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SUMMARY 
  

In the late 1950s and in the 19605, the view was 
popular that there was a long term movement of the commodity 
terms of trade against less developed countries. This trend 
reguired the less developed countries to reallocate their 
resources out of primary product exports and impose 
protection to induce this reallocation towards manufacturing 
in their growth patterns. Interventions on foreign trade, 
such as tariffs, guotas and so on, in developing countries 
biased domestic protectionist policy through import 
substitutlon and industrial development. It is often argued 
that countries should reduce their dependence on trade anâ 
also diversify the pattern of their exports in order to 
reduce fluctuations in export earnings. Asa result of 
these discussions the early years of post war period were 
characterized bya revealed preference of import substitution 
which was thought to be essential for development. 

During 1960s and 1970s Turkey has been applyinga 
strong import substitution policy in order to achieve a 
high economic growth rate, and to attaina self sustained 
modern industrial development. Policies adopted to encourage 
import substitution, especialiy over-valued exchange rate, 
guantitative restrictions upon imports, tariff wall, and 
existing distortion in the domestic factor market, combined 
with insufficient export incentives have biased investment 
towards import replacement rather than export industries. 
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Despite high growth rate of aggregate production, 
the policy regime that Turkey has followed to attain 
economic self sufficiency, may in fact have retarded the 
growth of exports and have increased the country's 

1 

dependence on foreign resources. 

It could be argued that the industrial structure, 
established by import substitution policies, heavily depends 
on raw and auxiliary materials, spare parts and fuel in 
Turkey. Hence süfficient reserves of foreign exchange 
arises as an important reguirement in order to sustain an 
expanding productive capacicty for rapid growth and economic 
development. 

The practice of inwarâ oriented economic policy, 
combined with a substantial overvalution of the Turkish 
lira and insufficient export incentives, during the last 
decade has prevented export expansion and is held largely 
responsible for the ruling recent balance of payments 
problems of Turkey. 

Since the export earnings of Turkey have not appeâred 
to fluctuate seriously during 1970s, her balance of payments 
deficit has basically .emerged from the insufficient trend 
of exports. 

The unfavourable world environment jin some respects, 

such as increased protectionism, slower growth and 

intensified competition from other developing countries 
have also been effective on the inadeguate level of Turkish 
exXports, 
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In order to recover the decling growth rate of the 

economy, that remained behind the population growth rate 

by the end of 1970s, and to counter the huge balance of 

payments deficit, Turkish government introduced new economic 

policies, denoting a complete break with the past inward 
looking stratagies. This liberalization attempt, reducing 

government intervention on the market forces to minimum, 

and enlarged promotional measures to stimulate exports , 
favouring the manufactiring categories, have been expected 
to İmprove both the external and the internal difficulties 
of Turkey. 

EXports are encouraged by the use of various subsidy 
measures designed to offset the cost and production 

disadvantages of exports caused by unrealistic exchânge 
rates, tariffs on imported inputs, and the high cost of 
domestically produced inputs. 

Gİven a particular set of monetary and fiscal 
policies, if the export biased incentives provided and 
their implementation were efficient, then, this would result 
in increased foreign exchange earnings. 

The purpose of this study is to examine the export 
performance of Turkey between 1970 and 1982, and to analyze 
the intended effects of the new economic stabilization 
programme of 1980 on the level of export earnings of the 

. ," 
country. 
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In order to âasses the success of the government's 

efforts to stimulate exports by adopting new policy measures 
in 1980, an econometric study concerning the following 

years' export performance of Turkey is produced in the 
present paper. 

Chapter one presents some international comparisons 

and then explains the balance of payments feature of Turkey 

between 1970 and 1979, in order to show how Turkish economy 
faced a severe balance of payments problem by the end of 

the late seventies. Reasons for the policy change in Turkey 
with respect to the theory are also discussed. 

After a brief explanation of the 1980 Economic 

Stabilization Programme of Turkey in general, the attention 

is given to the Export Subsidy Scheme provided for Turkish 

exporters in the second chapter. 

Chapter three is concerned with a discussion of the 

Turkish exports during the last thirteen years period. 

Analysis to assess the responsiveness of Turkish 

exports to export biased new policy measures is provided in 

policies affecting exports and some other possible reasons 
for the export boom of 1981 and 1982, and the prospect of 
success of the policy change are discussed in the next 
sectionsş. 

  



  

In our analysis, several separate observations 
concerning the destination and the composition of Turkish 
exports are done by running regression lines against time, 
with ordinary least sguares method and using a dummy 
variable to test the significancy of the shift in export 
earnings in 1981 and 1982. 

Despite the rising export earnings both in money 
and in real terms, Turkey has had a declining share in the 
world export market during the second half of 19705, due 
to her economy's lack of ability to respond the expandinğ 
world trade. 

However, it can be concluded from our observations 
of the present study that new export biased policy measures 
of 1980 have had favourable effects to stimulate the 

expansion of Turkish exports in money terms; this effect 
becomes even more significant in real terms, anâ still even 

more significant when.the declining trend of worlâ trade 
in recent years İs taken into account. 

Effect on composition of exports result confirms 

that intended manufactured exports improved to a great 

extent than the agricultural, and mining and guarrying 

producd exports. Hence, the export performance of the 

manufacturing sector by comparision with other sectors 

appears particularly sensitive to the degree of export 

bias in the incentive system. 
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Hence, it can finally be argued that, January 1980 
economic policy change and its implementation have been 

successful to stimulate the expansion of exports in Turkey 
in the short-run. One of the main targets of the new policy 
was to İncrease the export earnings in general and processed 

shown in statistical terms in the present study, this aim 
seems to be achieved at least in 1981 and 1982, 

However, no analysis undertaken only three years 
after the event can be definitive, therefore the concluslons 
stated here should be regarded as tentative and the evidence 
of 1981 should not be over-sighted. 



  

GİRİŞ 

Uluslararası Ticaret Teorisi, ticarete konu olan 

malların üretim faaliyetlerinin, uluslararası ve yurtiçi 

iy marjinal değişim. oranlarının birbirine eşit olduğu noktada 
ğ yapılması gerektiğini (IMRT x DMRT); yurtiçi fırsat mali¬ 

yetinin uluslararası fiyat oranını geçtiği çizgide üreti¬ 
min durdurulmasını öngörmektedir. “1) 
Kalkınmakta olan ülkelerden bir grup, kendi yurtiçi endüst¬ 

rilerini koruyucu ticaret politikaları uygulamak suretiyle 

sözkonusu optimalite kriterinden (IMRT - DMRT) sapma gös¬ 

termişlerdir. Yurtiçi üretimi canlandırmak amacıyla uygu¬ 

lanılagelen ithal ikamesi politikaları tarımdışı sektörler¬ 

deki büyüme oranının ithalatı ikame edici malların yurtiçi 

üretim büyüme oranından daha yüksek olması gerektiği teori¬ 

sine dayanmaktadır. 

Diğer taraftan bir grup ülke ise, dış ticareti genellikle 

“IMRT DMRTİkriterinin ötesinde teşvik etmek suretiyle ih¬ 
racata yönelik ticaret stratejileri uyguldma yoluna gitmiş¬ 
tir. 

Uluslararası Ticaret Teorisi ve özellikle serbest 

a ticaret için mukayeseli üstünlükler görüşü, statikliği ne¬ 
deniyle az bir değere sahip olduğu, daha rasyonel,dinamik 
bir teorinin düşünülmesi ve kaynak dağılımının statik de¬ 
ğil dinamik mukayeseli üstünlüklere göre tesbit edilmesi 
gerektiği fikirlerinden hareketle yoğun biçimde eleştiri 

(2) lere uğramıştır. 

