakta 
282 lira ve 14 Aralıkta 342 lira olmuştur.

2. GEÇİNME ENDEKSLERİ

1971 yılında, yıl sonları itibariyle Ankara ve İstanbul geçinme endeks
leri % 23 civarında ve birbirlerine çok yakın artış kaydetmiştir. İstanbul 
ücretliler geçinme endeksi artışı %  18 dolayında olmuştur. Yıllık ortala
malar yönünden, Ankara geçinme endeksi % 22, İstanbul geçinme endeksi 
%  19 ve İstanbul ücretliler geçinme endeksi % 17 oranlarında artış göster
mektedirler (Cetvel: 50).

Ankara geçinme endeksi 1971 yılında, Aralık sonlan itibariyle 160,9 
puandan 198,1 puana yükselmiştir. Endeksin aydınlatma ve ısıtma madde
leri bölümü % 68 artış göstermiştir; bu bölümü % 39 artış ile “giyim” 
izlemiştir. Gıda bölümü endeksi %  16 oranında yükselmiştir.
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1971 yılında İstanbul geçinme endeksi Aralık sonlan itibariyle 163,7 
puandan 202 puana çıkmıştır. Ankara endeksinde olduğu gibi bu endekste 
de en hızlı artış %  83 ile aydınlatma ve ısıtma bölümündedir. Giyim bö
lümünün yükseliş hızı %  22 ve gıda bölümünün % 19 dur.

İstanbul ücretliler geçinme endeksi, Aralık sonlan itibariyle 153,1 
puandan 180,4 puana çıkmıştır. Bu endekste de aydınlatma ve ısıtma %  47 
oranında artmıştır. Giyim ve ev eşyası ile gıda maddeleri sırasiyle, %  20 
ve % 15 oranlarında yükseliş kaydetmişlerdir.
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Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

İDARİ İŞLER

Bankamızın 1971 yılında, 1211 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan 
organlar tarafından yönetilmesine devam olunmuş, Başkan (Guvernör) ve 
Banka Meclisi Başkam Naim TALU’nun 11 Aralık 1971 tarihinde T icaret 
Bakanlığı’na atanması sebebiyle 1211 sayılı Kanun’un 28 inci maddesine 
istinaden, Başkan (Guvernör) Yardımcılarından Memduh GÜPGÜPOGLU 
Banka Meclisi’nin 15 Aralık 1971 tarihli toplantısında, yeni bir Başkan 
(Guvernör) atanması işleminin tekemmülüne kadar, Başkan (Guvernör) 
Vekili seçilmiştir.

Başkan (Guvernör) Yardımcılarından Fuat OKAY’ın 24 Ağustos 1971 
tarihinde vefatı sebebiyle boşalan Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 2 
Ekim 1971 tarih ve 7/3308 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Bankamız 
Muhasebe ve İdarî İşler Genel Müdürü Numan AKSOY atanmıştır.

Banka M eclisi:

1211 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca, 30 Nisan 1971 tarihinden 
itibaren Banka Meclisi’nden ayrılacak Üyelerin tesbiti için 16 Nisan 1971 
tarihinde yapılan ad çekmede adları çıkmış bulunan Üyelerden Berin BEY- 
DAĞI ile Hayrettin ERKMEN 29 Nisan 1971 tarihinde yapılan Hissedarlar 
Genel Kurulu olağan toplantısında 3 yıl için yeniden Banka Meclisi Üye
liğine seçilmişlerdir.

Denetleme K urulu:

29 Nisan 1971 tarihinde yapılan Hissedarlar Genel Kurulu olağan top 
lantısında Denetleme Kurulu Üyelerinden Şefik İNAN (B-C) sınıfı hisse
darları tarafından ve Vecih IŞIK (D) sınıfı hissedarları tarafından 1 Ma
yıs 1971 tarihinden itibaren 2 yıl için yeniden Denetleme Kurulu Üyeliğine 
seçilmişlerdir.

Kadro Durumu ve Personel Politikası:

Bankamıza mevdu görevlerin rasyonel olarak ifası, memur sayısında 
azami tasarruf, çok memur yerine vasıflı memur istihdamı, İdare Merkezi 
ve Şubelerimizde hizmetin zaruri kıldığı ahval haricinde yeni memur ta 
yini cihetine gidilmemesi prensiplerine riayet edilerek 1211 sayılı Türkiye
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Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun Müessesemize yükümlediği yeni 
görev ve sorumluluklar da gözönünde tutularak personel artışının mahdut 
ölçüde kalmasına gayret edilmiştir.

Ancak; 29 Nisan 1971 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalât Re
jimi” kararı ile 5 Mayıs 1971 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalât 
Yönetmeliği”, dış ticaret rejimi tatbikatında, evvelki rejimlerle Bankamıza 
verilmiş olan görevlerde, iş hacmini, bilhassa tahsisler servislerinin işlerini 
çok artıran yeni usuller ihdas eylemiş ve ihracatta vergi iadesi muamele
leri çok artmış bulunmaktadır. Bu nedenle 1970 yılına nazaran % 2,79 ora
nında artışla personel mevcudumuz 1971 yılı sonunda 3429 kişiye ulaş
mıştır. Mevcut personel ile Bankamız görevlerinin sürat ve emniyetle yerine 
getirilmesine çalışılmıştır.
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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

1971 yılı bilançomuzun izah ve tahliline geçmeden, Sayın Kurullarına 
mukayese imkânı sağlamak üzere aşağıdaki cetveli arzediyoruz.

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

T o p l a m

A K T İ F

1970

1.834.033.579,28
4.301.401.447,09

60.702.528,51
835.209,60

9.827.713
5,387.354

70.281
5.808.814

127.667:
20.990,

5.133.535.

.447,27

.518,63
,522,06
371,28
017,94
793,35
467,91

1971

1.764.576.245,21
8.772.173.473,69

60.405.696,13
1.013.216,56

9.848.462
7.074.769

67.327
6.323.200

141.271
19.383

4.752.622,

.584,35

.814,35
,348,—
217,23
314,44
086,57
950,51

32.573.329.902,92 38.825.205.947,04

P A S İ F

Tedavüldeki Banknotlar 13.915.440.662,50 17.032.283.845,—
Döviz Alacaklıları 160.512.618,96 68.433.294,76
Mevduat 7.712.028.759,68 11.015.842.078,02
Altın Alacaklıları ___________________ _______
Muhtelif 9.462.583.347,80 9.582.820.235,02
Scrmaye 25.000.000,— 25.000.000,—
İhtiyat Akçesi 201.633.153,61 419.180.888,33
Provizyonlar 354.854.653,05 379.578.914,27
K â r 741.276.707,32 302.066.691,64

T o p l a m  32^573.329.902,92 38.825.205.947,04
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Altın Mevcudu :

1971 yılı Bilançomuzda kayıtlı altınlar, beynelmilel ayarlı altınlar ile 
meskûk ve düşük ayarlı altınlar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Beynel
milel ayarlı altınlar “Altın Mevcudu”, meskûk ve düşük ayarlı a lta la r  ise 
“Muhtelif” hesabında gösterilmiştir.

Bilançoda görüleceği üzere beynelmilel ayarlı altınlar 103.166,375 
safi kg. ve 1.764.576.245,21 lira, meskûk ve düşük ayarlı altınlar ise 
3.039,635 safi kg. ve 51.990.466,74 lira değerindedir. Buna göre toplam 
altın mevcudu 106.206,010 safi kg. ve tutarı 1.816.566.711,95 liradır.

1971 yılında altın mevcudunda 6.528.285,48 safi gramlık bir eksiliş 
olmuştur. Bu eksiliş EMA ve Milletlerarası Para Fonu ile yapılan altın 
muamelelerinden ileri gelmiştir.

Mevcut altınların tamamı serbest ve Bankamıza aittir.

Döviz Borçluları :

1211 sayılı Bankamız Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrası gere
ğince satın alınan ve yabancı memleketlerle yapılan ticari ve sair muame
leler sonunda biriken konvertibl dövizlerle aynı mahiyetteki efektiflerin 
evalüasyon kurlarıyla değerlendirilmesini ifade eden bu hesabın tutarı, 
geçen yıla nazaran 4.470.772.026,60 liralık bir artışla 8.772.173.473,69 liraya 
ulaşmıştır.

Ufaklık Para :

Bu hesap, kasalarımızda mevcut madeni ufaklık paralarla gümüş on 
liralıkların yıl sonu durumunu göstermekte olup tutarı 60.405.696,13 liradır.

Dahildeki Muhabirler :

1.013.216,56 lira olan Dahildeki Muhabirler rübriği banker muamele
ler sebebiyle T.C. Ziraat ve Türkiye İş Bankaları nezdinde hasıl olan alacak
larımızı göstermektedir.
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Reeskont ve Senet Üzerine Avans :

Yıl sonu itibariyle tutarı 9.848.462.584,35 lira olan bu hesabın müfre
datı aşağıda gösterilmiştir.

A — Hazine Kefaletini Haiz Bonolar :

a) Katma Bütçeli idareler
b) Toprak Mahsulleri Ofisi

B — Ticari Senetler :

a) iktisadi Devlet Teşebbüsleri
b) Hususi Sektör

1.750.000.000,—
3.000.000.000,—

828.951.348,67
2.245.506.428,35

C — Zirai Senetler

a) T. C. Ziraat Bankası
b) Diğer Bankalar

1.958.070.042,44
65.934.764,89

1970 sonu ile kıyaslandığında bu hesapta 20.749.137,—  liralık b ir artış 
olduğu görülmektedir.

Diğer A vanslar:

Bu hesabın yıl sonu bakiyesini teşkil eden 7.074.769.814,35 liranın :

6.088.200.000,-— lirası Kısa vadeli olarak Hâzineye 

26.345.027,40 ” Tahvil karşılığı resmi bankalara 

Tahvil karşılığı hususi bankalara 

Altın karşılığı hususi sektöre

17.808.500,—

356.664,48

292.115.873,56 153 sayılı Kanun gereğince Bankalar Tasfiye Fo
nuna

Mevduat Karşılıklarından 301 ve 1211 sayılı Ka
nunlar gereğince zirai finansman olarak T. C. Zi
raat Bankasına

649.943.748,91

verilmiştir.

Tahviller Cüzdanı:

Bankamız malı tahviller cüzdanının yıl sonu bakiyesi 67.327.348,— 
Hra olup geçen yıla nazaran vaki 2.954.174,— liralık eksiliş itfalardan ileri 
gelmiştir.
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İtfaya Tabi Hesaplar :

İtfaya tabi hesapların yıl sonu bakiyesi toplam olarak 6.323.200.217,23 
lira olup müfredatı aşağıda gösterilmiştir.

a) Tahkim Olunan Alacaklarımız Karşılığı Hazine Tahvilleri :
154 sayılı Kanunla tahkim olunan ve 3 Ekim 1963 tarih ve 347 sayılı 
Kanun gereğince ilk taksidi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
sonunda başlamak üzere, %  1/2 faizle ve altışar aylık taksitler 
halinde Hâzinece 100 yılda ödenecek bu alacağımızın tutarı 
5.275.700.000,— lira olup dökümü şöyledir :

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

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

5.275.700.000,—

b) Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu :
65 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bonoya bağlanmış olan bu 
alacağımızın yıl sonu bakiyesi 107.297.362,44 liradır. 1960 yılı 
Bilânçomuzda 163.661.759,89 lira olarak görülen bu alacak Hâzi
nece taksitler halinde ödenmektedir.

c) Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacaklarımız :
Bilânçomuzda 418.900.800,— lira bakiye gösteren bu hesap Ban
kamız ile Maliye Bakanlığı ve Emlâk Kredi Bankası arasında tan
zim edilen protokoller gereğince 20 yılda tasfiye edilecektir.

d) 1211 sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince Değerlendirme 
F a rk ı:
18 sayılı karar gereğince Türk Parasının devalüasyonu sonunda, 
Bankamızın altın ve döviz mevcut ve açıkları üzerinden hasıl olan 
aleyhte kur farkları olup Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol 
gereğince 20 yılda itfa olunacak bu hesabın tutarı 521.302.054,79 
liradır.
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G ayrim enkuller:

Gayrimenkullerimiz Bankanın malı olan binalar ile ileride şube bina
ları yapmak üzere satın alınmış arsalardan ibarettir. Gayrimenkullerimizin 
maliyet bedelleri 153.230.275,23 lira ve bunlar üzerinden ayrılmış bulunan 
amortismanlar tu tarı da 11.958.960,79 liradır. Halen bilânço değeri 
141.271.314,44 lira olan gayrimenkullerimiz 69.671.745,—  lira üzerinden 
sigortalıdır.

D em irbaşlar:

Demirbaşlarımızın maliyet değeri 41.471.771,76 lira olup, ayrılmış 
amortismanlar toplamı 22.088.685,19 liradır. Mevcut demirbaşlarımız sigor
talıdır.

M uhtelif:

Toplamı 4.752.622.950,51 lira olan bu hesabın müfredatı aşağıdadır.

1 — Meskûk ve Düşük Ayarlı Altm 51.990.466,74

2 -— Döviz Muameleleri

a) Hariçteki Muhabirler
b) İştirâklerimiz

298.162.469,22 
12.414.250,—

c) M uvakkat Borçlular
d) Transituar Hesaplar
e) İştira Senetleri

1.834.527.562,10
44.544.513,80

8.688,80
f) Dahildeki Muhabirler

g) Efektif Deposu
40.023.018,84

647.550,79

2.230.328.053,35
3 — Türk Lirası Muameleleri

a) Konvertibl TL. Borçluları
b) Muvakkat Borçlular
c) özel İhracat Fonundan Ödemeler
d) Hâzineden Tahsil Olunacak Bonolar
e) Borçlu Transituar Hesaplar

1.861.353.080,77
27.967.347,84

116.131.280,65
88.393.877,10

376.458.843,86

2,470.304.430,22
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Tedavüldeki Banknotlar :

Bankamız Kanununun 36 ncı maddesi gereğince tedavüle çıkarılmış 
banknotların yıl sonu itibariyle tutarı 17.032,283.845,— liradır.

Döviz alacaklıları :

Konvertibl döviz borçlarımızı gösteren bu hesabın yıl sonu bakiyesi
68.433.294,76 liradır.

Mevduat :

Yıl sonu itibariyle 11.015.842.078,02 lira bakiye gösteren bu hesabın 
müfredatı aşağıda olduğu gibidir.

Resmî Mevduat :

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

348.554.642,71
420.084.295,49

19.543.015,84
109.829.621,91

13.548.764,44

911.560.340,39

Bankalar :

a) Resmi Bankalar
b) Diğer Bankalar
c) Yurt Dışındaki Bankalar
d) Mevduat Karşılıkları

74.589.289,39
1.658.024.154,99

345.799,12
6.955.587.012,73

8.688.546.256,23
Muhtelif :

a) Bloke
b) Diğer

129.395.819,55
53.385.146,18

182.780.965,73

Milletlerarası Müesseseler ve 
Dış Yardım Karşılıkları :

a) Milletlerarası Müesseseler
b) Amerikan Yardım Karşılıkları

1.228.005.134,45
4.949.381,22

1.232.954.515,67
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Muhtelif :
Bilânçomuzun Pasifindeki “Muhtelif” hesabının toplamı 9.582.820.235,02 

lira olup müfredatı aşağıda gösterilmiştir :

Türk Lirası Muameleleri :
a) ödenecek Senet ve Havaleler
b) Akreditif ve îç  istikraz Karşılıkları
c) Muhtelif Mahiyetteki Depozitolar
d) Sair Hesaplar

62.355.942,75
81.975.440,13

1.587.194.955,04
1.765.055.938,07
3.496.582.275,99

Döviz Muameleleri :
Hariçteki M uhabirler hesabındaki konvertibl dövizler dışında kalan 

döviz borçlarımızı gösteren ve toplamı 6.086.237.959,03 lira olan bu hesabın 
detayı aşağıdadır.