  



  

1950'li yılların sonlarından itibaren V€ 1960'lı 
yıllarda uluslararası mal ticaret hadlerinde, uzun dönem¬ 
de, azgelişmiş ülkeler aleyhine bir trend olduğu görüşü 
yaygınlık kazanmaya başlamış, bu ise gelişmekte olan ülke¬ 
lerin iktisadi büyüme modellerinde, kaynaklarını gelenek¬ 
sel ürün ihracatı dışına tahsis etmeleri ve sözkonusu yeni 
kaynak dağılımının daha ziyade imalat sanayine yönelik ol¬ 
masını tesis edici himayecilik politikaları izlemeleri s0¬ 
nucunu doğurmuştur. 

Gümrük tarifeleri, kota uygulamaları ve benzeri şekilde 
dış ticarete müdahaleler, gelişmekte olan ülkelerde ithal 
ikamesi ve sınai kalkınmaya yönelik yurtiçi himayecilik po¬ 
Jjitikasının ağırlık kazanmasına yol açmıştır. 
ülkelerin dış ticarete bağımlılıklarının azaltılması gerek¬ 
tiği ve bunun yanısıra ihracat gelirlerindeki dalgalanma“ 
ların asgariye indirilmesi için ihraç ürünlerinin çeşitlen¬ 
dirilmesi fikirleri bir kısım iktisatçılar tarafından 1S¬ 
rarla öne sürülmüş ve bu tartışmaların neticesinde savaş 
sonrası dönemin ilk yılları, kalkınma için elzem olarak 
kabul edilen ithal ikamesi politikası tercihiyle karakte¬ 
rize edilmiştir. 

Mamafih son yıllarda, söz konusu denge, ihracata gi¬ 
derek artan bir önem tahsis edilecek biçimde değişime uğ¬ 
ramış; Kore, Taiwan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler¬ 
den bazıları ihracatı teşvik edici politikalar uygulayarak 
başarılı iktisadi büyüme örnekleri ortaya koymuşlardır. 

  

  



Geçmiş tecrübeler, ülkelerin büyüme performansları¬ 
nın ihracat ağırlıklı stratejiler altında ithal ikamesine 

yönelik stratejilere nazaran daha başarılı olduğunu göster¬ 
miştir. Pek çok ülke ile ilgili olarak, R.F.Fmery (1967), 
C.Michalopoulos ve K.Jay (1973), M.Michaely (1977) ve B. 
Balassa (1978) tarafından yürütülen çeşitli çalışmalarda 

istatistiksel olarak test edildiği üzere, ihracat perfor¬ 

mansı ile iktisadi büyüme arasında oldukça anlamlı bir iliş¬ 

ki bulunmuştur. 

Bütün bu amprik çalışmalar benzer bir sonucu ortaya çıkart¬ 

mıştır; “yüksek iktisadi büyüme oranları yüksek ihracat bü¬ 
yüme oranları ile yakından alakalı görünmektedir, bundan 

ötürü ekonomik büyüme oranlarını artırmaya istekli ülkeler 

ihracatlarını canlandırıcı tip politikalar adapte etmeli¬ 

dirler.” 

Bununla birlikte, ihracat performansı ile büyüme 

oranları arasındaki yakın bağ hakkında ufak da olsa şüphe 

uyandırabilecek başka birtakım gözlemler de vardır. Örne¬ 

ğin, bu çalışma bünyesinde yapılan hesaplamalara göre Tür¬ 

kiye'de gayrı safi milli hasıla (GSMH)'nın büyüme oranı ile, 

GSMH'nın yüzdesi olarak ihracatın büyüme oranı arasındaki 

korelasyon 1970-80 dönemi için anlamlı bulunmamıştır(Ek A). 

Dolayısıyla, Türkiye,nin geçmiş yıllardaki nisbeten yüksek 

iktisadi büyüme oranının ihracat ağırlıklı bir ticaret po¬ 

ilitikası uygulaması ile elde edilmediğini söylemek yanlış 

olmayacaktır.   



1960 ve 1970'li yıllarda, yüksek bir iktisadi büyü“ 

me oranına ulaşmak ve kendi kendisine yetebilecek kalkın¬ 
mış modern endüstriyel yapıyı tesis edebilmek için Türkiye 
sıkı bir ithal ikamesi politikası uygulamıştır. İthal ika¬ 
mesini cazip hale getirmek için atapte edilen politikalar; 
özellikle gerçek değerinin üzerinde lovervalued) döviz ku¬ 
ru, ithalatta miktar kısıtlamaları, gümrük duvarları ve 
yurtiçi faktör piyasasındaki tahrifat yetersiz ihracat teş¬ 
vikleri ile birleşince yatırımlar, ihracâta yönelik endüst¬ 
rilerden ziyade ithalatı ikame edici alanlara kaymıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gi¬ 

bi endüstriyel kalkınmanın ithal ikamesine yönelik bir form 
içerisinde tesis edildiği ve koruyucu bariyerlerle destek¬ 
lendiği ülkelerdeki himayecilik ile hızlı ekonomik kalkın¬ 
ma arasında tesbit edilen pozitif korelasyon”) Türkiye'nin 
ekonomik politikasını yapanlar tarafından sınai kalkınma¬ 
nın bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Büyük çapta 

kendi kendine yeterli düzeye ulaşma isteği, yeni yatırım¬ 

lar için gerekli sermaye birikiminin oluşumunu daha hızlı 
şekilde mümkün kılan ithal ikamesi faaliyetlerindeki yük¬ 
sek kâr marjları ve düşük toplama maliyetleri ile hükümet 
için önemli bir gelir kaynağı teşkil eden dış ticaretten 
alınan vergiler Türkiye'de ithal ikamesi politikasının ter¬ 

cih edilmesini izah edebilecek diğer faktörler olarak sa¬ 
yılabilir. 

Toplam üretimde sağlanan yüksek büyüme oranına rağ¬ 

men, Türkiye'nin iktisadi açıdan kendi kendisine yeterli 
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düzeye erişebilmek için takip ettiği politika, gerçekte 
bir yandan ihracatın gelişmesini geciktirirken diğer yan¬ 
dan ülkenin dış kaynaklara bağımlılığını arttırmıştır. İh¬ 
racat aleyhine yapılan tercih sonucu ekonominin döviz ka¬ 
zanma kabiliyetinin azalması ve dolayısıyla zorunlu ihti¬ 
yaç malları dışındaki tüm ithalata kısıtlama getirilmesi, 
gerektiğinde ekonominin hızla değişen şaytlara adapte ol¬ 
ma yeteneğini zayıflatmıştır.'” Bu durumda, yoğun biçim¬ 
de makina ve yedek parça ile fuel ithaline bağımlı olan 
endüstrinin döviz ihtiyacı, yüksek faizli kısa dönem dış 

borçlanma yoluyla karşılanmaya çalışılmış, ancak bu tür 

borçlanma da birkaç yıllık süre sonunda ülke ekonomisini 
döviz krizine sürüklemiştir. Dolayısıyla, Türkiye'de 1978. 

1980 yıllarında şiddetini artıran ekonomik depresyona, ül¬ 

kedeki yüksek oranlı enflasyonun yanısıra, karşılaşılan bü¬ 
yük çaplı döviz darboğazı ve kısmen de tezimiz tartışma 

kapsamı dışına çıkan, siyasi istikrarsızlık sebep gösteri¬ 
lebilir. 

1970'lerin son yıllarında nüfus artış hızının geri¬ 

sinde seyreden giderek azalma eğilimi gösteren iktisadi 

büyüme oranını tekrar yükseltmek ve ödemeler dengesindeki 

büyük açığı karşılamak için Türk Hükümeti, geçmiş içe dö¬ 
nük stratejilerden bütünüyle farklılık gösteren yeni eko¬ 
nomik politikalar geliştirmiştir. Piyasa yüçleri üzerinde¬ 

ki hükümet müdaheleciliğini minimuma indirmek ve ihracatı 
canlandırıcı genişletilmiş teşvik tedbirleri uygulamak 

şeklinde ortaya çıkan bu liberalleşme teşebbüsü ile, Tür¬   



  

kiye'nin gerek dış gerekse iç sorunlarını,'iyileştirmesi ön¬ 
görülmekte idi. 

Tezimizin gayesi, Türkiye'nin 1970 ile 1982 yılları 
arasındaki ihracat performansının incelenmesi ve 1980 eko¬ 

nomik istikrar programının ülkenin ihracat gelirleri üze¬ 
rinde hedeflenen etkilerinin analiz edilmesidir. 

1980'de, yeni politika araçları adapte ederek ihra¬ 
catı canlandırmak amacıyla hükümetin sarfettiği eforun ba¬ 
şarısını değerlendirebilmek için çalışmamızda, sözkonusu 
yıllardaki ihracat performansını konu alan ekonometrik bir 
analiz yapılmıştır. 

Birinci bölümde, bazı uluslararası mukayeseler ya-. 

pıldıktan sonra, Türk ekonomisinin 1970'lerin sonlarında 

ödemeler dengesi problemiyle nasıl ciddi şekilde karşı kar¬ 
şıya geldiğini gösterebilmek için 1970-79 dönemi ödemeler 
dengesi görüntüsü ortaya konmuş ve teorinin de ışığı altın¬ 

da politika değişikliğinin nedenleri incelenmiştir. 

ı 

Türkiye'nin 1980 ekonomik istikrar programının kı- | 

saca yapılan izahından sonra ikinci bölümde , ağırlık Türk 

ihracatçıları için sağlanan ihracatı teşvik tedbirlerine 

verilmiştir. 

Türkiye'nin son 13 yıllık süre zarfında göstermiş 
olduğu ihracat performansı üçüncü bölümde tartışılmıştır. 

Dördüncü bölümün ilk kısmında, ihracatımızın dış 

ticarete ağırlık veren yeni politika tedbirleri karşısında 
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I. BÖLÜM | 
1.1, ULUSLARARASI MUKAYESELER 
  

1960'lı ve 1970'li yılların büyük bir kısmında Tür¬ 

kiye'nin iktisadi büyüme performansı diğer gelişmekte olan 
ülkelerle kıyaslandığında, oldukça başarılı bir görünüm 
arzetmektedir. 

Gayrısafi yurtiçi hasıla, birinci plan döneminde 
(1963 - 1967) ortalama yıllık yüzde 6.4, ikinci plan döne¬ 
minde (1968 - 1972) yüzde 6.7 ve üçüncü plan döneminde (1973 
1977) yüzde 7.2 artış göstermiştir. 1960 -— 1970 döneminde 
ortalama yılda yüzde 6.0 ve 1970 - 1977 döneminde yüzde 
6.1 oranında büyüyen orta gelirli kalkınmakta olan bir grup 

(1) ülke ile mukayese edildiğinde , Türkiye'nin anılan dönem¬ 
lerdeki büyüme oranının başarısı daha iyi anlaşılmaktadır. 

Hatırda tutulmalıdır ki, nisbeten hızlı kalkınma 

Türkiye'de petrol veya maden gibi yoğun kullanıma sahip 
değerli doğal kaynakların mevcudiyeti olmaksızın gerçek¬ 
leştirilmiştir. 

1960'larda dış yardımlar ve 1970'lerin ilk yılların¬ 

da büyük miktarda yurtdışında çalışan işçilerin gönderdiği 
dövizler Türk ekonomisinin kalkınmasını destekleyen en 

önemli faktörler olmuştur. 1974 yılından itibaren, petrol 

fiyatlarının 4 misli artması ve dolayısıyla, petrol ithal 
faturasının ödemeler dengesi üzerindeki yükünün ağırlaşma¬ 

sı, kalkınmanın büyük çapta dış borçlanma suretiyle devam 

  



ettirilebilmesine yol açmıştır. Başarılı iktisadi büyüme¬ 
nin yanısıra, hızlı nüfus artışı (yılda ortalama yüzde 2.5) 
kişi başına gelir düzeyinin (1981'de 1313 us $) diğer ben¬ 
zer yarı sanayileşmiş gelişmekte olan ülkelerle karşılaştı¬ 
rıldığında -örneğin,Brezilya'da 1780 US $, Arjantin'de 2230 
us $, Yugoslavya'da 2430 US 4 ve Yunanistan'da 3960 US $ ¬ 

(2). nisbeten düşük bir seviyede kalmasına sebep olmuştur 

Türkiye ve diğer bazı yarı-sanayileşmiş gelişmekte 
olan ülkelerin üretim yapıları mukayeseli olarak Tablo - 1 
âe görülmektedir. Tabloya göre, Türkiye'de tarım sektörü, 
1960 yılında gayrısafi yurtiçi hasılanın yüzde 41'ini teş¬ 
kil ederken, 1979 yılında sözkonusu oran, yaklaşık dörtte 
bire düşmüştür. Bu durum anılan dönem süresince, politika 
yapıcıların hasılayı tarım sektörü dışına kaydırma arzula¬ 
rını yansıtmaktadır. Aynı dönem süresince, gayrisafi yurt¬ 
içi hasıla içerisinde sanayi sektörünün genel olarak payı 
yüzde 21'den yüzde 29'a, imalat sanayinin payı ise, yüzde 
13'den yüzde 21'e yükselmiştir. Tablodaki diğer gelişmekte 
olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hizmetler sektörü 
1979 yılında, gayrısafi yurtiçi hasıla içerisinde en büyük 
paya sahip gözükmektedir. 

Tablo-2, gelişmekte olan bazı ülkelerde gayrısafi 
yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak harcamaların yapısını Or£¬ 
taya koymaktadır. Buna göre Türkiye'de, gayrısafi milli 
hasıla içerisinde tüketimin payı, 1960 yılından itibaren 
zaman içerisinde az da olsa düşme eğilimi göstermiş ve di¬ 
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ğer 10 gelişmekte olan ülke ile mukayese edildiğinde, 1979 
yılında, yüzde 84 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. 
Gayrısafi yurtiçi yatırımın gayrısafi yurtiçi hasıla içeri
sindeki payı, 1970'lerde oldukça hızlı bir artış göstermiş, 
ancak 1979 yılında diğer ülkelere nazaran azalmıştır. Aynı 
dönem zarfında gayrısafi yurtiçi tasarrufların payı diğer 
orta gelirli ülkeler ortalama tasarruf yüzdesinin önemli 
ölçüde altında kalmıştır. Tablo-2'de yer alan diğer ülke
lerle kıyaslandığında Türkiye'de ihracatın gayrısafi yurt
içi hasılaya oranının ise çok düşük düzeyde kaldığını gör
mekteyiz. 1960 yılında, gayrısafi yurtiçi hasıla içerisin
de ihracata nazaran 2 misli paya sahip olan ithalat, 1977 
yılında ihracatın payına göre 3 misli olmuş ancak, sözko
nusu oran, özellikle 1979 yılında karşılaşılan döviz dar
boğazı yüzünden ithalat seviyesinin geçici olarak düşmesi 
nedeniyle değişmiştir. 1980 yılı sonunda ise döviz sıkıntı
sı giderilir giderilmez ithalatımız 2 milyar US doların 
üzerinde bir artış göstermiştir. 