Konvertibl dövizler :
a) Ödenecek Senet ve Havaleler
b) Provizyon Hesaplar
c) M uvakkat Alacaklılar
d) Alacaklı Transituar Hesaplar
e) Konvertibl Türk Lirası Mukabili 

Döviz Alacaklıları

Non Konvertibl dövizler :
a) Hariçteki Muhabirler
b) Ödenecek Senet ve Havaleler
c) Provizyon Hesaplar
d) Muvakkat Alacaklılar
e) Alacaklı Transituar Hesaplar

127.020.128,71
3.378.700.302,27

291.410.021,54
99.673,02

1.861.353.016,47

5.658.583.142,01

128.855.098,40
203.677.329,35
26.154.708,44
2.572.805,20

66.394.875,63

427.654.817,02
Sermaye :
Bankamız Kanununun 5 inci maddesi gereğince her biri 100 lira itibari 

kıymette, 250 bin hisse senedinden müteşekkil ve tümü ödenmiş sermaye
mizin hissedarlar itibariyle dağılışı aşağıdadır.

Sınıf

A
B
C
D

Adedi

136.704
57.961
10.339
44.996

250.800

Tutan  TL.

13.670.400,—
5.796.100,—
1,033.900,—
4.499.600,—

25.000.000,—

116



İhtiyat akçeleri :

Bankamız ve Bankalar Kanunları gereğince ayrılan ihtiyat akçeleri 
toplamı,

İhtiyat Akçesi 
Fevkalâde İhtiyat Akçesi 
Hususi İhtiyat Akçesi 
İleride Vukuu Muhtemel 
Zarar Karşılığı

olmak üzere,

Provizyonlar :

275.684.011,52
114.801.160,10

3.695.716,71

25.000.000,-— lira

419.180.888,33 liradır.

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

Tahvil Kıymet Düşük Karşılığı 
Kıymetler Nakliyesi Sigorta Karşılığı 
Banka Malı Dövizlerin Yıl Sonu Evalü
asyon Zarar Karşılığı

olmak üzere,

11.936.246,77
117.488.818,04

250.153.849,46 lira 

379.578.914,27 liradır.

Kâr ve tevzi şeklî :

Bankanın bilânço safi kârı 302.066.691,64 liradır.

Bu kârın 1211 sayılı Bankamız Kanununun 60 mcı ve Bankalar Kanu
nunun 35 inci maddeleri gereğince aşağıdaki gibi dağıtılmasını teklif 
ediyoruz :

1971 Yılı safi kârımızın tevzi tablosu

1971 Yılı safi kârı
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi

düşüldükten sonra kalan

1971 yılı safi kârı üzerin
den ayrılan %  20 İhtiyat 
Akçesi
Hissedarlar İlk Kâr Hissesi 

tenzilinden sonra kalan

58.159.608,—
9.450.115,26

60.413.338,33
1.500.000,—

302.066.691,64 liradan 

- 67.609.723,26 lira

234.456.968,38 liradan

61.913.338,33 liranın

172.543.630,05 liradan
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Nakledilen yekûn 172.543.630,05

12.007.667,67

24.015.335,33 — 36.023.003,— lira

136.520.627,05 liradan

6.979.150,—

1.500.000,—- — 8.479.150,— liranın 

tenzilinden sonra kalan 128.041.477,05 lira

Kanunumuzun 60 mcı maddesinin son paragrafı gereğince Hâzineye dev
redilir.

Buna nazaran 1971 yılı kârından hissedarlara düşen m iktar :

İlk kâr hissesi 1.500.000,—
İkinci kâr hissesi 1.500.000,— lira

olmak üzere toplam 3.000.000,— liradır.

Bunun 250.000 hisseye taksimi neticesinde beher hisseye 12,— lira 
düşmekte ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri muvacehesinde O rtakları
mızdan tüzel kişiliği olanlara bu miktarın olduğu gibi ödenmesi, gerçek 
kişi olan ortaklarımızın hisselerinden ise % 20 nisbetinde stopaj yapılarak 
vergilerine mahsuben Maliye Bakanlığına yatırılması gerekmektedir.

Raporumuzu Sayın Ortaklarımızın yüksek tetkiklerine sunar, Hisse
darlarımıza dağıtılacak kârın, yukarıdaki esaslar dahilinde, 28 Nisan 1972 
tarihinden itibaren tediyesini ve iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere, 
Banka mensuplarına yapılacak ödemenin şekil ve tarihleri hususunda 
Banka Meclisinin yetkili kılınmasını tasviplerine arz ederken, görevlerini 
gayret ve liyakatle yapmakta olan bütün mensuplarımız hakkındaki takdir
lerimizi ifade etmeyi vazife biliriz.

BANKA MECLÎSİ

Safi kârdan İhtiyat Akçesi 
ve İlk Kâr Hissesi mecmu- 
unun tenzilinden sonra ka
lan miktar üzerinden :

Banka mensuplarına

% 10 Fevkalâde İhtiyat 
Akçesi

indirildikten sonra kalan

930 sayılı Kanunun 2, 7 ve 
10 uncu maddelerine göre 
tevkif olunan % 8 tasarruf 
bonosu karşılığı

Hissedarlar İkinci Kâr Hissesi
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

1 9  7 1

KIRKINCI HESAP YILINA AİT 

DENETLEME KURULU RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 1971 yılı (Efektif 
dahil) kasa ve depo mevcutlariyle, emanet, rehin ve teminat ola
rak Bankaya teslim olunan tahvillerle altın ve senetleri merkez 
ve şubelerde zaman zaman sayıp inceleyerek kayıtlarına uygun 
bulduk.

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

îşbu hesaplann kabulünü Sayın Kurulunuzun tasvibine ar- 
zederiz.

Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi 
İzzet Akçal Vecih Işık

Denetleme Kurulu Üyesi 
Tarık Hatusil



B İ L A N Ç O
V E

KÂR VE ZARAR HESABI



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1971 Tarihin 

A g T İ F  1971 Yılı Kırkıncı

Türk Lirası

' - ■' - 

Tiirk Lirası

Alîm mevcudu (Beynelmilel ayarlı) :

Serbest : ........................ Safi Kg, 103.166,375 1.764,576,245,21
Merhun : ........................  Safi Kg. — —

Vadeli altın borçluları :

(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. — — 1.764.576.245,21

Döviz borçluları (Konvertibl) : 8.772.173.473,69 j

Ufaklık para 60.405.696,13

Dahildeki m uhabirler :

Resmî Bankalar .......................................................... 989.412,56 

23.804 —Diğer Bankalar .......................................................... 1,013.216,56

Reeskont ve senet üzerine avans :

A -H azine Kefaletini Haiz Bonolar :

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

1 - Hububat A lım lan Finansmanı ........... 3.000.000.000,—
2 - Ziraî İstihsal Fazlası İthalât

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

c) Diğer İktisadî Devlet Teşebbüsleri ....... —

B - Ticari Senetler :

a) İktisadî Devlet Teşebbüsleri .................... 828.951.348,67

2.245.506.428,35b) Hususî Sektör Senetleri ...... ......................

C - Ziraî Senetler :

a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz edilen 
senetler .............................................................. 1,958.070.042,44

65.934.764,89b) Diğer Bankalarca ibraz edilen Kenetler..,. 9.848.462.584,35



MERKEZ BAN KAS!
de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilançosu

Diğer avanslar :

A - Hâzineye kısa vadeli avans 
B - Tahvil üzerine avans : 

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

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

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

Tahviller cüzdanı :

Devlet Tahvilleri ..... ................... , .........................
Diğer Resmî Tahviller ...........................................
Resmî Bankalar Tahvilleri ....... .................. .........
Hususî Bankalar Tahvilleri ....................................

İtfaya tâbi hesaplar :

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

Gayri Menkuller ; ( ! ) .............

Bina ve Arsalar (2) ........................ .
Gayrimenkuller Amortismanı ......................

Demirbaşlar : (3)
Demirbaş Eşya .............. .......................................
Demirbaş Amortismanı ....................................

Muhtelif :

a) Altm : (Meskûk ve düşük ayarlı)
Safi Kg...................................  3.039,635

b) Döviz :
Hariçteki Muhabirler .........................................
Diğer Döviz hesapları .......................................

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

d) Sair hesaplar .........................................................

TOPLAM ..................................

Türk Lirası

6.088.200.000,—

26.345.027,40
17.803.500,—

356.664,48
292.115.873,56
649.943.748,91

61.765.457,59
1.061.890,41
4,500.000,—

5.275.700.000 — 

107.297.362,44 

418.900.800,—  

521.302.054,79

153.230.275,23 
- 11.958.960,79

41.471.771,76
22.088.685,19

51.990.466,74

298.162.469,22
1.932.165.584,33

2.470.304.430,22

A K T î  F

Türk Lirası

7.074.769.814,35

67.327.348 —

6.323,200.217,23 I

141.271.314,44

19.383.086,57

4.752.622.950,51

38.825.205.947,04

(1) 69.671.745,—  liraya sigortalıdır.
(2) 53.207.389,61 lirası arsalar bedelidir.
(3) 54.065.000,—  liraya sigortalıdır.



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1971 Tarihin 
1971 Yılı Kırkıncı

P A S İ F ________________________________

Türk Lirası Türk Lirası

Tedavüldeki Banknotlar 17.032.283.845,—

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) : 

Mevduat :

68.433.294,76

A - Resmî Mevduat :

a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler ......... . 348.554.642,71

b) Katm a Bütçeli İdareler .............................. 420.084.295,49

c) İktisadî D evlet Teşebbüsleri .................... 19.543.015,84

d) Diğer Amme M üesseseleri ........................ 109.829.621,91

e) Sair ...................................................... ......... 13.548.764,44

B - Bankalar :

a) Resmî Bankalar ............................................... 74.589.289,39
b) Diğer Bankalar ........ ...................................... 1.658.024.154,99
c) Yurt Dışındaki Bankalar ......................... 345.799,12
d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S, K.) ........ —
e) Mevduat Karşılıkları (1211 S.K. Mad. 40) 6.955.587.012,73

C - Muhtelif :

a) Bloke ..................................... 129.395.819,55
b) Diğer ......................

D - Milletlerarası M üesseseler ve Dış 
Yardım Karşılıkları :

53.385.146,18

Milletlerarası M üesseseler 

Dış Yardım Kargılıkları :
1.228.005.134,45

a) Amerikan Yardım Karşılıkları 4.949.381,22
b) Diğer Yardım Karşılıkları ..... 11.015.842.078,02



MERKEZ BANKASI
de Sona Eren 
Hesap Dönemi Bilânçosu 
     P A S t F

Türk Lirası Türk Lirası

AJtm A lacaklılar: :

H azine ............... ..........  Safi Kg. .. — —

M uhtelif î

i a) Ödenecek senet ve havaleler .

b) M uhtelif karşılıklar (Akreditif ve iç

62.355.942,75

■ İstikraz karş.) ................................. 81.975.440,13

c) Muhtelif m ahiyette depozitolar

d) Döviz

1.587.194.955,04

Hariçteki M uhabirler .......................................... 128.855.098,40

D iğer Döviz hesap lan  ...................................... 5.957.382.860,63

e) Sair h e s a p la r ............................................................ 1.765.055.938,07 9.582.820.235,02

Serm aye 25.000.000,—

İhtiyat Akçesi :

Adi ............................................... ................................... 275.684.011,52

Fevkalâde ............... ..................... ............................... 114.801.160,10

H ususî (Bankamız K anunu Madde 59) ..... ......

île rde vukuu m uhtem el za rar karşılığı

3.695.716,71

(Bankalar Kanunu M adde 35) ............ ................. 25.000.000,— 419.180.888,33

Provizyonlar 379.578.914,27

Kâr 302.066.691,64

38.825.205.947,04



TÜRKİYE CUMHURİYET
31.12.1971 Tarihindeki

ZARAR VE GİDERLER



M E R K E Z  BANKASI
K âr ve Z arar Hesabı

KARLAR

Alınan faizler 

Alman komisyonlar 

Tahvil kârları

Kambiyo ve aitm  evalüasyon Kârları 

Sair kârlar

T O P L A M 1.692.023.553,70

Türk Lirası

652.541.839,71 

11.799.536,19 

3.997.959,96 

i.018.128.253,75 

5.555.964,09



İSTATİSTİK CETVELLERİ



Plan ve Program Hedefleri
(Yüzde Değişmeler)

Cetvel : 1

İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı

Y ı l l ı k  
Program Hedefleri

Yıllık
Ortalama

1971
Dilimi

1968 1969 1970 1971

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

Fert Bağına Gayrisafi Millî Hasıla 4,4 4,4 4,0 4,4 4,4 4,4

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

Sabit Sermaye Yatırımları 11,2 13,1 16,9 14,8 12,6 9,3
Kamu 10,0 14,7 19,1 15,3 11,0 10,3Özel 12,5 11,4 14,3 14,3 14,3 8,1

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

Özel Tüketim Harcamaları 5,1 3,8 4,9 5,1 5,2 2,5 |
İthalât
İhracat

7,4
7,2

6,7(i)
8 ,10)

4,4
5,9

10,3
8,5

10,0
9,1

10,7(2)
9,4(2)

Cari İşlemler Açığı 4,2 4,2(i) 50,0 31,4 | 5,0 6,8(2) 1

1) İkinci Beş Yıllık Kalkınma. Planı sayfa 91 den hesaplanmıştır.
2) 1971 yılı Programı sayfa 106, 108 ve 109 dan hesaplanmıştır.

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968, 1969, 1970 ve 1971 yılları Programları.



Genel Ekonomik Denge
(1970 Fiyatlarıyla)

(1) 1971 Programının hazırlanması sırasında yapılan 
1970 yılı gerçekleşm e tahminleridir.

(2) 1971 yılı için öngörülen rakamlardır.
Kaynak : 1971 Kalkınma Programı, Tablo 62, 65.

(Milyar TL.)

1970
(1)

1971
(2 )

Gayri Safi Millî Hasıla 
Dış Açık

130,5
2,2

139,7
3,8

KAYNAKLAR TOPLAMI 132,7 143,5

Tüketim Harcam aları 104,3 112,4

Özel 88,3 90,5

Kamu 16,0 21,9

Yatırım Harcam aları 28,5 31,1

Sabit Serm aye Yatırımları 26,9 29,4

Özel 12,6 13,6

Kamu 14,3 15,8

Stok Değişmeleri 1,6 1,7

Özel 1,4 1,2 1

Kamu 0,2 0,5

HARCAMALAR TOPLAMI 132,7 143,5

Toplam iç tasarruf 26,3 27,3

Özel 14,5 14,9

Kamu 11,7 12,4

Dış tasarruf 2,2 3,8

TASARRUF TOPLAMI
.........

28,5 31,1



Cetvel : 8

Kamu Kesimi Dengesi (1)
(Cari Fiyatlarla)

(Milyon TL.)

Konsolide
Bütçe

Mahalli
İdareler

Döner Sermayeli 
İdareler

İktisadi Devlet 
Teşekkülleri TOPLAM

1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970
!
i  1971
i

HARCAMALAR 30.600 38.150
(3)

19.800
7.575

10.775

2.630 2.850 466 445 3.560 3.975 37.256 I 45.420
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları

. Transfer harcamaları

14.200
7.300
9.100

1.740
744
146

2.000
800

50
466 445 5.810 

—  2.250
6.975 

— 3.000

15.940
14.320
6.996

j  21.800 
| 15.795 I 
| 7.825 i

GELİRLER

Vergi gelirleri
Vasıtasız vergiler 
Vasıtalı vergiler

30.460

22.855
8.535

14.320

37.515

29.550
11.215
18.335

2.630 2.850 466 445 3.560 3.975 37.116

22.855
8.535

14.320

44.785 1

29.550
11.215
18.335

Vergi dışı bütçe gelirleri 
Özel Fon Gelirleri 
Öz Kaynaklar ve Fonlar 
Karşılık Paralar ve Proje Kredileri 
Tasarruf Bonosu

Kesenek - Karşılık Farkı

2.635
300

3.370
900
(2)

400

3.020

2.595
1.150

1.200

2.630 2.850 466 445 1.900
1.660

1.775
2.200

2.635
300

4.996
5.030

900

400

3.020

5.070 
4.795 
1.150 |

1.200 ı

GELÎR - HARCAMA FARKI
ÎÇ BORÇLANMA
AÇIK ( — )  VEYA FAZLA ( + )

— 140 

600 
+  460

— 635 

800 
+  165 — — —

—
— —

—  140 

600 
+  460

................ _

— 635 

800 |

-  165 I

(1) Tahm in
(2) 1970 B ütçe K anunu Md. 21.
(3) M aliye Bakanlığı Tahmini.

K a y n a k : 1971 Y ılı K alkınm a Programı, Tablo 71, 72.



Cetvel : 4

Sabit Sermaye Yatırımları (Program Hedefleri ve Gerçekleşme)
(Cari Fiyatlarla)

(Milyon TL.)

Birinci Beş Yıllık 
Plan Dönemi İkinci Beş Yıllık Plan Dönemi j

1963 - 1967 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0

Pr
og

ra
m

G
er

çe
kl

eş
m

e

G
er

çe
kl

eş
m

e
O

ra
nı

Pr
og
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m
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çe
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eş
m

e
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m
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O
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nı

Pr
og
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m
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çe
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eş
m

e

G
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çe
kl

eş
m

e
O

ra
nı

Pr
og

ra
m

G
er

çe
kl

eş
m

e

G
er

çe
kl

eş
m

e
O

ra
nı

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 4.028,9 3.106,3 77,1

SANAYİ 22.594,4 19.705,4 87,2 6.818,9 6.661,1 97,7 8.242,1 8.273,0 100,4 10.261,0 10.298,1 100,4

Madencilik 4.054,1 3.509,1 86,6 694,0 620,4 89,4 689,5 690,2 100,1 794,6 905,4 113,9
İmalât 12.947,8 12.312,2 95,1 4.541,6 4.348,2 95,7 5.326,2 5.463,4 102,6 6.904,8 6.754,7 97,8 !
Enerji 5.592,5 3.884,1 69,5 1.583,3 1.692,5 106,9 2.226,4 2.119,4 95,2 2.561,6 2.638,0 103,0

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 14.017,0 13.937,8 99,4

Ulagtırma 9.966,6 9.896,1 99,3 3.203,4 3.298,7 103,0 3.496,2 3.926,2 112,3 4.377,5 4.504,1 102,9
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 1.528,6 1.207,2 79,0
Sağlık 1.372,4 1.098,5 80,0 345,1 358,1 103,8 422,8 410,1 97,0 439,7 400,2 91,0
Turizm 1.418,6 817,3 , 57,6 541,0 461,0 85,2 609,6 509,3 83,5 711,5 566,9 79,7
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 5.202,1 5.799,0 111,5
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 1.681,0 1.404,0 83,5
Kalkınma Fonu — — — 41,5 29,8 71,8 52,5 48,7 92,8 76,6 56,4 73,6

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 28.306,9 27.342,2 96,6

K a y n a k : 1971 K alkınm a Program ı Tablo 31, 32, 33, 34 ve 1972 K alkınm a Program ı Tablo 21 den faydalanılm ıştır.



Cetvel : 5

Üretim Kesimleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri
(1961 Fiyatlariyle Geçici Rakamlar) (Milyon TL.)

1963-1966 
Yıl. Orta.
Değişik.

%

1968-1971 
Yıl. Orta. 
Değişik.

%

1968 1969 1970 1971
(x)

Değişiklik %

1968 1969 1970 1971
(X)

1 - Tarım 3,9 3,2 24.021,6 23.991,1 24.326,6 26.637,6 1,9 — 0,1 1,4 9,5
2 - Sanayi 8,8 7,7 14.149,1 15.479,1 15.866,1 17.246,4 10,0 9,4 2,5 8,7 1
3 - İnşaat 8,7 6,6 4.954,6 5.390,6 5.676,3 5.789,8 10,3 8,8 5,3 2,0 j
4 - Ticaret 7,9 7,6 6.138,1 6.592,3 7.040,6 7.603,8 1 8,3 7,4 6,8 8,0 I
5 - Ulaştırma 7,3 7,8 5.631,8 6.127,4 6.525,7 7.041,2 8,0 8,8 6,5 7,9 1
6 - Malî kurumlar 8,2 8,8 2.313,0 2.523,5 2.712,8 2.943,4 10,1 9,1 7,5 8,5
7 - Serbest meslekler ve hizmetler 7,3 7,5 3.955,4 4.263,9 4.570,9 4.890,9 7,8 7,8 7,2 7,0
8 - Konut gelirleri 7,8 8,2 3.846,8 4.196,9 4.499,1 4.818,5 9,2 9,1 7,2 7,1
9 - Devlet hizmetleri 7,7 8,1 7.318,4 7.955,1 8.575,6 9.167,3 9,1 8,7 7,8 6,9 j

10-YURTİÇİ GELİRLERİ (1 ilâ 9) 6,5 6,2 , m n s r tfr 76.519,9 79.793,7 86.138,9 6,7 5,8 4,3 8,0
11 - Dış âlem gelirleri ? 2 .3 2 £ _ 5 ' — — 243,6 379,8 1.161,5 2.458,2 — _ _
12 - SAFÎ MİLLİ HASILA (Millî gelir)

(Üretim amilleri fiyatlariyle) (10+11) 6,8 6,9 72,572,4 76.899,7 80.955,2 88.597,1 6,7 6,0 5,3 1 9,4 1
13 - Vasıtalı vergiler 7,2 7,2 7.540,4 8.181,3 8.672,2 9.357,3 6,4 8,5 6,0 7,9 i
14 - SAFÎ MİLLÎ HASILA

(Piyasa fiyatlariyle) (12+13) 6,9 6,9 80.112,8 85.081,0 89.627,4 97.954,4 6,6 6,2 5,3 9,3 |
15 - Aşınma ve eskime 6,7 7,5 4.046,3 4.357,9 4.689,1 5.017,3 7,5 7,7 7,6 7,0 !
16 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA

(Piyasa fiyatlariyle) (14+15) 6,9 6,9 84.159,2 89.438,9 94.316,5 102.971,7 6,7 6,3 5,5 9,2 i
17 - GAYRİSAFİ MİLLÎ HASILA

(Üretim amilleri fiyatlariyle) (12+15) 6,8 6,9 76.618,7 81.257,6 85.644,3 93.614,4 6,7 6,1 5,4 9,3 ;

(x) K asım  ayı itibariyle.
K a y n a k : D evlet İs ta tis tik  Enstitüsü.



Cetvel : 6

Üretim Kesimleri İtibariyle Türkiye Millî Geliri
(Cari Fiyatlarla Geçici Rakamlar)

(Milyon TL.)

Değişiklik %
SEKTÖRLER 1968 1969 1970 1971

1968 1969 1970 1971 ;
(X)

1 - Tarım 32.992,3 35.362,7 38.262,4 46.565,3 5,2 7,2 8,2 21,72 - Sanayii
3 - İnşaat

17.670,3 20.497,5 22.895,7 29.535,5 10,4 16,0 11,7 29,0
7.30^4 8.266,3 9.340,9 10.209,6 17,1 13,2 13,0 9,3
7.906,9 8.950,6 10.767,6 14.116,3 9,3 13,2 20,3 31,15 - Ulaştırma 7.358,1 8.402,9 9.705,3 11,966,6 13,4 14,2 15,5 23,36 - Mali Kurumlar 3.678,1 4.288,7 4.932,0 6.150,2 18,2 16,6 15,0 24,77 - Serbest meslek ve hizmetler 5.266,7 5.961,9 6.874,1 8.606,4 13,3 13,2 15,3 25,28 • Konut gelirleri 4.724,2 5.380,9 6.322,6 7.580,8 14,8 13,9 17,5 19,99 - Devlet hizmetleri 9.842,7 10.846,7 13.007,3 19.663,0 12,9 10,2 19,9 51 210 - YURTİÇİ GELİRLERİ (1 ilâ 9) Q .

11 - Dış âlem gelirleri + <+!.+ 303,3
107.958,2

495,0
122.107,9

2.285,3
154.393,7

5.337,0
10,0 11,6 13,1 26,4

12 - SAFİ MİLLİ HASILA (Milli Gelir)
(İstihsal amilleri fiyatlariyle) (10+11) 97.045,0 108.453,2 124.393,2 159.730,7 10,0 11,8 14,7 28,413 - Vasıtalı vergiler 12.323,9 13.918,3 16.751,0 20.722,8 12,3 12,9 20,4 23,7

14 - SAFÎ MİLLİ HASILA (Piyasa fiyatlariyle
(12+13) 109.368,9 122.371,5 141.144,2 180.453,5 10,3 11,9 15,3 27,915 - Aşınma ve eskime 5.383,5 6.008,0 6.795,0 7.984,1 11,5 11,6 13,1 17,516 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA
(Piyasa fiyatlariyle) (14+15) 114.752,4 128.379,5 147.939,2 188.437,6 10,3 11,9 15,2 27,417 - GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA
(İstihsal âmilleri fiyatlariyle) (12+15) 102.428,5 114.461,2 131.188,2 167.714,8 10,1 11,7 14,6 27,8

(x) K asım  ayı itibariyle.
K aynak : D evle t İs titis tik  E nstitüsü .



Tanırı Üretimi
Cetvel : 7

Ü r ü n l e r

Hububat
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
Pirinç
Diğerleri

Baklagiller
Yemeklik
Yemlik

Meyveler
Üzüm, ya$
İncir, yaş
Elma
Şeftali
Portakal
Diğerleri yaş
Fındık
Antep fıstığı 
Diğerleri, kabuklu

Sebzeler 
Çeşitli ürünler

Şeker pancarı
Patates
Soğan

Yağlı tohumlar 
Ayçiçeği 
Susam 
Yer fıstığı 
Soya 
Zeytin 

Yemeklik 
Yağ için 

Zeytin yağı

1968

15.882
9.520
3.560

820
450

1.000
123
409
594
382
212

3.725
215
700

99
476
892
138

19
166

4.716
1.805

525

230
50
33

9
822
92

730
159

1969

17.101
10.500
3.740

817
468

1.000
127
449
591
407
184

3.635
215
620
66

414
690
170

4
151

3.356
1.936

585

310
41
38
11

308
60

248
54

(Bin Ton)

1970

15.883
10.000
3.250

630
415

1.040
160
388
562
384
178

3.850
214
748
112
445

1.004
255

14
152

4.254
1.915

680

375
36
37 
12

681
81

600
118

1971
Geçici (1)

13.250
4.100

900
450

160

3.780
210

440

165

132

470
42

11
350

Ü r ü n l e r

Keyif verici maddeler 
Tütün
Afyon sakızı (ton) 
Çay 

Yaş 
Kuru

Dokuma maddeleri 
Tiftik
Yapağı, koyun 

Yapağı, merinos 
Pamuk 
Kıl
Yaş koza 

Deriler (Bin adet)
Büyük baş 
Küçük baş 

Hayvan sayısı (Bin adet) 
Koyun 
Kıl keçisi 
Tiftik keçisi 
Sığır 
Manda
Binek ve seki hayvan 
Kümes hayvanı 
ipek böceği 

Hayvani gıda maddeleri 
Süt
Yumurta (milyon adet) 
Bal 

Su ürünleri
Orman ürünleri (Bin m3)

Kullanılacak odun 
Yakacak odun

1968 1969 1970 1 1971 
Geçici (1)

163
125
155
127
28

147
127
195
160
35

138
60

186
153
33

168
149

173
34

9 8 8

48 47 47

435
9
2

9.894

400
9
2

11.032

400
9
2

12.211

497

1.759
8.135

2.030
9.002

2.070
10.141

36.587
15.187
5.450

13.761
1.257
3.452

33.975
67.621

36.351
15.336 
4.931

13.189
1.178
3.378

34.336 
64.413

36.471
15.040
4.443

12.756
1.117
3.184

34.289
64.340

4.451
1.760

13
136

4.381
1.828

13
181

4.293
1.914

15

4.069
7.168

5.200

(1) İhraç m addeleri İstihsal K om itesince tahm in edilen mallar 
K a y n a k : D evlet İs ta tis tik  E nstitüsü .



Cetvel: 8

Sanayi Üretimi
(Bin Ton)

1968 1969 1970 1970 1971

İM ALAT SAN A Y İİ

D em ir, Ç elik  ve  M eta lü r ji
H am  d em ir (1) 
Ç elik  b lok  (I) 
Saç (1)
B oru (1)

909,8
1.109,4

338,6
20,4

948,3
1.169,7

322,6
14,6

1.033,6
1.311,9

413,5
13,5

—

881,4
1.118,2

390,2
13,1

M etalden b aşk a  m a m u lle r
Ç im ento 
Kok (1) 

l Şişe
Cam  eşya 

1 K âğ ıt v .s . (I)

4.728
1.428

43,9
7,9

115,8

5.796
1.596

72,5
10,7

116,2

6.374
1.536

71,2
10,8

118,4

1.408(c)
47,4(a)

7,2(a)

7.546 
1.316(c) 

36,2(a) 
9,1 (a) 

330,3
' (iıd a  M addeleri

Ş eker 717,7 587,2 518,0 — 723,1
Dokum a

P am uk ip liğ i (ton) (i)
Yün ip liğ i (ton) (1)

1 P am uklu  dokum a (b in  m e t.) ( l)  
j Y ünlü dokum a (b in  m e tre ) (1)

37,0
3,4

208.848
5.940

37,1 
3 2 

200.796 
5.292

46,8
3,1

212.100
4.800

—

48,5
3,0

227.004
4.956

K im ya
S ü p e rfo sfa t 187,1 151,3 202,0 — 286,9

i İçki ve T ü tün
S igara  tü tü n  
R akı (B in It) 
B ira (B in It) 
Ş a rap  (B in İt) 
D iğer iç k ile r (Bin İt) 
A lkol, isp irto  (Bin İt)

38,0
8.928

38.496
14.736
6.060

41.796

40,2
8.736

41.508
21.456

6.360
35.556

40,3
8.352

44.448
21.456

4.860
34.166 30.065(c)

46,5
9.115

55.616
18.108
5.353

27.923(c)
M ADENCİLİK

M aden köm ürü  (tu v ö n an ) (1) 
L iny it ”  ( i)  
K rom  ”  (i) 
D em ir ”  (i)  
B ak ır (B lis te r (1)
M anganez (2)
Saf k ü k ü rt (I)
H am  p e tro l (1)

7.495
8.079

609
2.223

24
25 
24

3.104

7.731
8.538

662
2.502

19
14
26

3.623

7.598
8.773

773
2.943

19
14
27

3.454

To( b)

7.846
9.248

856
2.526

17
H (b)
24

3.376
E N E R Jİ

P e tro l ü rün leri 
Gaz 
Benzin 
M otorin 
Fuel Oil 
D iğer

E lek trik  (m il. k w /s .)