Diğer gelişmekte olan ülkelerle mukayese edildiğinde 
dış ticaret Türkiye'de milli gelir içerisinde belirgin öl
çüde ufak bir tutar teşkil etmektedir. Örneğin, Türkiye'de 
toplam ithalat ve ihracatın gayrısafi milli hasıla içerisin
deki payı sadece yüzde 16 iken, aynı oran diğer kalkınmakta 

(3). olan ülkelerde, ortalama yüzde 48 dolayındadır 

Jablo-3 incelendiğinde görülmektedir ki, Türkiye'de 
ihracatın ortalama yıllık büyüme oranı 1960'lı ve 1970'li 
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yıllarda sırasıyla 1.6 ve 1.7 gibi düşük düzeylerde kalmış, 
aynı dönemler için sözkonusu oran Brezilya'da 5.1 ve 7.0, 
Kore Cumhuriyeti'nde 34.1 ve 25.7, Yunanistan'da ise 10.8 

ve 12.3 olmuştur. 

Türkiye'nin ekonomik yapısı ile, fert başına gelir 
ve nüfus yoğunluğu olarak Türkiye ile benzerlik gösteren 

birtakım gelişmekte olan ülkeler ortalaması arasında yapı¬ 

lan mukayese Tablo-4 ve Çizelge-1'de sunulmuştur. Gayrısa¬ 

fi yurtiçi hasıla içerisindeki düşük ihracat yüzdesi ve 

uluslararası ortalamaya yakın seviyedeki ithalat oranı ile¬ 
ride büyük çaplı ödemeler dengesi problemlerine sebep teş¬ 

kil edecek ticari denge açığına neden olmuştur!” , 1970'le¬ 
rin sonlarında durumun iyice vahim bir hal alması üzerine 

otoriteler, 1980 yılından itibaren yeni bir ekonomik poli¬ 

tika uygulamaya başlamışlardır. Sözkonusu politika değişik¬ 

liğinden sonra ithalatımız uluslararası ortalamanın üzerin¬ 

de seyrederken ihracat performansında, özellikle sanayi 

ürünleri ihracatında, görülen olumlu gelişmeler, uluslar¬ 

arası ortalamaya yaklaşmamızdan anlaşılabilmektedir. 

Bütün bu verilerden görüldüğü üzere ihracat perfor¬ 
mansımız, geçmişte diğer yarı-sanayileşmiş gelişmekte olan 

ülkelerle mukayese edildiğinde, yetersiz düzeylerde kalmış¬ 

tır. Mamafih ihracatı geliştirmeye yönelik yeni politika 

değişikliğinin, en azından yakın gelecekte, Türkiye'nin 

ihracat performansını hatırı sayılır derecede etkilemesi 

mümkün görülmektedir. 
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1.2.ÖDEMELER DENGESİ (1970 - 1979) 

Türkiye'nin son 13 yıla ait ödemeler dengesi rakam¬ 

ları Tablo-5'te sunulmuştur. 

Zaman içerisinde sürekli olarak yükselen ithalat 

faturası ve buna karşılık nisbeten statik bir düzeyde kalan 
ihracat nedeniyle ortaya çıkan dengesiz dış ticaret trendi¬ 
ni iyileştirmek amacıyla Ağustos 1970'de ileriye dönük sos 

nuçlar vaadeden bir istikrar programı ilan edilmiştir. 

Bu program dahilinde, Türk lirasının dolar karşısın¬ 

da 9 TL'den 14.85 TL'ya devalue edilmesi ve ihracatı teş¬ 

vik etmek için vergi iadesi ve ucuz kredi kullanım imkanla¬ 

rı tanınması gibi yeni birtakım politika araçlarının geti¬ 

rilmesi, sonraki 4 yıl içerisinde meyvelerini vermiştir. 
İhracat, giderek büyüyen ithalat faturasını karşılamada 

yardımcı olacak şekilde sürekli bir artış göstermiş, 1970 

yılında 589 milyon US $'dan 1973'de 1317 milyon US $'a çık¬ 
mıştır. Ancak sözkonusu dönem içerisinde sabit değerlerle 

ihracat 589 milyon US $'dan 899 milyon US $'a yükselmiştir 

ki bu durum, ihracat miktarında da bir gelişmeyi göstermek¬ 

tedir. Cari değerlerle sabit değerler arasında görülen 418 

milyon US $'lık farkın ise enflasyondan kaynaklandığı ileri 

sürülebilir (Tablo-9). Yine aynı dönem içerisinde Türkiye, 
yurtdışında çalışan işçilerinden büyük çapta döviz geliri 
elde etmiş, bu gelirler 1970'de 273 milyon US $ iken 1973! 
de I milyar 183 milyon US $'a yükselmiştir. Sözkonusu ge¬ 
lişmeler neticesinde, savaş sonrası tarihinde ilk kez olmak 
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üzere, cari işlemler dengesi 1973 yılında 484 milyon US $ 
tutarında fazla vermiştir. Aynı yılda genel ödemeler den¬ 
gesi de 917 milyon Uş #'la en yüksek değerine erişmiştir. 

Mamafih ekonominin bu başarılı görünümü çok uzun 
sürmemiş, 1973-74 yıllarında petrol fiyatlarının OPEC ta¬ 
rafından yaklaşık 4 misli artırılması, Türkiye'nin toplam 
ithalat faturasının 1974'de 3778 milyon us $ den 1977'de 
5796 milyon US g'a sıçramasına sebep olmuştur. Bu yıllar¬ 
da, dünya ekonomik büyüme hızındaki yavaşlama, hasılanın 
daha büyük oranda yurtiçerisinde tüketimi ve Türk parası” 
nın “overvalue" edilmesi gibi nedenlerle ihracatımız, 
ithalat faturamızı karşılamaya yetecek oranda artmamış; 
1974 yılında 1532 milyon uş $'dan 1977'de ancak 1.753 mil¬ 
yon US $'a yükselebilmiştir. 1974 yılına nazaran 1977'de 
işçi döviz gelirleri 444 milyon US $ tutarında bir düşme 
göstermiş, cariişlemler dengesi 3385 milyon US $'la en bü¬ 
yük açığını vermiştir. Bir önceki yıla kıyasla, yaklaşık 
2 misli artan net sermay€ girdisi, genel ödemeler dengesi¬ 
nin, 1977 yılında, 1868 milyon US $'la en yüksek açığını 
elde etmesine engel olamamıştır. micari ve diğer kısa dö¬ 
nem krediler şeklinde vücut bulan dış borçlanma bu dönemde 
Türkiye'nin büyük ödemeler dengesi açığını kapatmada en 
önemli bir vasıta haline gelmiş, ancak bu finans kaynağı, 
sonraki yıllarda borç ödeme yükünde çok büyük çapta artışa 
neden olmuştur. 