6.157
474
913

1.504
2.738

528
6.931

6.278
423
929

1.424
2.940

562
7.830

6.849
443
947

1.636
3.303

520
8.623

—

8.335
483

1.085
2.080
4.022

665
9.727

(l) Yalnız Kamu sektörü. (2) Yalnız özel sektör, 
(a) 8 aylık, (b) 10 aylık, (c) 11 aylık.

Kaynak : Devlet İsta tistik  Enstitüsü.



Cetvel : 9
Satış ve Stoklar

(Bin Ton)

S a t ı ş l a r S t o k l a r

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

Hadde Mamulleri 636 703 634(2) 880(2) 49 91 112(2) 206(2)
Borular (1) — — — — 3 7 8 —
Çelik (1) — — — — 21 23 31 1
Kok (1) 368 467 670(2) 538(2) 16 63 33(2) 170(2)
Çimento 4747 5730 6395 7540 99 164 143 156
Ta§ kömürü (1) 4300 4736 4725 4490 789 461 33 7
Linyit (1) 3376 3476 3913 4344 371 995 376 235

Gaz 472 421 442 473 10 12 13 19
Benzin 789 1073 1028 1063 53 58 32 72
Motorin 1549 1377 1618 1992 23 33 28 34
Fuel Oil 1568 2564 3028 3639 140 148 48 128
Şeker 540 594 609 658 733 588 456 544

Pamuklu Dokuma (Mil. Metre) (1) 185,2 212,9 211,7(2) 257,6(2) 69,9 56,7 32,5(2) 44,5(2)
Yünlü Dokuma (Mil. Metre) (1) 5,8 5,3 4,2(2) 5,2(2) 2,0 1,8 1,5(2) 4,8(2)
Kâğıt ve Karton (1) 96 98 109 105 _ _ _
İthal gazete kâğıdı (1) 55 63 62 39 _ _ _ _
Kahve (1) 2 3 4 6 1 1 1 1
Çay (1) 16 15 18 20 3 2 3 3
Sigara, Tütün (1) 37 39 41 44 6 7 6 7
Rakı (Bin Litre) (1) 19 18 18 20 2 3 3 3Bira (Bin Litre) (1) 36 39 40 43 2 1 1

1
1 1

Şarap (Bin Litre) (1) 4 6 6 6 0 0 0
1o !

Diğer İçkiler (Bin Litre) (1) 5 6 6 6 1 1 1 1 ;
Alkol (Bin Litre) (1) 21 21 22 21 3 2 3

I
2

(1) Ya ln ız K am u Sektörü .
(2) K asım  Sonu.

K aynak  : M aliye Bakanlığı - A y lık  E konom ik Gösterseler.



Cetvel : 10
Yeni İnşaat

(Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre)

| Kıymet (Milyon TL.) Yüzölçümü (1000 m2)

1963 1969 1970
I

1971 1968 1969 1970 1971

i  Ev 1.072,5 1.198,4 1.262,6
....  '  ' "
1.460,6 4.312,2 4.427,8 4.400,9 4.736,6

I Apartman 2.321,3 3.587,8 4.726,3 4.546,9 6.245,2 8.504,0 10.856,5 9.351,4 i
Ticarî Yapılar 557,6 692,0 839,2 533,8 1.645,8 1.823,3 2.108,9 1.236,6
Sınai Yapılar 355,9 1.039,2 504,6 253,3 902,9 1.217,0 1.191,3 ; 606,8 1
Kültürel, Sıhhi ve Sosyal yapı 295,4 267,7 283,8 200,5 679,1 564,6 544,2 : 422,6 1
Diğer Yapılar 172,4 202,2 502,7 175,7 595,4 622,0 642,6 | 541,5

TOPLAM 4.775,1 6.987,3 8.119,2 7.170,8 14.380,6 17.158,7 19.744,4 i 16.895,5

Tamir ve Tadilât 82,0 94,6 90,8 — — —
~  1 - 1

K a y n a k : D evlet İs ta tis tik  E nstitüsü.
Yeni İlâve veya kısmen biten yapılar

(Belediyelerce verilen yapı kullanma izin kâğıtlarına göre)Cetvel : 11

Kıymet (Milyon TL.) Yüzölçümü (1000 m2)

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

Ev
Apartman 
Ticarî Yapılar 
Sınai Yapılar
Kültürel, Sıhhi ve Sosyal yapı 
Diğer Yapılar

543.5 
1.312,4

290,3
256.5
137.5 
106,9

654.6 
1.414,4

349.7 
116,4 
155,9
91,7

702,4
1.674,1

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

660,1
2.029,3

370.1
153.1
65.0
44.1

2.137,0
3.797,8

912,1
608.5
329.5
279.6

2.315.4
3.866.4 

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

2.376,0
4.127,7

919,0
388.6 
163,9
117.6

2.064.6
4.596.7 

838,9 
299,1
151.0
116.0

TOPLAM 2.647,1 2.782,7 3.000,8 3.321,7 8.064,5 8.023,3 8.092,8 8.066,3

K a y n a k : D evle t İs ta tis tik  E nstitüsü .



Cetvel ; 12 Ulaştırma Hizmetleri

1968 1969 1970
1

1971 (1)

I - KARA ULAŞIMI

KARA YOLLARI ULAŞIMI 

Taşım a faaliyetleri :
Taşınan yolcu (milyon kişi) 121 163 160 187 |
Taşınan yük (milyon ton) 32,7 42,8 51,0 60,1

K atedilen mesafe :
Yolcu (milyon Km.) 30.650 32.970 41.311 48.334
Y ük (milyon ton  - Km.) 14.080 15.500 17.447 20.587
T aşıt (milyon Km.) 5.100 5.650 6.477 7.513

T aşıt parkı :
Binek otomobil 125.375 137.345 147.014 __
Kamyon - kam yonet 106.057 118.133 126.817 —
Otobüs - minibüs 32.915 36.069 37.581 —

D evlet ve il yolları :
Asfalt, beton, parke (Km.) 15.680 17.541 19.226 20.412
Stabil., K ırm ataş, Top., tes. (Km.) 30.573 29.715 34.302 33.451
Diğer (Km.) 13.043 12.364 5.925 5.606

DEMİR YOLLARI ULAŞIMI 
Taşım a faaliyetleri :

Taşm an yolcu (milyon kişi) 98,1 102,6 104,1 102,1 (2)
Taşm an yük  (milyon ton) 15,1 14,4 14,9 14,8 (2)

K atedilen m esafe :
Yolcu (milyon Km.) 4.538,9 4.602,5 5.561,0 5.302,1 (2)
Ton (milyon Km.) 5.681,4 5.784,5 6.091,7 5.717,0 (2)

T aşıt parkı :
Lokomotif 963 961 967 975
M otorlu ve elektrikli vagonlar 59 59 88 94
Yolcu vagonu 1.260 1.283 1.246 1.219
Y ük vagonu 16.779 16.684 16.089 16.003
Diğer vagonlar 3.887 4.060 4.391 4.493

II - DENİZ ULAŞIMI 

T aşıt parkı :
Y ük gemisi (Gros ton) 303.383 306.016 341.184 360.925
Yolcu gemisi (Gros ton) 87.889 87.882 74.302 74.748
T anker (Gros ton) 166.435 170.356 171.041 177.131

Taşım a faaliyetleri: (3)

Yolcu (milyon/mil) 133,9 132,1 113,2 119,7
Yük (m ilyon/ton/m il.) 100,6 94,1 75,3 89,0

III - HAVA ULAŞIMI

T aşıtlar (uçak) 16 16 17 22
Taşm an yolcu (Bin kişi) 809 970 1.095 1.591
Taşm an yük (ton) 8.005 6.134 7.463 9.011
Taşm an yolcu (milyon/km.) 468 591 757 1.185

T aşm an yük (m ilyon/ton/km .) 3,616 5,093 5,763

(1) Geçici rakamlar, (2) Ortbir aylık, (3) Denizcilik Bankası faaliyeti
K aynak  : İlgili Kuruluşlar.



Cetvel : 13

Haberleşme Hizmetleri
(Bin adet)

1968 1969 1970 1971
( 1)

Mektup Postası : 

Yurtiçi 
Yurtdışı

516.805 604.711 670.259 702.146

431.126 503.557 562.380 556.414
85.679 101.154 107.879 145.732

Gelen 39.941 45.052 49.115 71.953

Giden 45.738 56.102 58.764 73.779

Telgraf trafiği : 11.261 12.097 12.782 12.340

Yurtiçi 10.183 10.932 11.522 1 1 .0 0 0

Yurtdışı 1.078 1.165 1.260 1.340

Giren 571 619 682 750
Çıkan 507 546 578 590

' Telefon trafiği : 440.055 455.071 527.880 568.000

Şehiriçi (kontörlü) 410.468 422.215 491.578 530.000
Şehirlerarası (tam am lanan) 29 587 32.856 36.302 38.000
M illetlerarası (çıkan - dakika) 1.394 1.691 2.025 2.500

Telefon abone sayısı (adet) : 288.057 330.904 376.987 426.377

Otomatik Santrallere bağlı 221.682 250.839 279.388 320.818
Manuel santrallere bağlı 66.375 80.065 97.599 105.559

P.T.T. İşyerleri (adet) : 2.289 2.689 2.930 3.082
| Merkezler 868 875 883 882
! Şubeler 927 1.081 1.125 1.140
' Acenteler 494 733 922 1.060
| Radyo sayısı 2.934 3.072 3.136 3.856

Televizyon sayısı — — 3 102

(1) Geçici
Kaynak : P.T.T. Genel Müdürlüğü.



Turizm Faaliyetleri
Cetvel : 14

1968 1969 1970 1970 
On aylık

1971 
On aylık

YURDUMUZA GELEN YABANCILAR 602.996 694.229 724.784 685.083 853.686

Turizm 542.089 626.398 652.647 622.914 777.011

Tahsil 8.226 10.681 12.075 10.936 13.431

Çalışmak 22.459 21.354 21.629 18.900 14.699

Muhaceret 1.062 2.222 4.342 3.550 3.027

Diğer 24.783 26.217 31.736 26.448 37.846

Bilinmeyen 4.377 7.357 2.355 2.335 7.672
YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLAR 186.449 270.417 515.992 458.575 505.628

Turizm 55.703 71.184 87.713 77.580 61.010
Çalışma için yurt dışına çıkanlar 72.460 140.554 346.608 303.011 j 385.439
Hac 29.890 30.147 49.676 49.676 ' 12.169
Tahsil 3.432 4.647 8.880 7.835 9.857
Devlet hizmeti 5.972 6.344 7.769 6.999 5.725
Diğer 18.992 17.541 15.346 13.474 : 31.428

N ot : D evlet İs ta tis tik  E nstitüsü  1970 yılından itibaren y u r t dışına çıkan vatandaşların  
tasnifin i değiştirm iştir. Yen i sınıflandırm aya göre tedavi, s ta j ve  toplantı gayesiyle  
yurt. dışına çıkanlar turist kalem ine dahil edilmem iş, sta j gayesi ile çıkanlar 
tahsil kalem ine, toplantı gayesiyle çıkanlar D evlet h izm eti kalem ine, tedavi

gayesiyle çıkanlar diğer kalem ine  dahi i edilmiştir. Y ukarıdaki cetvel yeni ta s
nife göre hazırlanm ıştır.

K aynak  : D evlet İs ta tis tik  E nstitü sü .



Cetvel : 15

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

(1000 Dolar)

1968 1969 1970 1971

GELİRLER 24.086 36.573 51.595 62.855

Turistik Seyahat 21.808 34.111 46.503 59.832

Diğer 2.278 2.462 5.092 3.023

GİDERLER 33.415 42.236 47.769 42.186

Turistik Seyahat 16.766 21.402 24.626 25.775

Diğer 16.649 20.834 23.143 16.411

GELİR —  GİDER FARKI — 9.329 —  5.663 3.826 20.669

Turistik Seyahat 5.042 12.709 21.877 34.057

Diğer — 14.371 — 18.372 — 18.051 —  13.388

Kaynak : Maliye Bakanlığı Hazine Genel M üdürlüğü Ödemeler Dengesi Şubesi

Dış Ticaret Hacmi
Cetvel : 16

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

İthalat İhracat 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 -1 2 6 4,8 2,6
1965 5,2 4,2 572 464 -1 0 8 5,0 2,6
1966 6,5 4,4 718 490 -2 2 8 5,3 2,6
1967 6,2 4,7 685 523 -1 6 2 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
1970 10,3 6,4 948 588 -3 6 0 7,3 3.1

i 1971 (1) ____ 10,8^ ____9,0_ 1.171 677 - 4 9 4 10.4 3,8
(1) Geçici

Kaynak : Devlet İsta tistik  Enstitüsü



Dış Ticaretin Maddeler İtibariyle Dağılışı
Cetvel : 17 (M ilyon $ )

İ h r a ç a t İ t h a l â t  ı
Maddeler 1968 1969 1970 1971

(D Maddeler 1968 1969 1970 1971 ! 
(1) i

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

Üzüm 23 23 21 22
İncir 7 7 8 9
Fındık 76 107 87 84
Diğer meyveler 19 22 19 28

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

TOHUMLAR 5 7 8 10 MAKİNELER 254 224 267 327 ,
KÜSPELER 20 18 21 22 TAŞIMA ARAÇLARI 85 86 109 102

TÜTÜN 95 82 79 86 SUNİ PLÂSTİK MAD. VE TABİÎ

MADENLER 31 28 32 27 SENTETİK KAUÇUK 38 32 35 43

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

YÜN-KIL, ATKILI 10 7 5 5 HAYVANİ VE NEBATİ YAĞLAR 3 6 6 17

PAMUK 143 125 173 193 GÜBRELER 48 52 32 32
DİĞER MADDELER 54 100 119 170 DİĞER MADDELER 114 175 211 247

TOPLAM 496 537 588 677 TOPLAM 764 801 948 1.171

(1) Geçici.
K ayn a k : D evlet İstatistik Enstitüsü.



Cetvel : 18
îhracat ve ithalâtın Memleket Gruplan İtibariyle Dağılışı

(Milyon $>

Memleket Gruplan
İhracat İthalât

1968 1969 1970 1971
(1) 1968 1969 1970 1971

(1)
A. P. A. MEMLEKETLERİ 264 308 362 412 442 453 503 677

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

DOLAR SAHASI 74 63 60 92 130 164 218 202
ANLAŞMALI MEMLEKETLER 110 108 98 93 148 110 123 140
DİĞER MEMLEKETLER 48 58 68 80 44 _74_ 104 152

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

(1) Geçici.
K a y n a k : D evle t İs ta tis tik  E nstitüsü .



Yatırım, Tüketim ve Ham Madde İthalâtı 
Cetvel : 19 __________________________________

G r u p l a r

D e ğ e r l e r  
(M ilyon $ )

P a y l a r
<%)

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

1971

YATIRIM MADDELERİ 367 351 446 511 48,0 43,8 47,0 43,6

İn şa a t m alzem esi 27 37 56 67 3,5 4,6 5,9 5,7
M akine ve teçh iza t 340 314 390 444 44,5 39,2 41,1 37,9

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

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

(1) Geçici.
K a y n a k : D evlet İs ta tistik  Enstitüsü.



Kaynakların Çeşidine Göre İthalât
(Milyon $)

1968 1969 1970 1971
( 1 )

I PROGRAM İTHALÂTI 670 638 654 903

361 344 367 533
Liberasyon
Tahsisli 201 190 192 260

Anlaşmalı 108 104 95 1 1 0

II. DİĞER İTHALÂT 94 163 294 268

Nato E nfrastrüktür 2 3 17 7

Özel yabancı sermaye 6 10 43 29

Özel yatırım  kredileri 64 75 113 148

Surplus — 2 55 —

Bedelsiz 17 54 62 83

i Diğerleri 5 19 4 1

T O P L A M 764 801 948 1.171

(1) Geçici 
Kaynak : Devlet İsta tistik  Enstitüsü

Çalışma Hacmi
C etvel: 21

Değişiklik

S e k t ö r l e r 1970 1971
1970

M utlak

- 1971

%

O rm ancılık , a v cılık , b a lık ç ılık 10.591 14.478 3.887 36,7
M adencilik 55.958 78.578 22.620 40,4
İm a lâ t san ay ii 492.807 511.832 19.025 3,9
İn şa a t 111.635 114.443 2.808 2,5
§ e h ir  h izm e tle ri ve t ic a re th a n e le r 74.936 79.251 4.315 5,8
N ak liya t, dep o cu lu k  ve  m u h a b e ra t 73.786 73.291 —  495 —  0,7
H izm etler 185.894 202.854 16.960 9,1

TOPLAM 1.005.607 1.074.727 69.120 6,9

N ot : İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından 1970- 1971 Aralık ayların
da yapılan tesbitlere göre düzenlenmiştir.

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü.



Cetvel : 22
Dış Ülkelere Gönderilen İşçiler

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

Batı Almanya 41.409 98.142 96.936 65.684 — 31.252
Avusturya 673 973 10.622 4.620 — 6.002
Avustralya 107 970 1.186 879 — 307
Birleşik Amerika 43 21 27 10 — 17
Hollanda 875 3.833 4.843 4.853 + 10
İsviçre 97 183 1.598 1.342 — 256
Fransa — 191 9.036 7.897 — 1.139
İngiltere — 4 563 1.289 + 726
Suudî Arabistan — 87 1 — — 1
Belçika — — 431 583 + 152
Danimarka — — 3.507 72 — 3.435 1
Libya — — 19 — — 19
Diğerleri — — 806 1.213 + 407 ■11

TOPLAM 43.204 104.404 129.575 88.442 — 41.133 i

K aynak : İş ve  İşçi Bulm a K urum u Genel M üdürlüğü.



Cetvel: 23
Merkez Bankası — Başlıca İşlemler

(Milyon TL.)

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

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

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

1.109
278

— 1.030

1.112 
908 

— *96

1.834 
4.301 

— 160

1.765 
8.772 

— 68
KREDİLER 10.168 12.920 14.565 16.273 MEVDUAT 5.131 6.181 7.712 11.016

Dolaysız Krediler 5.738 7.154 8.265 11.839 Bankalar Mevduatı 3.920 5.003 5.399 8.688
Hazine
Kamu Eko. teşeb. (1) 
Bankalar Tasf. Fonu

2.591
2.884

263

3.467
3.434

253

4.359
3.584

322

6.088
5.459

292

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

2.935
981

4

3.676
1.321

6

4.293
1.106

6.956
1.732

Dolaylı Krediler 4.430 5.766 6.300 4.434 Resmî Mevduat 339 455 729 912
Sanayi 
Küçük sanat 
Tarım 
İhracat 
İç ticaret (2)
Orta vadeli krediler

629 867 1.035 907 Diğer Mevduat 872 723 1.584 1.416
405

1.437
1.673

286

506
1.824
2.303

266

490
2.296
2.191

288

359
1.990

803
227
148

DİĞER AKTİF HESAPLAR 7.782 9.065 11.873 12.015 DİĞER PASİF HESAPLAR 3.251 6.354 10.786 10.709
Ziraî finansman 
İtfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

525
5.391
1.866

647
5.388
3.030

650
5.809
5.414

650
6.323
5.042

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesapları 
Diğerleri

1.477
467

1.307

2.479
578

3.297

1.999
1.323
7.464

1.587
1.126
7.996

TOPLAM 18.307 23.509 32.413 38.757 TOPLAM 18.307 23.509 32.413 38.757

(1) Toprak M ahsulleri Ofisi, Tekel ve Ş eker Ş irke ti dahildir.
(2) N orm al Ticari S enetler ve  Tahvil Ü zerine A vanslar dahildir.



Cetvel : 24
Merkez Bankası - Banknot Emisyonu ve Başlıca Etkenleri (x)

(Milyon TL.)

Değişiklik Değişiklik
A K T İ F 1967 1968 1969 1970 P A S İ F 1967 1968 1969 1970

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ — 45 1.167 4.451 4.494 TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR — 23 1.049 2.941 3.117
Altın mevcudu 
Döviz borçluları - Konv.
Döviz alacaklıları - Konv. (—)

45 
— 90

3
630
534

722
3.393

336

— 69 
4.471 

92
KREDİLER 1.392 2.752 1.645 1.708 MEVDUAT 1.647 1.050 1.531 3.304

Dolaysız Krediler 746 1.416 1.111 3.574 Bankalar Mevduatı 1.316 1.083 396 3.289
Hazine
Kamu Eko. teşeb. (1) 
Bankalar Tasf. Fonu

230 
522 

— 6

876 
550 

— 10

892
150
69

1.729 
1.875 

— 30

Mevduat karşılıkları 
Bankalar - yurtiçi 
Bankalar - yurtdışı

851 
468 

— 3

741
340

2

617
— 215
— 6

2.663
626

i Dolaylı Krediler 646 1.336 534 — 1.866 Resmî Mevduat 28 116 274 183
Sanayi 
Küçük sanat 
Tarım 
İhracat 
İç ticaret (2)
Orta vadeli krediler

— 95 
91

402
264

— 16

238 
101 
387 
630 

— 20

168 
— 16 

472 
— 112 

22

— 128
— 131
— 306 
— 1.388
— 61 

148

Diğer Mevduat 303 — 149 861 — 168

DİĞER AKTİF HESAPLAR 150 1.283 2.808 142 DİĞER PASİF HESAPLAR — 127 3.103 4.432 — 77
Ziraî finansman 
itfaya tâbi hesaplar 
Diğerleri

384 
— 2 
— 232

122 
— 3 
1.164

3
421

2.384
514 

— 372

Muhtelif depozitolar 
Sermaye hesapları 
Diğerleri

340
73

— 540

1.002 
111 i 

1.990

— 480 
745 

4.167

— 412 i
— 197

532 !

TOPLAM 1.497 5.202 8.904 6.344 TOPLAM 1.497 5.202 8.904 6.344

(x ) A k ti f  hesaplardaki azalışlar banknot em isyonunu eksiltici, artışlar ise çoğaltıcı yönde etkiler. Pasif hesaplardaki azalışlar banknot em isyonunu  
çoğaltıcı, artışlar ise eksiltici yönde etkiler.



Cetvel : 25
Merkez Bankası - Krediler ve Dağılımı

(Milyon TL.)
, - - - - - - -

1968 1969 1970 1971
D e ğ i ş i k l i k

1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

i DOLAYSIZ KREDİLER 5.738 7.154 8.265 11.839 746 1.416 1.111 3.574

! Hazine 2.591 3.467 4.359 6.088 230 876 892 1.729
Kısa vadeli avans 
Hazine bonoları 
A ltın kargılığı avans

2.181
348

62

3.057
348

62

4.359 6.088 230 876 1.302 
—348 
— 62

1.729

Katm a Bütçeli İdareler - Tekel 1.210 1.750 1.750 1.750 460 540 — _

Toprak Mahsulleri Ofisi 1.020 950 1.125 3.000 12 — 70 175 1.875
Yurtiçi alımları 
Yurtdıgı ithalat

1.020 950 1.125 3.000 30 
— 18

— 70 175 1.875

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 654 734 709 709 50 80 — 25 —
Ticari senetler 
Zirai senetler

620
34

700
34

675
34

675
34

50 80 —  25 —

Bankalar Tasfiye Fonu 263 253 322 292 — 6 — 10 69 — 30

DOLAYLI KREDİLER - Bankalar 4.430 5.766 6.300 4.434 646 1.336 534 — 1.866
Sanayi Kredileri 629 867 1.035 907 —  95 238 168 — 128

; Norm al sanayi senetleri 
| Sanayicilerin ticarî senetleri 

Önceliği olan sanayi kolları 
Sanayi - belgeli ihracat 
Pamuk alımları - Sümerbank

222
72

225

110

289
86

284
63

145

494
86

115
195
145

292
60

172
135
248

—  77
— 48 

29

1

67
14
59
63
35

205

— 169
132

—202 
—  26 

57 
— 60 

103
i İhracat Kredileri 1.673 2.303 2.191 803 264 630 — 112 —1.388
I İhracat satış finansmanı

İhracat hazırlık finansmanı 
Vesikalı tem inat ve iştira senetleri 
Tütün finasmanı 
Tarım  Satış Kooperatifleri

164
50

7
239

1.213

281
87
20

298
1.617

418
76
30

248
1.419

301
55

6
214
227

— 61 
— 54 

3 
6 

370

117
37
13
59

404

137 
—  11 

10 
—  50 
—198

— 117 
— 21
— 24
—  34 

— 1.192
Tarım Kredileri 1.437 1.824 2.296 1.990 402 387 472 —306

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Diğer tarım  kredileri

Küçük Sanat

1.401
36

405

1.786
38

506

2.253
43

490

1.946
44

359

392
10

91

385
2

101

467
5

— 16

—307
1

— 131
Ticari Krediler 286 266 288 227 — 16 — 20 22 —  61

Normal ticarî krediler 
i Tahvil üzerine avanslar

Orta Vadeli Krediler

153
133

140
126

232
56

183
44

148

—  26 
10

— 13
— 7

92 
—  70

—  49
—  12

148

GENEL TOPLAM 0.168
1

2.920 14.565 6.273 1.392 2.752 1.645 1.708



Cetvel : 26
Merkez Bankası - Mevduat ve Dağılımı

(Milyon TL.)

1969 1970 1971

D e ğ i ş i k l i k

1968
1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

KAYDÎ PARA 

BANKALAR 

[ Mevduat kargılıkları 
Bankalar - Yurtiçi

5 14 8 50 — 11 9 —  6 42

3.920 5.003 5.399 8.688 1.316 1.083 396 3.289

2.935
981

3.676
1.321

4.293
1.106

6.956
1.732

851
468

741
340

617 
— 215

2.663
626

Bankalar - Yurtdışı 4 6 — — — 3 2 —  6

i RESMÎ MEVDUAT 339 455 729 912 28 116 274 183

! Genel - Katma Bütçeli İdareler 219 365 608 769 — 28 146 243 161

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

Diğerleri 74 73 105 123 29 — 1 32 18

! MUHTELİF (Kaydî para hariç) 156 116 155 133 71 — 40 39 — 22

i MİLLETLERARASI KURUMLAR VE 
; DIS YARDIM KARŞILIKLARI 711 593 1.421 1.233 243 —  118 828 — 188

i
TOPLAM 5.131 6.181 7.712 11.016 1.647 1.050 1.531 3.304



Cetvel : 27

Altın Mevcudu ve Dağılışı
(Ton)

1968 1969 1970 1971

BANKA MALI 106 107 113 106

HAZİNE TEVDİATI 6 6 --- 1

TOPLAM 112 113 113 106

MİLLETLERARASI AYARLI 109 110 110 103

Serbest altınlar 11 38 47 103

Merhun altınlar 72 63 63 —

Vadeli altın borçluları 26 9 — —

SİKKE VE DÜ§ÜK AYARLI __ 3 __ 3 3 __ 3

Altın ve Döviz Durumu

Cetvel : 28 (Milyon $.)

1968 1969 1970 1971
(x) (x)

ALTIN MEVCUDU (M illetlerarası ayarlı) +  123 +  123 +  123 +  126

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

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

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

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 40 169 402 748

(x) 26 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayıîı Kanıın’dan önce 3133 ve 5256 sayılı



Cetvel : 29
Altın ve Döviz Durumu

(Milyon TL.)

1968
(x)

1969
(x) 1970 1971

ALTIN MEVCUDU (M illetlerarası ayarlı) 

Serbest altınlar 

M erhun altınlar 

Vadeli altın borçluları 

DÖVlZ BORÇLULARI (Konvertibl) 

DÖVİZ ALACAKLILARI (Konvertibl)

+  1.109 

111 

728 

270 

+  278 

— 1.030

+  1.112

382

637

93

+  908 

—  496

+_L834

783

1.051

+  4.301 

— 160

+  1.765 

1.765

+  8.772 

—___68_

ALTIN VE DÖVİZ DURUMU 357 1.524 5.975 10.469 i

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

Diğer Altın ve Döviz Hesapları 
C etvel : 30 (Milyon TL.)

1968
(x)

1969
(x) 1970 1971

ALTIN (Meşkûk ve düşük ayarlı) 30 30 50 52

BORÇLU DÖVİZ HESAPLARI 1.065 1.101 1.975 2.230

H ariçteki m uhabirler 129 94 211 298

D iğer döviz hesaplan 936 1.007 1.764 1.932

ALACAKLI DÖVİZ HESAPLARI 816 2.649 6.753 6.086

H ariçteki m uhabirler 62 67 164 129

D iğer döviz hesapları 754 2.582 6.589 5.957

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



Cetvel : 31 Bankalar — Başlıca İşlemler (x)
(Milyon TL.)

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

KASA 1.922 2.121 2.324 3.534 MEVDUAT 26.115 30.759 36.246 i 48.440
Banknot 
Ufaklık para

j MERKEZ B.NDA SERBEST TEV. (2)

1.915
7

2.113
8

1.321

2.314
10

1.106

3.525
q Tevdiat parası 17.726 21.032

1
23.410 i 29.645

981 1.732 Vadesiz ticari mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı

Diğer mevduat (1)

4.926
12.800

8.389

6.014
15.018

9.727

6.591 
16.819 ;

12.836 !

8.688 : 
20.957

18.795
| MEVDUAT KARŞILIKLARI 4.242 4.994 5.611 8.274
! Merkez Bankasında (2) 

Devlet Yatırım Bankasında
2.935
1.307

3.676
1.318

4.293
1.318

6.956
1.318 MERKEZ B. REESKONT-AVANS (2) 4.430 5.766

!
6.300 4.434 i

i KREDİLER 27.575 33.182 37.005 43.255 T. C. Ziraat Bankası 2.614 3.403 3.672 2.173
İhtisas kredileri 11.279 13.318 14.938 15.933 Tarım Kredi Kooperatifleri 

Tarım Satış Kooperatifleri

T. Halk B. - Küçük sanat

1.401
1.213

405

1.786
1.617

506

2.253
1.419

490

1.946
227

359

Sanayi bankaları 1.248 1.498 2.132 2.452
T. Sınaî Kal. B. 
Smaî Yat. ve Kr. B.