Ekonominin yeniden toparlanabilmesi amacıyla 1978 
yılında uygulanan program sadece kısmi başarı sağlamış, sağ¬   
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lıklı ve kalıcı çözüm getirememiştir. İhracat 1977'de 1753 
milyon US $'dan 1978'de 2288 milyon US $'a yükselmiştir. 
İhracat gelirinde, 12 ay içerisinde görülen yüzde 30.5 ora¬ 
nındaki bu artışın, esas itibariyle, Türk lirasının dolar 
karşısında devalue edilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
1978'de Türk lirasının i US dolar karşısındaki ortalama 
yıllık değişim oranı 25.75 TL'sına çıkartılmıştır. Yapılan 
devalüasyon ve mevcut döviz kıtlığı, ithalatın 1977 yılı¬ 
na kıyasla yüzde 21 oranında azalmasına sebep olmuştur. Bu¬ 
nun sonucunda ise, cari işlemler dengesindeki açık, 1977' 
de 3385 milyon US $'dan 1978'de 1418 milyon US $'na düş¬ 
müştür. İşçi dövizlerine ve turizm gelirlerine uygulanan 
döviz kuru, dış ticaret için uygulanan döviz kurundan daha 
yüksek tutulmuş; farklı parite uygulaması, turizm gelirle¬ 
rini 145 milyon US $'a yükseltmiş ancak, işçi döviz girdi¬ 
sinde önemli bir değişiklik olmamış ve neticede genel öde¬ 
meler dengesi açığı 1978 yılı sonunda 386 milyon US $'a 
düşmüştür. Mamafih 1978 yılında konsolide bütçe açığı 1977 
deki ile aynı düzeyde kalmış, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
zararları daha belirgin biçimde artmış ve ortalama yıllık 
enflasyon oranı yüzde 50'ye çıkmıştır. Hernekadar daha 
önceki yıllarda ithalatı gerçekleştirilen önemli miktarda” 
ki girdi stoku sayesinde sınai hasıla 1978'de azalmadıysa 
ve tarım ile hizmet sektörlerindeki iyi performans nedeni 
ile toplam hasıla yaklaşık yüzde 3 oranında arttıysa da, 
bu yıl ithalatta görülen 1 milyon US $'ın üzerindeki düş¬ 
me, endüstri için, gelecek yıllarda ciddi darboğazlar ya¬ 
ratmıştır. 



Enflasyonist baskıyı azaltmak ve ödemeler dengesi 
problemini çözümlemek için 1979 yılında yeni bir program 
uygulanmasına karar verilerek bu program bünyesinde, Kamu 
iktisadi Teşebbüslerine ait ürün fiyatları yükseltilmiş 
ithalatla ilgili olarak daha ileri düzeyde kısıtlamalar 
getirilmiş, mevduat ve borç faiz oranları artırılmış, Türk 
lirası tekrar devalue edilmiş ve 1960 yılından beri, ihra¬ 
cat için bir teşvik unsurü olarak kullanılmayan sınırlı 
ölçüde farklı döviz kuru sistemi (multiple exchange rate 
system) yeniden uygulamaya konulmuştur. 1 US doların Türk 
liresi karşılığı 47.10 TL olarak belirlenirken, geleneksel 
tarım ürünleri ihracı ile petrol, petrol ürünleri ve gübre 
ithalatı için parite 35 TL olarak tespit edilmiştir. Bir yıl 
öncesine oranla ihracat, 1979'da, yüzde 2 nisbetinde azal¬ 
mış, ithalat ise yüzde 10.9'luk bir artış göstermiştir. 
İhracattaki küçük düşme, Türk lirasının yeniden devalue 
edileceği beklentisinden kaynaklanan spekülasyonun yanı S1“ 
ra, tarım ürünleri ihracı için uygulanan gerçekçi olmayan 
düşük döviz kuru ile izah edilebilir. Diğer tarafta ise, 
toplam ithalat 1978 yılına nazaran miktar olarak yüzde 20 
düşme kaydetmesine rağmen, petrol ve petrol ürünlerinin 
fiyatlarındaki ilave artışlar toplam ithalat faturasının 
yükselmesine sebep olmuştur. 1979 yılında işçi döviz geli¬ 
ri 1694 milyon US $ ile geçmişindeki en yüksek düzeye ulaş¬ 
mış, cari işlemler dengesindeki ve genel ödemeler denge¬ 
sindeki açıklar sırasıyla, 1239 milyon US $ ve 964 milyon 
US $'a çıkmış, bu yıl sonunda yıllık enflasyon orani yüzde 
80'e ulaşmıştır. Tablo-6 da görüleceği üzere, 1968 yılı 



16 

fiyatlarıyla, gayrısafi milli hasıla 1978'deki seviyesinin 
altına düşmüş gerekli petrol, hammadde ve yedek parça it¬ 
hali için tahsis edilecek dövizin ciddi biçimde kıt olması 
nedeniyle, endüstriyel kapasite kullanımı 1979'da azalmış¬ 
tır. 

Türk ekonomisini istikrara kavuşturmak için 1978 ve 
1979'da girişilen her iki teşebbüs de, ülkenin sıkıntısını 
çektiği ödemeler dengesi açığını ve giderek artan enflas¬ 
yonu iyileştirme konusunda başarılı olamamıştır. 

Netice olarak, Ocak 1980 tarihinde, geçmiş ekonomik 
politikalardan farklı bir görüşe dayanan, ekonominin ida¬ 
resinde doğrudan hükümet müdahaleciliğinin azaltılması ve 
piyasa güçlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini Vur¬ 
gulayan bir dizi yeni ekonomik tedbirin getirilmesine ka¬ 
rar verilmiştir. 

1.3.POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ   

Yeni ekonomik istikrar programının esaslarını ince¬ 
lemeye geçmeden önce, ihracatın geliştirilmesine yönelik 
politika değişikliğinin zorunluluğuna ilişkin görüşler özel 
olarak Türkiye'nin durumu da gözönünde bulundurularak tar¬ 
tışılmalıdır. 

1970'li yılların sonlarına doğru tesirini iyice ar¬ 
tıran ekonomik krizi, geçmiş yurtiçi politika uygulamala¬ 
rının yanısıra, 1973-74 de aniden yükselen petrol fiyatla¬ 
rı, dünyada resesyonun ısrarlı biçimde devam etmesi, enf¬ 
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lasyon ve sanayileşmiş ülkelerde giderek artan işsizlik 
gibi dış etkenlerden de kaynaklanmıştır. Savaş sonrasi dö¬ 
nemde Türk ekonomik politikası, gerek doğrudan himayecilik, 
gerek ithalatın rasyonelleştirilmesi ve gerekse döviz kuru 
politikaları yoluyla, ısrarlı biçimde ithal ikameciliğini 
desteklemek suretiyle sanayileşmeyi geliştirmek olmuştur. 
Bu politikanın neticesinde ise ihracat ciddi biçimde ihmal 
edilmiş düşük ihracat düzeyi ve sürekli biçimde artan itha¬ 
lat, zamanla ülkeyi döviz krizine sürüklemiştir. Tablo-7' 
den hesaplandığı üzere, cari fiyatlarla 1970-79 döneminde 
Türkiye'nin ihracatının ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 
14,4 iken, benzer büyüme oranı ithalat için yüzde 18.2 ola¬ 
rak gerçekleşmiştir (Tablo-8). Ancak reel değerler dikkate 
alındığında aynı dönemde ihracatın büyüme oranının çok da¬ 
ha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo-9). 

ödemeler dengesinin ithalat kalemi, geleneksel içe 
dönük politika uygulaması ve petrol krizi denediyle hızlı 
bir tırmanma kaydetmiştir. İthalattaki artışın yaklaşık 
yüzde 50'si özellikle petrol olmak üzere dünya fiyatların¬ 
daki yükselmeden, geri kalanı ise, gelişen ekonomiyi bes¬ 
lemek için ithalat miktarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 
Mamafih, Tablo-7'de ithalatın yıllık büyüme oranlarına ba¬ 
kıldığında açıkça görülecektir ki, 1974-1979 döneminde söz¬ 
konusu oran 1974 öncesi dönemin çok altında kalmış, 1978 
yılında döviz kıtlığı nedeniyle, bir önceki yıla göre yüz¬ 
de 21 nisbetinde bir azalma olmuştur. 

1973 yılında toplam ithalat faturasının yüzde 10.6'sından 
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başlayarak petrol, 1979'da toplam ithalatın yüzde 33.7'sini 

1980'de ise yüzde 48.8'ini teşkil etmiştir. 

Hükümetler, büyüyen ödemeler dengesi açığı ve döviz 

rezervlerinin tüketilmesi üzerine yurtiçindeki hızlı geliş¬ 

meyi ayakta tutabilmek amacıyla, geniş çapta, kısa dönemli 

dış borçlanma yoluna gitmiştir. Yoğun dış borçlanma ise ül¬ 

kenin borç ödeme kapasitesini olumsuz yönde etkilemiş, sü¬ 

resi biten borçlara ait ana para ve faizleri ödeme için da¬ 

ha fazla dövize ihtiyaç duyulmuştur. 

Ekonomik kalkınma hedeflerine erişmek amacıyla gay¬ 
rısafi yurtiçi hasılanın büyüme oranının artırılması husu¬ 
sunda sarfedilen efor, yatırımlarda ve tüketim harcamala¬ 

rında hızlı bir gelişmeye sebep olurken, yurtiçi tasarruf¬ 
ları canlandırıcı politikalar benzer şekilde başarılı so¬ 
nuçlar verememiştir. Yurtiçi tasarruflarla harcamalar ara¬ 

sında giderek büyüyen açık da, dış borçlanmaya doğru bir 
eğilime ve enflasyon oranında keskin bir artışa sebep olan, 
para arzındaki artışa neden olmuştur. 

Sınai gelişmenin ilk aşamalarının başarılı örnekle¬ 

ri olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, idari, organizasyonel 
ve mali problemlerinden ötürü ekonominin üzerinde büyük 
bir yük haline gelmiştir. Sözkonusu teşebbüsler tarafından 

(5) üretilen malların fiyatlarını düşük seviyede tutmak için 
hükümetler; bu firmaları, extra para basmak suretiyle, 
subvanse etmiş,bu uygulama ise enflasyon oranını hızla yük¬ 
seltmiştir. 

    



  
Uluslararası piyasayla mukayese edildiğinde daha 

cazip ve güvenli fiyatlar sağlayan iç pazar için yapılan 

üretim nedeniyle, mevcut ihracat imkanları geliştirilip 

değerlendirilmemiştir. 

Gümrük vergileri, kota sınırlamaları ve döviz kuru 

politikalarına dayanan tahditli ticaret rejimi Türkiye'de 

döviz kurunun, daha liberal bir politika uygulanması halin¬ 

de olabilecek seviyenin üzerinde kalmasını sağlamıştır. 

İhracattan sağlanan bir birim döviz karşılığında 

elde edilecek gerçek yerli para birim tutarı olarak tanım¬ 
(6) lanan reel efektif döviz kurunu çeşitli müdahaleler su¬ 

retiyle tahrif etmek, ihracatın karlılığını azalttığı için, 
yeterince gelişememesi hususunda şüphesiz önemli bir fak¬ 

tör olmaktadır. Bütün mal ve hizmetlerin uluslararası ti¬ 
(7) carete konu olduğu küçük bir ülkede döviz kuru, kaynak 

tahsisinde önemli bir rol oynamayabilir, oysa; Türkiye gi¬ 

  
bi bazı malların uluslararası ticatete konu olmadığı bir 
ülkede döviz kuru, bu mallarla, uluslararası ticarete konu 

olan diğer malların fiyatlarını farklılaştırarak kaynak 
dağılımında etkin olabilir. Sabit döviz kuru politikasının 

uygulandığı bir ülkede enflasyonun artması halinde, ulus¬ 

lararası ticarete konu olmayan malların üretimi daha cazip 

hale gelecek, uluslararası ticarete konu olan malların tü¬ 

ketimi ise, diğer mallarla mukayese edildiğinde daha ucuz 

olacak; bu durum ise, ihracatın azalması ve ithalatın art¬ 

masıyla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla, döviz fiyatının ger¬ 
çek değerinden düşük olması halinde ticari ve cari işlemler 
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dengeleri açık verecektir. Sabit döviz kurunun uygulandığı 
bir ülkede enflasyonun başgöstermesi durumunda döviz kuru 

(8). 1970'li yılların başları dışın¬ "overvalued" olacaktır 

da Türkiye'de resmi döviz kuru, ısrarlı biçimde "overvalue" 
edilmiştir. "The Foreign Exchange Gap, Growth and Industrial 

Strategy in Turkey: 1973 - 1983" adlı çalışmalarında K. 
Derviş ve S. Robinson'un yaptıkları hesaplamalara göre, den¬ 
ge döviz kuru dövizin gerçek arz ve talebinin kesiştiği 

nokta) 1974, 1975, 1976 ve 1977 yıllarında resmi paritenin 

üzerinde seyretmiş sadece 1973 yılında ise resmi döviz ku¬ 

runun yaklaşık yüzde 26 oranında altında kalmıştır'?), İt¬ 
halatçılar ve ithal ikamesine yönelik malların üreticileri, 
"overvalued" döviz kuru uygulamasından büyük ölçüde kâr 
etmiş, düzenli olmayan ve önceden tahmin edilemeyen parite 
ayarlamaları (Tablo-10) gelecekteki ihracat kârları hakkın¬ 
da belirsizlik yaratmış ve işçi döviz gelirlerinde dalga¬ 
lanmalara yol açarak ekonominin karşılaştığı sorunların 
daha da büyümesine neden olmuştur. 

Düşük büyüme hızı, artan himayecilik ve diğer ge¬ 
lişmekte olan ülkelerin yarattığı yoğun rekabet gibi müsa¬ 
it olmayan dünya şartları, ihracatın gelişmesini daha da 
güçleştirmiştir. 

Düşük kapasite kullanımı, tembel işletmecilik, ve¬ 
rimli ölçek ve ihtisaslaşmanın yokluğu, firmaların esnek¬ 
lik ve şartlara uyum sağlayabilme yeteneklerinin zayıflığı 
da Türkiye'de ihracat yapabilme becerisinin gelişmesine en¬ 
gel teşkil etmiştir. 
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Kalitenin iyileştirilmesi ve uluslararası pazarla¬ 
mada daha fazla hükümet desteğinin sağlanması, bürokratik 

engellerin asgariye indirilmesi, özellikle tarım sektörün¬ 

de firmalar arasında daha iyi koordinasyonun geliştirilmesi 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin operasyonlarında daha az 
politik müdahaleler yapılması gibi belirli alanlarda kurum¬ 

sal reformların eksikliği de ihracatın yetersiz düzeyde 
kalmasında etken olmuştur. 