925
323

1.024
474

1.623
509

1.850
602

Küçük Sanat - Halk B. 777 971 1.108 1.258 Diğerleri - bütün bankalar 1.411 1.857 2.138 1.902
Tarım kredileri - Ziraat B. ; 7.115 8.554 9.030 9.297 Sanayi 629 867 1.035 907

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Doğrudan doğ. üreticiye

İpotek karşılığı krediler

1.735
1.931
3.449
2.139

2.003
2.581
3.970
2.295

2.125
3.145
3.760
2.668

2.002
3.721
3.574
2.926

Tarım - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

36
460
286

38
686
266

43
772
288

44
576
227
148

Konut inşaatı 
Afetler için 

! Turizm
Ticarî nitelikte 

G«nel Krediler

1.547
233
121
238

16.296

1.567
315
148
265

19.864

1.617
558
167
326

22.067

1.668
688 ZİRAÎ FİNANSMAN 525 647 650 650
161
409

27.322 KALAN (3) 3.650 4.446 2.850 3.271

TOPLAM 34.720 41.618 46.046 56.795 TOPLAM 34.720 41.618 46.046 56.795
N O TLA R  : (x) 1971 için geçici ve  yakla ş ık  rakam lar.

(1) D iğer m evduat, vâdesiz ve  vadeli resm î m evdua t ile vadeli ticare t ve  ta sarru f m evdua tı rakam ların ı kapsar.

^  ^ û n ç o l a n n d a ^ a l ^ ı § h r lnkalar serbest tevdiatl ve m evd u a t karşılıkları ile reeskon t ve avans rakam ları, M erkez B ankası yıl sonu bi-

(3) B u rakam lar bankaların bilânço toplam larına göre hesaplanm ış değildir; tabloda gösterilm iş olan a k ti f  v e  pasif hesaplar toplam ları 
arasındaki fa rk tır . B ankaların 1971 yılı bilûnçoları bu  ce tve lin  düzenlendiği tarih te  elde edilem em iştir.



Bankalar — Başlıca İşlemler — Değişiklik (x)
Cetvel : 3 2 ____________________________________________________(Milyon TL.)

A K T î  F 1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971 P A S î  F 1967

1968
1968
1969

1969
1970

1970
1971

KASA 483 199 203 1.210 MEVDUAT 5.100 4.644 5.487 12.194

Banknot 
Ufaklık para

MERKEZ B.NDA SERBEST TEV. (2)

480 198 201 1.211 Tevdiat parası 3.774 3.306 2.378 6.235
3

468

1

340

2

—  215

— 1 

626
Vadesiz ticarî mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı

1.364
2.410

1.088
2.218

577
1.801

2.097
4.138

MEVDUAT KARŞILIKLARI ' 854 752 617 2.663 Diğer mevduat (1) 1.326 1.338 3._109_ 5.959

Merkez Bankasında (2) 
Devlet Yatırım Bankasında

851 741 617 2.663 MERKEZ B. REESKONT-AVANS (2) 646 1.336 534 — 1.866
3 11 — — T. C. Ziraat Bankası 762 789 269 — 1.499

KREDİLER 4.207 5.607 3.823 6.250 Tarım Kredi Kooperatifleri 

Tanm Satış Kooperatifleri

392 385 467 — 307
İhtisas kredileri 2.049 2.039 1.620 995 370

91

404

101

—  198

— 16

— 1.192

— 131Sanayi Bankalan
T. Sınaî Kal. B. 
Sınaî Yat. ve Kr. B.

205 250 634 320
138
67

99
151

599
35

227
93

T. Halk B. - Küçük sanat

Diğerleri - bütün bankalar — 207 446 281 — 236
Küçük Sanat - Halk B. 192 194 137 150 Sanayi

Tarım - bölge bankaları 
İhracat 
İç ticaret 
Orta vadeli

— 95 238 168 — 128
Tarım kredileri - Ziraat B. 1.564 1.439 476 267 10 2 5

86
22

1
— 196
— 61 

148
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tanm Satış Kooperatifleri 
Doğrudan doğ. üreticiye

401
502
661

268
650
521

122 
564 

— 210

— 123
576

— 186

— 106 
— 16

226 
— 20

İpotek karşılığı krediler 88 156 373 258 I
Konut inşaatı 
Afetler için 
Turizm
Ticarî nitelikte

—  134
70

107
45

20
82
27
27

50
243

19
61

51 
130 

— 6
83

ZİRAÎ FİNANSMAN 384 122 3 —

Genel Krediler 2.158 3.568 2.203 5.255 KALAN (3) — 118 796 — 1.596 _j2_Lİ
ı Iı — ...- ........  ........... - ...
] TOPLAM 6.012 6.898 4.428 10.749 TOPLAM 6.012 6.898 | 4.428

_____  t
10.749 !

NOT : (x) Bu cetveldeki notlar için 31 sayılı cetvelin  notları geçerlidir.



Cetvel : 33

Bankalar — Krediler ve Dağılımı
(Milyon TL.)

1 9 7 0 1971
Ekim1968 1969

Ekim Aralık

ÜRETİM SEKTÖRÜ 

Sanayi

12.792 15.306 16.574 17.653 18.404

6.320 7.820 9.184 9.944 11.217

Sanayi bankaları 
Diğer bankalar

1.248
5.072

1.498
6.322

2.132
7.052

2.132
7.812

2.374
8.843

Madencilik - diğer bankalar 

! Tarım[
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Diğer üreticiler

256 204 230 273 240

5.439 6.311 6.066 6.328 5.721

1.735
3.704

2.003
4.308

1.972
4.094

2.125
4.203

1.846
3.875

Küçük san’at, esnaf 
KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ

777 971 1.094 1.108 1.226

3.442 3.725 3.854 4.255 5.215

Konut inşaatı 
Mahallî idareler 
Afetler için 
Diğer inşaat

1.547
1.293

233
369

1.567
1.394

315
449

1.522
1.450

394
488

1.617
1.547

558
533

1.564
2.364

656
631

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 9 13 6 7 3

DAĞITIM SEKTÖRÜ 7.404 9.394 9.807 10.161 11.429

İhracat 2.957 3.843 4.537 4.534 5.351

Tarım Satış Kooperatifleri 
Diğer ihracat kredileri

1.931
1.026

2.581
1.262

3.022
1.515

3.145
1.389

3.397
1.954

i Turizm 121 148 165 167 164

İthalât 2.014 2.585 2.282 2.508 2.422

İç ticaret 2.312 2.818 2.823 2.952 3.492

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN 3.928 4.744 4.399 4.929 5.662

25 binden az krediler 
İpotekli ticarî krediler 
Diğerleri

1.150
238

2.540

1.369
265

3.110

1.436
298

2.665

1.334
326

3.269

1.698
380

3.584

KREDİLER GENEL TOPLAMI 27.575 33.182 34.640 37.005 40.713



Bankalar — Krediler ve Dağılımı — Mutlak Pay (%)
Cetvel : 34

1968 1969
1 9 7 0 1971 j

Ekim Aralık Ekim

ÜRETİM SEKTÖRÜ 46,4 46,1 47,9 47,7 45,2

Sanayi 22,9 23,6 26,5 26,9 27,5

Sanayi bankaları 4,5 4,5 6,1 5,8 5,8
Diğer bankalar 18,4 19,1 20,4 21,1 21,7

M adencilik - diğer bankalar 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6

T arım 19,7 19,0 _17,5 17,1 14,1

Tarım  Kredi Kooperatifleri 6,3 6,0 5,7 5,7 4,6
Diğer üreticiler 13,4 13,0 11,8 11,4 9,5

K üçük san’at, esnaf 2,9 2,9 3,2 3,0 3,0

KONUT - BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ 12,5 11,3 11,1 11,5 12,8

K onut inşaatı 5,6 4,7 4,4 4,4 3,8
M ahallî idareler 4,7 4,2 4,2 4,2 5,8

A fetler için 0,9 1,0 1,1 1,5 1,6
Diğer inşaat 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6

KAMU MALİ SEKTÖRÜ 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

DAĞITIM SEKTÖRÜ 26,8 28,3 28,3 27,5 28.1

İh ra ca t 10,7 11,6 13,1 12,3 13,1

Tarım  Satış Kooperatifleri 7,0 7,8 8,7 8,5 8,3

Diğer ihracat kredileri 3,7 3,8 4,4 3,8 4,8

Turizm 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

İ th a lâ t 7,3 7,8 6,6 6,8 6,0

İç ticare t 

SEKTÖRE DAĞITILAMAYAN

8,4 8,5 8,1 8,0 8,6

14,3 14,3 12,7 13,3 13,9

25 binden az krediler 4,2 4,1 4,1 3,6 4,2

İpotekli ticarî krediler 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9

Diğerleri 9,2 9,4 7,7 8,8 8,8

KREDİLER GENEL TOPLAMI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Cetvel : 35

Bankaların Hesap Durumu Özeti
(Milyon TL.)

1968 1969
1 9  7 0 1971

Ekim Aralık Ekim

1 AKTİF HESAPLAR 62.383 74.349 82.654 79.719 95.284

KASA
Banknot

1.922

1.915

2.121

2.113

1.428

1.420

2.324

2.314

2.096

2.091
! Ufaklık para 7 8 8 10 5

MERKEZ BANKASINDA SERBEST TEVDÎAT 967 1.370 1.484 1.358 1.526

KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI 4.561 5.341 5.707 6.040 8.112

Mevduat karşılığı (M erkez Bankası) 2.935 3.676 3.967 4.293 6.347
Mevduat karşılığı (D. Y. B.) 1.307 1.318 1.310 1.318 1.299
Diğer kanuni karşılıklar 319 347 430 429 466

TAHVİLLER CÜZDANI 1.471 1.677 1.564 1.663 2.638

Devlet tahvil, ve Hazine plas. bono. 1.351 1.561 1.420 1.528 2.573
Devlet Yatırım  Bankası 37 34 41 34 7
Belediyeler 34 33 33 32 28
Diğer tahviller 49 49 70 69 30 1

İŞTİRAKLER VE HİSSE SENETLERİ 1.759 2.154 2.193 2.235 2.526

KREDİLER 27.575 33.182 34.640 37.005 40.713
SABİT DEĞERLER 5.341 6.334 3.839 3.895 4.353

ZARAR 68 146 — 107 —

MUHTELİF AKTİFLER 18.719 22.024 31.799 25.092 33.320 1

PASİF HESAPLAR 62.383 74.349 82.654 79.719 95.284

MEVDUAT 26.115 30.759 31.257 36.246 42.937
Ticari m evduat - vadesiz 4.926 6.014 5.160 6.591 7.439
Ticari m evduat - vadeli 517 591 637 679 721
Tasarruf mevduatı - vadesiz 12.800 15.018 14.786 16.819 18.749
Tasarruf mevduatı - vadeli 4.913 5.848 7.232 8.224 11.106
Resmi - vadesiz, vadeli 2.959 3.288 3.442 3.933 4.922

MERKEZ BANKASINDAN AVANS 4.427 5.766 6.715 6.300 4.262

TEDAVÜLDEKİ TAHVİLLER 474 443 428 418 421

TAAHHÜTLER 5.449 6.261 5.424 5.806 5.875
Devlet Yatırım Bankası 2.832 3.219 2.327 2.513 2.460
Genel bütçeli idareler 485 508 523 611 610
Sosyal sigorta kurum lan 284 256 260 259 252
Mahalli idareler 1 _ _ - __
İktisadi Devlet teşebbüsleri 3 2 - - _
Zirai finansman 525 647 650 650 650
Yurtiçi ve dışı taahhütler 1.319 1.629 1.664 1.773 1.903

SERMAYE HESAPLARI 7.109 7.931 7.792 8.083 9.352
ödenm iş sermaye 4.459 4.855 5.152 5.000 6.505
İhtiyat ve karşılıklar 2.042 2.288 2.640 2.644 2.847Kâr 608 788 — 439 —

MUHTELİF PASİF HESAPLAR 18.809 23.189 31.038 22.866 32.437



Cetvel : 36
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı (x)

(Milyon TL.)

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

KASA 1.984 2.183 2.385 3.594 BANKNOT EMİSYONU 9.925 10.974 13.915 17.032

Banknot 1.915 2.113 2.314 3.525 Bilfiil tedavülde 8.010 8.861 11.601 13.507 !
Ufaklık para 69 70 71 69 Banka kasalarında 1.915 2.113 2.314 3.525 |

MEVDUAT KARŞILIĞI 4.242 4.994 5.611 8.274 UFAKLIK PARA EMİSYONU 296 290 320 34C

Merkez Bankasında 2.935 3.676 4.293 6.956 Bilfiil tedavülde 227 220 249 277 ;
Devlet Yatırım Bankasında 1.307 1.318 1.318 1.318 Banka kasalarında 69 70 ?! 69 :

KREDİ HACMİ 33.313 40.336 45.270 55.094 VADESİZ MEVDUAT 17.731 21.046 23.418 29.695 '
Merkez B. - dolaysız krediler 5.738 7.154 8.265 11.839 Vadesiz ticari mevduat 4.926 6.014 6.591 8.688
Banka kredileri 27.575 33.182 37.005 43.255 Vadesiz tasarruf mevduatı 12.800 15.018 16.819 20.957

Kendi kaynaklarından 23.145 27.416 30.705 38.821 Merkez Bankası kaydî 5 14 8 50
Merkez B. kaynağından 4.430 5.766 6.300 4.434 DİĞER MEVDUAT (1) 9.595 10.891 15.141 21.073

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 357 1.524 5.975 10.469
İTHALÂT TEMİNATI 1.477 2.479 1.999 i 1.587

Altın mevcudu 1.109 1.112 1.834 1.765
KALAN (2)

i
Döviz rezervi — 752 412 4.141 8.704 __872_ 3.357 4.448 7.698

TOPLAM 39.896 49.037 59.241 77.431 TOPLAM 39.896 49.037 59.241 77.431 !

N O TLA R  : (x) 1971 için geçici ve  ya k la ş ık  rakamlar. B u cetvele bankaların birbirleri ile M erkez Bankası arasındaki hesaplar dahil değildir; H âzine
ce  çıkarılan u fa k lık  para dahildir. P a ra -b a n k a  s is tem i: M erkez Bankası ile bankaları ve u faklık  para dolayısiyle H azine’yi kapsar.

(1) D iğer m evduat; M erkez Bankasındaki bankalar m evduatı ve  kayd i m evduat dışında kalan m evduat ile bankalardaki vadesiz ve vadeli 
resm î m evduatı, vadeli ticari v e  tasarru f m evduatı rakam larını kapsar.