Himaye edilen yerli firmalar tarafından üretilen 

aramalların nisbeten yüksek fiyatları, ithal edilen girdi¬ 
ler üzerindeki gümrük vergileri, lisans ve diğer kontrol¬ 
ler ihracatı caydırıcı birer unsur olmuştur. 

Gümrük, kota vs. gibi uygulamalarla yurtiçi satış¬ 
ların korunması, genellikle sanayicilerin maliyet artışla¬ 
rını tüketicilerin üzerine yansıtabilmelerini ve dolayısı 
ile diğer gelişmekte olan ülkelerle mukayese edildiğinde, 
nisbeten yüksek sınai ücretleri desteklemiş, bu ise yaşam 
maliyetini daha da artırmıştır. 

Sermaye malları ithalinde düşük veya sıfır gümrük 
vergisi öhgören ithal ikamesi politikaları, nisbeten yük¬ 
sek sınai ücretlerle de desteklenince, aslında emeğin bol 
olduğu bir ülke olan Türkiye'de, sermaye yoğun endistrile¬ 
rin gelişmesini ve sermâye yoğun tekniklerin kullanılması¬ 

nı teşvik etmiş, bu durum ise sosyal tansiyonun ve siyasi 
istikrarsızlığın artmasına neden olmuştur. 
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Türkiye'deki karmaşık hükümet müdahaleciliği getir-— 
diği bürokratik kurallar ve kırtasiyecilik nedeniyle, gecik¬ 
me ve diğer birtakım extra maliyetlerin doğmasına sebep ol¬ 
muştur, 

Öbür taraftan, diğer ülkelerle yakın ilişkisi olan 
ihracata yönelik bir ekonomi, Türkiye'nin dışarıdan ileri 
teknoloji ve fikirler almasına yardımcı olacak, İş sahip¬ 
leri ve işçiler rekabete girebilecek fiyatlara sahip yük¬ 
sek kaliteli malların üretimi için daha fazla çaba sarfede¬ 
cekler, bu ise, daha yüksek bir iktisadi büyüme oranına 
erişilmesini sağlayacaktır. 
İhracata yönelik stratejiler, izlenen politikanın netice¬ 
sinin nisbeten daha kısa sürede alınmasını, dolayısıyla 
hataların ve başarıların daha çabuk değerlendirilebilmesi¬ 
ni mümkün kılacaktır. 

Tarım sektöründeki yüksek gizli işsizlik oranını azaltmak 
için gerekli olan ihracata yönelik emek yoğun sanayileşme, 
tarım dışı sektörlerde yeni iş imkanları yaratılması süre¬ 
cini hızlandıracaktır. 

Özetleyecek olursak; döviz darboğazı nedeniyle or¬ 
taya çıkan ciddi ödemeler dengesi problemi ve yurtiçi har¬ 
camalarla tasarruflar arasındaki açık neticesinde hızla 
büyüyen enflasyon, 1970'li yılların sonlarında, durgun Türk 
ekonomisinin çözüm gerektiren en önemli iki sorunu haline 
gelmiştir. 
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İthal ikamesi politikaları altında gelişen sanayi¬ 
leşmenin limitlerinin bilincinde olan Türk otoriteleri, 
ihracatı canlandırmak amacıyla 1980 yılı başlarında geniş 
kapsamlı yeni birtakım tedbirler uygulanmasına karar ver¬ 

miş, bütün ekonomik problemlerin birbiri ile yakinen bağ¬ 

lantılı olması, ekonomiyi iyileştirebilmek için eksiksiz 

bir tedbirler paketinin uygulanmasını gerektirmiştir. 

NOTLAR 

1) A World Rank Country Study : Turkey, IBRD, 1980, 

DC, 

2) Brezilya, Arjantin, Yugoslavya ve Yunanistan'a ait fert 

başına gelir figürleri 1979 yılına aittir, World Develop¬ 
ment Report- 1981, IBRD Washington DC, 

3) UN Statistical Yearbook 1978 (New York, United Nations, 
1979) pp. 442-3, 751 , 

4) A World Bank Country Study : Türkey - TBRD, 1980, 
Washington DC, p.4 

5) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürünleri, sanayi için ana 
hammadde ile aramalı ve halkın büyük çoğunluğu için 
temel tüketim malı niteliğindedir, 

6) Efektif döviz kuru, nominal döviz kuru ile esas oran 
üzerine empose edilen çeşitli ücretlerden oluşmaktadır, 
(Bu tanımlama #nne 0. Krucger tarafından "Liberalization 
Attempts and Conceguences" National Burcau öf Economic 
Research, New York, 1978, de yapılmıştır.) 
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7) Uluslararası ticarete konu olan mal, taşımacılık mali¬ 
yetide dahil olmak üzere fiyatı, uluslararası fiyata 
çok yakın olan mal şeklinde yorumlanmaktadır. 

8) Resmi döviz kurunun, piyasada dövize duyulan gerçek arz 
ve talebin kesiştiği noktada oluşan denge döviz kurunun 
altında seyretmesi halinde “overvalue", üzerinde seyret¬ 
mesi halinde ise "undurvaluc" olması söz konusudur, 
OÖvervalue edilmiş bir döviz kuru ithalatı, undervaluc 
edilmiş bir döviz kuru ise ihracatı daha cazip hale 
getirecektir, 

9) K.Derviş ve S Robinson "The Foreign Exchange Gap, Growth 
and Industrial Strategy in Turkey : 1973-1983", World 
Bank Staff Working Paper No: 306 Washiyton, IBRD, 1978, 
PP. 47-51 
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II. BÖLÜM 

2.1. OCAK 1980 EKONOMİK İSTİKRAR PROGRAMI 

24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan ekonomik 

istikrar programı ile getirilen tedbirler, verimliliğin ar¬ 
tırılması, kaynak dağılımının iyileştirilmesi ve dolayısı 
ile, sürekli bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi amacı 
ile ekonomik politikanın yoğun hükümet düzenleme ve kont¬ 

rolünden ziyade daha etkin piyasa güçlerine, dış rekabete 
ve dış yatırımlara ağırlık verecek şekilde yeniden düzen¬ 
lenmesi gerektiğini ortaya koymuş, bu durum ise kendi ken¬ 
dine yeterlilik düzeyine erişmek İçin koruma duvarlarının 
arkasında yerel endüstrilerin hızla gelismesini öngören 
geçmiş ekonomik politikalardan kesin bir dönüş olmuştur. 

. 

Kısa dönemde ekonomiyi içerisinde bulunduğu darbo¬ 
ğazdan çıkarmayı, orta dönemde ise, mal ve hizmet ihraca¬ 
tını geliştirmek ve özel yabancı sermaye akışını canlandır¬ 
mak suretiyle ekonomideki yapısal zayıflığı gidermeyi amaç¬ 
layan bu istikrar programının kapsamı, aşağıda özetlenmiş¬ 
tir; 

—- Ekonomik politikanın bir bütün olarak belirlenmesi 
ve daha etkin şekilde uygulanabilmesini kolaylaştırmak ama¬ 
cıyla Başbakanlığa bağlı yeni özel Komite ve Daireler teş¬ 
kil edilmiştir. 

- Fiyat kontrolları kaldırılarak KİT'lerin gelecekte 
ürün fiyatlarının kendilerinin tesbit etmesine imkan ta¬ 
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nınmış, kömür ve gübre fiyatları, f£errokrom ve alüminyum 

üretiminde kullanılan elektrik fiyatları, Devlet Demiryol¬ 

ları ve Denizcilik Bankasının yolcu taşıma tarifeleri gibi 

özellik gösteren birtakım istisnai durumlar dışında KİT' 

lere subvansiyon yapılmamasına karar verilmiştir. 