(2) B u  rakam lar bankaların bilânço toplam larına göre hesaplanm ış değildir; tabloda gösterilmiş olan a k tif ve pasif hesaplar toplamları ara
sındaki farktır. Bankaların 1971 yılı bilançoları bu cetvelin  düzenlendiği tarihte eldp prfilpmomiçtlr



Cetvel : 37
Para - Banka Sistemi - Başlıca Toplam Kaynaklar ve Kullanımı - Değişiklik (x)

(Milyon TL.>

A K T İ F 1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

P A S İ F
1967
1968

1968
1969

1969 !
1970

1970 !
1971

KASA 484 199 202 1.209 BANKNOT EMİSYONU — 23 1.049 2.941 3.117
Banknot 
Ufaklık para

480
4

198
1

201
1

1.211 
— 2

Bilfiil tedavülde 
Banka kasalannda

— 503 
480

851
198

2.740
201

1.906
1.211

MEVDUAT KARŞILIĞI 854 752 617 2.663 UFAKLIK PARA EMİSYONU 30 — 6 30 ‘ 26
Merkez Bankasında 
Devlet Yatırım Bankasında

851
3

741
11

617 2.663 Bilfiil tedavülde 
Banka kasalarında

26
4

— 7
1

29
1

28 
— 2

KREDİ HACMİ 4.953 7.023 4.934 9.824 VADESİZ MEVDUAT 3.763 3.315 2.372 6.277
Merkez B. - dolaysız krediler 746 1.416 1.111 3.574 Vadesiz ticari mevduat 1.364 1.088

2.218
577

1.801
2.097
4.138Banka kredileri 4.207 5.607 3.823 6.250 Vadesiz tasarruf mevduatı 2.410

Kendi kaynaklarından 
Merkez B. Kaynağından

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ

3.561
646

— 45

4.271
1.336

1.167

3.289
534

4.451

8.116 
— 1.866

4.494

Merkez Bankası kaydi 

DİĞER MEVDUAT (1)

— 11 

1.668

9

1.296

— 6 

4.250

42

5.932

Altın mevcudu 3 722 — 69 
4.563

İTHALÂT TEMİNATI 340 1.002 — 480 — 412
Döviz rezervi —  45 1.164 3.729 KALAN (2) 468 2.485 1.091 3.250

TOPLAM 6.246 9.141 10.204 18.190 TOPLAM 6.246 9.141 10.204 1 18.190

(x) B u cetveldeki notlar için 36 sayılı cetvelin  notları geçerlidir.



Para - Banka Sistem i —  Kredi Hacmi ve Dağılımı (x)

1968 1969 1970 1971
D e ğ i ş i k l i k

1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

BANKA KREDİLERİ 27.575 33.182 37.005 43.255 4.207 5.607 3.823 6.250

İhtisas Kredileri 11.279 13.318 14.938 15.933 2.049 2.039 1.620 995
Sanayi Bankaları 1.248 1.498 2.132 2.452 205 250 634 320

T. Sınaî Kal. Bankası 925 1.024 1.623 1.850 138 99 599 227
Sınaî Yat. ve Kr. B. 323 474 509 602 67 151 35 93

Küçük san’a t —  Halk Bankası 777 971 1.108 1.258 192 194 137 150
Kendi kaynaklarından 372 465 618 899 101 93 153 281
M erkez Bankası kaynağından 405 506 490 359 91 101 — 16 — 131

Tarım  —  Ziraat Bankası 7.115 8.554 9.030 9.297 1.564 1.439 476 267
Kendi kaynaklarından 4.501 5.151 5.358 7.124 802 650 207 1.766
M erkez B. kaynaklarından 2.614 3.403 3.672 2.173 762 789 269 — 1.499

İpotek karşılığı krediler 2.139 2.295 2.668 2.926 88 156 373 258
Konut inşaatı 1.547 1.567 1.617 1.668 — 134 20 50 51
A fetler için 233 315 558 688 70 82 243 130
Turizm 121 148 167 161 107 27 19 — 6
Ticari nitelikte 238 265 326 409 45 27 61 83

Genel Krediler 16.296 19.864 22.067 27.322 2.158 3.568 2.203 5.255

Kendi kaynaklarından 14.885 18.007 19.929 25.420 2.365 3.122 1.922 5.491

M erkez Bankası kaynağından 1.411 1.857 2.138 1.902 —207 446 281 —236

K ısa vadeli krediler 1.411 1.857 2.138 1.754 —207 446 281 —384

Sanayi kredileri 629 867 1.035 907 — 95 238 168 — 128
Tarım  —  bölge bankaları 36 38 43 44 10 2 5 1
İh raca t kredileri 460 686 772 576 — 106 226 86 —196
İç ticare t kredileri 286 266 288 227 — 16 — 20 22 — 61

O rta  vadeli krediler — — — 148 — — — 148

MERKEZ BANKASI — DOLAYSIZ 5.738 7.154 8.265 11.839 746 1.416 1.111 3.574

Hazine 2.591 3.467 4.359 6.088 230 876 892 1.729

K ısa vadeli avans 2.181 3.057 4.359 6.088 230 876 1.302 1.729
H azine bonoları 348 348 — — — —348 ““
A ltın  kargılığı avans 62 62 — --- — — — 62

K am u ekonom ik teşebbüsleri 2.884 3.434 3.584 5.459 522 550 150 1.875

Toprak M ahsulleri Ofisi 1.020 950 1.125 3.000 12 — 70 175 1.875
Ş eker Şirketi 654 734 709 709 50 80 — 25
Tekel İdaresi 1.210 1.750 1.750 1.750 460 540 “““

B ankalar Tasfiye Fonu 263 253 322 292 — 6 —  10 69 — 30

KREDİ HACMİ TOPLAMI 33.313 40.336 45.270 55.094 4.953 7.023 4.934 9.824

(x ) Bankalar açısından 1971 sonu rakamları geçici ve yaklaşıktır.



Cetvel : 39
Para - Banka Sistemi — Para Hacmi ve Başlıca Etkenleri (x)

(Milyon TL.)

1968 1969 1970 1971
D e ğ i ş i k l i k

1967
1968

1968
1969

1969
1970

1970
1971

PARA HACMİ 25.968 30.127 35.268 43.479 3.286 4.159 5.141 8.211
Banknot ve ufaklık para 8.237 9.081 11.850 13.784 —477 844 2.769 1.934

Banknot 8.010 8.861 11.601 13.507 —503 851 2.740 1.906
Ufaklık para 227 220 249 277 26 — 7 29 28

Tevdiat parası - vadesiz 17.731 21.046 23.418 29.695 3.763 3.315 2.372 6.277
Ticari mevduat 4.926 6.014 6.591 8.688 1.364 1.088 577 2.097
Tasarruf mevduatı 12.800 15.018 16.819 20.957 2.410 2.218 1.801 4.138
Merkez Bankası - kaydî 5 14 8 50 — 11 9 — 6 42

PARA BENZERİ LİKİDİTELER 9.595 10.891 15.141 21.073 1.66S 1.296 4.250 5.932
Bankalarda 8.389 9.727 12.836 18.795 1.326 1.338 3.109 5.959
Merkez Bankasında 1.206 1.164 2.305 2.278 342 — 42 1.141 — 27

BAĞLI DEĞERLER 3.461 4.662 4.384 5.181 824 1.201 —278 797
Kasalarda banknot +  ufaklık para 1.984 2.183 2.385 3.594 484 199 202 1.209
İthalât teminatı 1.477 2.479 1.999 1.587 340 1.002 — 480 —412

FARK (1) 872 3.357 4.448 7.698 468 2.485 1.091 3.250

T O P L A M 39.896 49.037 59.241 77.431 6.246 9.141 10.204 18.190

KREDİ HACMİ 33.313 40.336 45.270 55.094 4.953 7.023 4.934 9.824
Merkez Bankası - dolaysız krediler 5.738 7.154 8.265 11.839 746 1.416 1.111 3.574
Banka kredileri 27.575 33.182 37.005 43.255 4.207 5.607 3.823 6.250

Kendi kaynaklarından 23.145 27.416 30.705 38.821 3.561 4.271 3.289 8.116
Merkez Bankası kaynaklarından 4.430 5.766 6.300 4.434 646 1.336 534 — 1.866

ALTIN VE DÖVİZ REZERVİ 357 1.524 5.975 10.469 — 45 1.167 4.451 4.494
Altın mevcudu 1.109 1.112 1.834 1.765 — 3 722 — 69
Döviz rezervi —752 412 4.141 8.704 — 45 1.164 3.729 4.563

BAĞLI DEĞERLER 6.226 7.177 7.996 11.868 1.338 951 819 3.872
Kasalarda banknot+ufaklık para 1.984 2.183 2.385 3.594 484 199 202 1.209
Mevduat karşılıkları 4.242 4.994 5.611 8.274 854 752 617 2.663 !

Merkez Bankasında 2.935 3.676 4.293 6.956 851 741 617 2.663
Devlet Yatırım Bankasında 1.307 1.318 1.318 1.318 3 11 —



Cetvel : 40
Para - Banka Sistemi - Para Hacmi - Para - Banka Kurumlan ve Dağılımı

(Milyon TL.)

1971
(x)

D e ğ i ş i k l i k
1968 1969 1970 1967

1968
! 1968 

1969
1969
1970

1970 
1971 (x)

HAZİNE 296 290 320 346 30 — 6 30 26 1

MERKEZ BANKASI 9.868 10.926 13.862 17.022 — 35 1.058 2.936 3.160

Banknot emisyonu 
Kaydı para
Ufaklık para (—), kasada

9.925
5

— 62

10.974 
14 

— 62

13.915
8

— 61

17.032 
50 

— 60

— 23
— 11 
— 1

1.049
i

2.941 

-  ?

3.117
42 ; 

1

BANKALAR 15.804 18.911 21.086 26.111 3.291 3.107 2.175 5.025

Kaydi Para 17.726 21.032 23.410 29.645 3.774 3.306 2.378 6.235

Vadesiz ticarî mevduat 
Vadesiz tasarruf mevduatı

4.926
12.800

6.014
15.018

6.591
16.819

8.688
20.957

1.364
2.410

1.088
2.218

577
1.801

2.097
4.138

Banknot (—), kasalarda — 1.915 — 2.113 — 2.3İ4 — 3.525 — 480 — 198 — 20i — 1.211

Ufaklık para (—), kasalarda — 7 — 8 — ... 10 — 9 1— 3 — 1 — 2 I

PARA HACMİ TOPLAMI 25.968 30.127 35.268 43.479 3.286 4.159 5.141 8.211

(x ) M erkez Bankası dışında kalan bankaların işlemleri ile ilgili 1971 yılı rakam ları geçici ve yaklaşıktır.



K o n s o l i d e  B ü t ç e

Mali Yıl (11 aylık) Takvim Yılı

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

A. ÖDENEKLER TOPLAMI (x) 24.724 27.969 31.513 38.523 23.403 28.987 32.223 43.078
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

12.098
6.449
6.177

13.286
7.091
7.592

15.448
7.325
8.740

20.136
7.916

10.471

11.531
6.287
5.585

13.522
7.318
8.147

15.889
7.721
8.613

20.431
8.146

14.501
B. HARCAMALAR TOPLAMI 19.139 21.872 24.906 38.271 21.373 24.270 28.753 44.734

Cari harcamalar
Yatırım harcamaları
Sermaye Teşkili ve Transferler

9.331
5.134
4.674

10.735
5.522
5.615

12.163
5.923
6.820

19.051
6.646

12.574

10.624
5.673
5.076

12.170
6.291
5.809

13.197
7.068
8.488

21.386
7.691

15.657
C. ÖDEMELER TOPLAMI 18.027 22.058 24.745 38.726 20.764 19.956 27.512 43.932

Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

9.226
5.051
3.750

10.671
5.413
4.958
1.016

11.914
5.779
5.610
1.442

18.891
6.456

10.962
2.417

10.365
5.463
3.995

941

9.536
4.968
4.440
1.012

12.611
6.670
6.770
1.461

20.737
6.882

13.923
2.390

i D. GELİR TAHSİLATI 18.017 21.123 25.496 33.988 20.300 23.677 27.566 40.194
Vergi gelirleri 
Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

14.806
1.374
1.837

17.671
1.592
1.860

20.486
2.103
2.907

27.582
3.547
2.859

16.089
1.523
2.688

18.722
2.302
2.653

21.62,9
2.479
3.458

29.565
5.882
4.747

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ 500 600 600 800 500 600 600 800
GELİR GİDER FARKI 
C—(D+E) +  490 — 335 +  1.351 —3.938 +  36 +4.321 +  654 —2.938

(x ) ^71 Y ıh  ödenekleri 31.5.1971 sonu  itibariyledir. 
K aynak  : M aliye B akanlığı — K am u H esapları Bülteni.



G e n  e l  B ü t ç e
Cetvel s 42 (Milyon TL.)

Mali Yü (11 aylık) Takvim Yılı

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

A. ÖDENEKLER TOPLAMI (x) 23.442 26.927 30.319 37.245 22.277 27.923 31.043 41.649
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

10.927
2.682
9.833

(3.779)

11.958
3.107

11.862
(5.029)

13.980
3.054

13.285
(5.559)

18.764
3.165

15.316
(5.973)

10.435
2.597
9.245

(3.779)

12.106
3.130

12.687
(5.029)

14.382
3.123

13.538
(5.935)

18.916
3.165

19.568
(6.285)

B. HARCAMALAR TOPLAMI 18.521 21.580 24.778 37.820 20.709 23.491 27.936 43.238
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
(Katma Bütçelere Transfer)

8.486
2.246
7.789

(3.552)

2.377
9.712
9.491

(4.377)

10.954
2.643

11.181
(4.913)

17.325
2.915

17.580
(5.818)

9.667
2.516
8.526

(3.958)

10.995
2.698
9.798

(4.691)

11.889
3.037

13.010
(5.240)

19.382
3.106

20.750
(6.296)

C. ÖDEMELER TOPLAMI 18.423 21.613 24.461 37.755 20.297 24.058 26.851 42.726
Cari ödemeler 
Yatınm ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

8.401
2.190
6.892

940

9.670
2.341
8.881

721

10.719
2.535

10.095
1.112

17.177
2.779

16.106
1.693

9.443
2.422
7.491

941

10.481
2.636

10.177
764

11.338
2.915

11.467
1.131

18.829 
2.837 

19.383 i 
1.677 j

D. GELİR TAHSÎLÂTI 17.381 20.430 24.771 32.738 19.548 22.915 26.725 38.633
Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

14.673
908

1.800

17.518
1.181
1.731

20.463
1.610
2.698

27.555
2.700
2.483

15.946
959

2.643

18.573
1.813
2.529

21.530
1.970
3.225

29.535 
4.7471 
4.351 !

E. İÇ İSTİKRAZ GELİRİ 500 600 600 800 500 600 600 800
1

GELİR GİDER FARKI
C—(D+E) —542 — 583 -f 910 — 4.217 — 249 — 543 +  474

j
i

— 3.293

(x) 1971 Y ılı ödenekleri 31.5.1971 sonu itibariyledir. 
K a y n a k : M aliye Bakanlığı — K am u Hesapları Bülteni.



Cetvel : 43
K a t m a  B ü t ç e

Mali Yıl (11 aylık) Takvim Yılı

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

A. ÖDENEKLER TOPLAMI (x) 5.511 6.071 6.752 7.251 5.356 6.508 7.117 7.657
Cari harcama ödenekleri 
Yatırım harcama ödenekleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler

1.170
3.768

573

1.328
3.984

759

1.468
4.271
1.013

1.372
4.751
1.128

1.098
3.689

569

1.415
4.188

905

1.507
4.598
1.012

1.515
4.982
1.160

B. HARCAMALAR TOPLAMI 4.170 4.669 5.041 6.269 4.623 5.469 6.057 7.793
Cari harcamalar
Yatırım harcamaları
Sermaye Teşkili ve Transferler

845
2.888

437

1.023
3.145

501

1.209
3.279

553

1.726
3.731

812

957
3.158

508

1.176
3.592

701

1.309
4.030

718

2.004
4.585
1.204

C. ÖDEMELER TOPLAMI 4.096 4.821 5.197 6.789 4.425 4.467 5.901 7.501
Cari ödemeler 
Yatırım ödemeleri 
Sermaye Teşkili ve Transferler 
Bütçe emanetinden

825
2.861

410

1.001
3.072

453
295

1.196
3.243

428
330

1.714
3.677

674
724

922
3.041

462

905
2.845

422
295

1.273
3.755

543
330

1.908
4.045

836
712D. GELlR TAHSİLÂTI 6.043 7.274 5.638 7.068 6.712 7.821 5.941 7.857Vergi gelirleri 

Yergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar

1.988
466

3.589

2.358
411

4.505

24
492

5.122

27
847

6.194

1.797
1.665
3.250

2.518
489

4.814

— 41 
510 

5 472

29 
1.135 
6 693E. ÎÇ İSTİKRAZ GELİRİ — — — — —

GELİR GİDER FARKI 
C—(D+E) +  1.947 +2.453 +441 +279 ■ 2.287 +3.354 +  40 +356

K a y n a k : M aliye Bakanlığı —  K am u H esaplan  Bülteni.



Hazine Nakit Durumu
(Aralık Sonları) (Milyon TL.)

196S 1969 1970 1971

1 — MEVCUT VE ALACAKLAR 1.958 2.420 5.198 4.019

Kasa ve bankalar 878 1.095 1.808 1.773

Avanslar 1.080 1.325 3.390 2.246

2 — BORÇLAR (kısa vadeli) — 4.518 — 5.784 — 8.555 — 10.522

Merkez Bankası avansı — 2.181 —  3.057 — 4.359 — 6.088
Hazine bonoları — 348 — 348 — —
Plâsman bonoları — 849 — 587 — 591 — 1.904
Emanet paralar (a) — 1.140 — 1.792 — 3.605 — 2.530

3 — ALACAK—BORÇ DENGESİ (1—2) — 2.560 — 3.364 — 3.357 — 6.503

4 — BÜTÇE EMANETLERİ (b) — 1.462 —  895 — 1.986 — 2.496

5 — NET HAZİNE NAKİT DURUMU (3—4) — 4.022 — 4.259 — 5.343 — 8.999

(a) Çeşitli sebep ve şekillerde H azînece tahsil edilip iadesi gereken pa
ralar.

(b) B üyük  kısm ı K atm a Bütçeli İdarelere yapılan yardım larla ilgili olup 
dörder aylık  devreler itibariyle m asraf ka y ıt ve em anete alınarak 
ödenir.

K a y n a k : M aliye Bakanlığı — K am u Hesapları Bülteni.



C etvel : 45

Kamu Borçlan — îç Borçlar
(Milyon TL.)

1968
Aralık

1969
Aralık

1970
Aralık

1971
A ralık

A _  DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 
OLAN İÇ BORÇLAR TOPLAMI (1) 15.431 16.378 17.433 20.957

a) Genel Bütçe Toplamı 15.418 16.367 17.424 20.950

Tahvil ihracı (2) 2.012 2.378 2.818 3.238
i İc istikraz bore. (3) 7.112 7.061 7.340 7.283
' Tahkim edilen belediyeler borç. (4) 1.477 1.401 892 2.907

Tasarruf Bonosu 4.686 5.400 6.244 7.397
Diğer borçlar (5) (6) 131 127 130 125

b) Katma Bütçe Toplamı 13 11 9 7

Devlet Su İşleri Tahvilleri 13 11 9 7

B — BÜTÇE DIŞI KAMU SEKTÖRÜ
8.625TAHVİLLERİ TOPLAMI 6.621 6.272 7.527

a) Devlet Yatırım Bankası (7) 4.597 5.719 6.776 7.926
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri (8) 1.957 493 548 507
c) Belediye (İst. Belediyesi) 67 60 203 192

TOPLAM (A +  B) 22.052 22.650 24.960 29.582

(1) Cenel ve Katma Bütçe borçlan.
(2) Hazine İç İstikraz Tahvilleri.
(3) 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince yapılan konsolidasyondan doğan borçlar.
(4) 691 sayılı Kanun gereğince tahkim  edilen Belediyeler borçları.
(5) 65 sayılı Kanun gereğince M erkez Bankasına ödenen kam biyo zararları.
(6) 1935 Türk borcu tahvilleri Türk parası ile ödenen dış borçlara dahil edildiği 

için bu borçlar bölümünden çıkarılmıştır.
(7) Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri dahil.
(8) 'Ziraat Bankası, Emlâk Kredi Bankası, H alk Bankası.
Kaynak : A ylık  Ekonomik Göstergeler — Maliye Bakanlığı Hazine Genel M üdürlü

ğü ve M.İ.İ.T. Genel Sekreterliği.



Ödemeler Dengesi Tahminleri
Cetvel : 46

1968 1969 1 9 7 0 1 9

(ivıııyon 

7 1

Gerçek
leşme

Gerçek
leşme Program Gerçek

leşme
i
Program

Gerçek
leşme

(Geçici)
ı. cari İşlem ler —224 —220 —210

..... --- —

— 171 —253 —109
A. Dış ticaret —  268 — 264 — 280 — 360 —405 —494

İthalât
İhracat

— 764 — 801 — 880 — 948 —1.045 — 1.171
496 537 600 588 640 677

B.Görünmeyen işlemler (net) 34 36 60 181 146 379
Borç faiz ödemeleri (1) — 34 — 44 — 55 —  47 —  63(2) —  47
Turizm ve dış seyahat (net) — 9 — 5 5 4 7 21
İşçi gelirleri 107 141 140 273 262 471
Kâr transferleri — 32 — 32 — 32 —  33 —  35 —  36
Proje kredileri hizmet ödemeleri — 15 — 18 — 25 —  30 —  28 —  32
D iğer görünm eyenler (net) 17 —  6 27 14 3 2

C. Nato - Enfrastrüktür 10 8 10 8 6 6
2. SERMAYE HAREKETLERİ 235 257 240 413 339 337

A. Dış b o rç  ödem eleri (1) —  72 — 108 — 135(4) — 158 — 118(2) — 91
B. TL. G ıda itha lâ tı — 41 — 83 30 55
C. Özel yabancı serm aye 13 24 25 58 32 45
D. B edelsiz ith a lâ t 22 20 20 34 25 29
E. P ro je  k red ileri 127 174 190 179 230 210
F. P rogram  k red ile ri (Konsorsiyom) (1) (2) 145 106 140(5) 217 140(2) 89
G. K red ili ith a lâ t — — _ — — —

3. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ — _ — _ — —

4. ALTIN VE DÖVlZ REZERVLERİ <3) 6 . . .  .(6) — —236 — 32 —346

5. ÖZEL ÇEKME HAKLARINDAN KULLANMA — — — 18 3 11

6. NET YANLIŞ VE EKSİK — 17 — 37 —30(7) — 24 — 57 107

(1) Teciller dahil değildir. (2) Refinansmarı dahildir. (3) (—) işareti rezerv artışını gösterir.
(4) IMF hariç, 1971 yılında alınacak borçların 1970 yılında ödenecek taksitleri dahil.
(5) IM F hariç. (6) 1969 yılı M art ayından itibaren M erkez Bankası akreditif kuvertürü siste

m inde yapılm ış olan değişiklik sebebiyle altın  ve döviz revervlerindeki artış gösterilme
miştir.

(7) Proje kredileri kullanım ı ile fiili ithalât arasındaki farktır.

K aynak : —  İkinci Beş Y ıllık Kalkınm a Plânı 1968, 1969, 1970 ve 1971 Yıllan Programları — 
M aliye Bakanlığı Ödemeler Dengesi Şubesi.



T ü rk iy e ’n in D,ş Borçlan -  Dövizle ödenecek Dış Borçlar W
(Milyon $.)

Cetvel : 47
1968

Aralık
1969

Aralık
1970

Aralık
1971

Aralık

, a  — BORÇLULARA GÖRE DAĞILIM

a) Devlet Bütçe, ödenecek olanlar (1)
b) Diğer kam u sektörü borçları (2)
c) Özel sektör borçlan
d) Konsolide ticari borçlar

1.263
140
60
66

1.466
141
61
37

1.644
186
89
10

1.899
207

99
5

j DÖVİZLE ÖDENECEK D İŞ  BORÇLAR TOPLAM I 1.529 1.705 1.929 2.210

B — ALACAKLILARA GÖRE DAĞILIM 

a) M illetlerarası kurum lar 
i b) Yabancı hüküm et ve hükü. organ.

c) Yabancı özel firm alar ve şahıslar
d) Konsolide ticari borçlar

356
1.061

46
66

394
1.234

40
37

498
1.364

57
10

549
1.601

55

5 1

Türkiye’nin Dış Borçlan —  Türk Parasiyle Ödenecek Dış Borçlar 

Cetvel : 48 <MİIy °n  ^

a) Devlet bütçesinden ödenecek 
olanlar

b) Diğer kamu sektörü

c) Özel sektör borçlan

1.571

525

1.088

1.534

499

1.086

1.950

516

1.707

1.864

469

1.513

T O P L A M 3.184 3.119 4.173 3.846

(1) Genel ve K atm a Bütçe borçlan.

(2) M erkez Bankası, Devlet Yatırım  Bankası, İktisadi Kamu Teşebbüsleri, 
Mahalli İdareler.

(x) Dövizle ödenecek dış borçlar bölümüne refinansman kredileri dahil edilmiştir. 

K a yn a k : Aylık  Ekonomik G östergeler: Maliye Bakanlığı Hazine Genel M üdürlüğü



Cetvel : 49
Aylık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

1 9 7 0 - - 1 9 7 1

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aral.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963=100)
Genel Endeks 1970 144,6 146,3 145,1 144,8 144,0 141,8 138,7 141,7 144,0 145,7 147,5 150,3

J» t i 1971 156,7 159,8 161,1 162,5 164,8 163,8 171,0 172,6 172,4 177,1 181,9 184,9
Gıda Maddeleri ve Yemler 1970 146,3 148,8 147,9 147,7 143,4 139,7 134,4 136,3 138,2 140,0 142,6 147,2>> >» >? >> 1971 154,1 155,2 156,7 159,1 161,3 159,2 159,4 160,9 159,7 165,2 168,3 173,9
San. Ham. Mad. ve Yarı Mamulleri 1970 141,7 142,2 140,5 140,1 145,0 145,5 145,7 150,7 153,9 155,2 155,6 155,5>> >> >> >> )> 1971 160,9 167,4 168,3 168,3 170,6 171,5 190,2 192,2 193,6 197,0 204,5 203,3 i

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100)
■ Genel Endeks 1970 141,7 142,2 144,1 144,3 144,1 144,4 143,8 148,8 152,0 154,4 158,3 160,9s» >> 1971 162,8 165,2 164,9 164,9 171,7 177,4 183,6 190,0 195,0 195,7 198,8 198,1

Gıda 1970 145,3 145,1 146,6 147,0 146,5 146,6 145,1 150,0 153,2 154,4 158,1 161,3
y' 1971 163,9 164,7 164,3 164,3 168,4 175,1 178,8 180,4 184,2 184,9 188,4 187,2

Aydınlatma ve Isıtma 1970 132,0 132,0 132,0 132,0 132,3 132,3 132,3 135,2 135,2 135,2 135,2 139,8
” ” ” 1971 141,0 141,0 141,0 141,0 139,8 145,5 187,1 225,7 230,8 233,1 235,4 235,4

Giyim 1970 128,9 133,6 138,2 138,4 138,5 138,9 141,1 151,4 156,8 160,0 162,8 163,8
i ” 1971 166,4 173,8 174,0 174,0 189,2 193,2 198,0 217,9 224,1 224,4 227,3 227,6
I Diğer 1970 137,7 137,7 138,8 138,8 138,8 139,9 140,5 141,8 143,1 151,9 160,0 160,0
i 1971 162,0 167,6 167,6 167,6 181,3 184,2 187,8 187,8 197,6 197,6 199,0 199,0

ALTIN FİYATLARI (TL.)
Reşat 1970 219,05 220,44 218,68 215,95 219,44 222,09 225,74 238,33 254,95 263,35 267,90 273,15

1971 297,00 313.13 310,09 281,29 292,58 308,41 311,59 319,43 321,14 324,55 326,71 337,81
i Cumhuriyet 1970 111,79 110,63 110,25 114.56 112,65 111.01 108,46 117.31 121,25 127,10 129.57 129,65

1971 130,83 132,72 133,72 133,14 136,53 137,28 139,23 145,74 143,30 145,88 147,93 151,05
Külçe 1970 16,46 16,30 16,31 16,59 16,47 16,10 15,76 17,27 18,33 19,36 19,63 19,63

1971 19,85 20,14 20,26 20,18 20,74 20,79 20,83 21,86 21,32 22,10 22,36 22,17

K aynak : Ticaret Bakanlığı K on jonktür ve Y avın  Müdürlümü.



Cetvel : 50
Yıllık Fiyat Endeksleri ve Altın Fiyatları

Yıllık Ortalamalar Aralık Sonları

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

TOPTAN EŞYA FİYATLARI (1963 =  100)
Genel Endeks
Gıda Maddeleri ve Yemler
Sanayi Ham. Mad. ve Yarı Mamulleri

127,3
128,7
129,6

136,9
137,1
136,5

145,7
141,0
153,6

168,9
161,0
182,1

134,7
135.4
133.4

141,7
142,6
140,1

150,3
147,2
155,5

184.9
173.9 
203,3 '

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ (1963 =  100)
Genel Endeks 
Gıda
Aydınlatma ve Isıtma
Giyim
Diğer

125.6
129.7
114.2
118.2 
117,9

132,7
135.6
125.7 
125,2 
126,9

148,3
149,9
133,8
146.0
144.1

180,7
175,4
183.1
199.2
183.3

128,8
133,7
115.0
119.0 
120,9

140.5
143.6
132.0
128.0 
137,0

160,9
161,3
139.8
163.8 
160,0

198.1
187.2 
235,4 
227,6 
199,0

İs t a n b u l  g e ç în m e  e n d e k s î  (1963 =  ıoo)
Genel Endeks 
Gıda
Aydınlatma ve Isıtma
Giyim
Diğer

137.6
139.4 
124,0
133.6
140.4

144.2
147.2 
125,0 
134,8 
145,7

155,6
157.8 
127,1 
153,0
161.8

185.2
183.2 
179,9
182.2 
204.1

141,4
144,3
125.2 
134,8
142.3

149.8 
153,7 
125,0
143.9 
150,3

163.7
164.7 
132,2 
162,4 
176,1

202,0
195,8
242.4
197.4 
225,6

İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME 
ENDEKSİ (1963 =  100)

Genel Endeks 
Gıda Maddeleri 
Isıtma ve Aydınlatma 
Giyim ve ev eşyası 
Kira ve ev bakımı 
Müteferrik

125.0 
132,6
138.0
114.1 
111,0
115.2

131.2 
140,8
138.5
116.6
117.2 
120,0

143.3
152.4
144.0 
124,2
138.1
131.5

167,8
170,6
184.4
148.5 
174,0 
163,4

153.1 
157,9
153.8
131.8
165.2
142.3

180,4
181,6
225.6
158.6 
184,2 
175,0

ALTIN FİYATLARI (TL.)
Reşat
Cumhuriyet
Külce

185.44
114.45 
17,08

203,38
129,60

19,15

236,59
117,02

17,35

311,98
139,78
21,05

194,33
122,76

18,16

211,21
114,25

16,61

273,15
129,65

19.63

337,81
151,05
22,17

K a yn a k : T icaret Bakanlığı K on jonk tü r ve Y ay ın  M üdürlüğü - İstanbul T icaret 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