—- Tarım ürünlerinin yurtiçi destekleme fiyatları ile 

ihracat gelirleri arasındaki farkın TC. Merkez Bankasında 

açılacak özel bir fonda toplanması ve bu fonun, çiftçiler 

tarafından kullanılantemel zirai girdileri subvanse etmek, 

ihracata yönelik yatırımları finanse etmek ve düzenli bir 

ihracat sigortası sistemi kuruluncaya kadar ihracatçılara 
risk korumacılığı sağlamak amacıyla kullanılması uygun gö¬ 
rülmüştür. 

- Türk lirası US doları karşısında devalue edilerek 

57 TL - 1 $'dan 70 TL - 1 $'a çıkartılmış, ihracat için 
farklı döviz kuru (multiple exchange rate) uygulamasına 
son verilmiş, sadece gübre ve zirai ilaçların ithalatı ile 

ilgili olarak parite 55 TL - 1 ? olarak belirlenmiştir. 
Farklı döviz kuru uygulaması ile tarım sektörünün kayırıl¬ 
ması daha sonra peşpeşe yapılan ufak çaplı devalüasyonlar¬ 
da da Nisan 1981 tarihine kadar devam etmiştir. 

- Ticaret ve ödeme rejimleri daha liberalleştirilmiş, 
bankaların döviz girdilerinden ellerinde tutabilecekleri 

oran yüzde 25'ten yüzde 80'e yükseltilmiştir. 

- İhracatçıların kendilerinin kullanmalarına müsade 

edilen dövizlerle finanse edilmek kaydıyla, ihraç edilecek 



27 

malın bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilen hammadde 

ve aramalları üzerindeki gümrük vergi oranı sıfıra indiril¬ 

miştir. 

- İhracatın gelişmesine özel bir önem ve öncelik ve¬ 

rilmiş, ihracatçılar için ilave teşvik tedbirleri getiril¬ 

miştir. (Bu konu bir sonraki kısımda daha detaylı biçimde 
incelenecektir). 

- Yeni ithal rejimi ile liberasyon I listesinin kap¬ 

samı genişletilmiş, ithalat için teminat yatırma koşulları 

rahatlatılmış, ithalattaki sistematik fiyat kontrolleri li¬ 
beralleştirilmiş ve kotalardan verilen tahsislerin senede 

bir yerine artık iki kez yapılması mümkün kılınmıştır. 

—- Kredi faiz oranları 2 puan yükseltilmiş ve TC Mer¬ 

kez Bankası reeskont oranları artırılmıştır. 

— Ekonominin bütününü ihtiva eden geniş tabanlı 24 

Ocak istikrar tedbirleri, açıklandığı tarihten itibaren 3 

yıl boyunca kararlı şekilde uygulanmış ve ülkenin özel ti¬ 

cari borçlarının ödenmesi veya ertelenmesi konusunda anlaş¬ 
malar yapılması, banka faiz oranlarının serbest bırakılma¬ 

sı, vergi sisteminde reform yapılması, Tüfk lirasının ger¬ 

çek değerinin tesbiti için devalüasyonlara devam edilmesi, 
ücret ve maaş artışlarının limitlenmesi ve ithal bariyer¬ 
lerinin rahatlatılması gibi sonradan getirilen uygulamalar¬ 
la daha da sağlamlaştırılmıştır. (Kota listesi yürürlükten 
kaldırılmış, liberasyon 1'in kapsamı daha da genişletilmiş 
ve teminat zorunlulukları azaltılmıştır). 
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Aynı yıl sonunda meyvelerini vermeye başlayan ihra¬ 

cat ağırlıklı yeni politika tedbirleri, 1981 ve 1982 yılla¬ 

rında daha da olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

İthaline öncelik tanınam yakıt, demir, çelik ve güb¬ 
re gibi temel girdiler tarım, sanayi ve taşımacılık sektör¬ 

lerinde derhal etkisini göstermiş, alınan dış krediler, 20¬ 

runlu ihtiyaç mallarının ithaline imkan sağlarken kapasite 

kullanımı ve sınai output artmış, ancak tüm iyileşmelere 
rağmen, 1979-80 de dünya petrol fiyatlarındaki artış, öde¬ 

meler dengesi üzerinde arzu edilmeyen bir etki yapmıştır. 
1979'a kıyasla 1980'de toplam ihracat yüzde 28.7 oranında 

artarken ithalatta yüzde 55'lik bir yükselme cereyan etmiş 
(Tablo-7), işçi döviz gelirlerinin 1980'de 2071 milyon US 
f'a çıkmasına rağmen cari işlemler dengesindeki açık 3210 
milyon US $'la geçmişteki en yüksek düzeye ulaşmıştır; ma¬ 
mafih genel ödemeler dengesi açığı 1338 milyon US #'la 
1976 ve 1977'deki açıkların altında kalmıştır (Tablo-5). 

Diğer taraftan, fiyatların serbest piyasa koşulla¬ 

rına göre belirlenmesi nedeniyle enflasyon, şubat ayında, 
yıllık yüzde 133'lük bir oranla tepe noktasına erişmiş da¬ 
ha sonra ise sürekli düşme göstermiştir. Ortalama yıllık 
enflasyon oranı, 1980'de, yüzde 107 olarak tesbit edilmiş¬ 
tir(1), 

1981 yılında, genel ekonomik performans gözle görü¬ 
lür biçimde iyileşmiş, ortalama yıllık enflasyon oranı yüz¬ 
de 36.8'e kadar düşmüştür. Yıllık yüzde 12.6 oranında itha¬ 
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lat artışına ve giderek büyüyen dış borç faiz ödemelerine 

rağmen cari işlemler dengesindeki açık 2092 milyon US $'a 
düşürülmüş, genel ödemeler dengesi açığı 1213 milyon us $ 

olarak gerçekleşmiş ve reel değerlerle iktisadi büyüme ora¬ 

nı, 1980'de negatif yüzde 1 civarında iken, bir yıl içeri¬ 

sinde pozitif hale gelerek yüzde 4'ün üzerine çıkmıştır 
(Tablo-6). 

1982'de ise, ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 
22.2'lik bir artış kaydederek 5.746 milyon US $'a çıkmış, 
ithalat ise, 8842 milyon US $ düzeyinde kalmıştır. İşçi dö¬ 
viz gelirlerindeki yaklaşık 300 milyon US $'lık gerilemeye 
ve 1465 milyon US $ tutarında dış borç faiz ödenmesine rağ¬ 
men cari işlemler dengesi bu yıl 1165 milyon US p'a düşürül¬ 
müş, genel ödemeler dengesi 10 milyon US $ fazla vermiştir 
(Tablo-5). Reel değerlerle gayrisafi milli hasılada ise, 
yüzde 4.5'lik büyüme gerçekleştirilmiştir (Tablo-6). 

1980 Ekonomik İstikrar Programını bütün olarak tah¬ 
lil etmek bu çalışmanın Kapsamı dışındadır. Biz, 1980'deki 
ihracata yönelik politika değişikliği ve bunun, ülkenin ih¬ 

racat performansı üzerinde hedeflenen etkisi ile ilgilendi¬ 
ğimiz için aşağıdaki bölümde özellikle ihracatla daha de¬ 
taylı olarak ilgilenilecektir. 

2.2. İHRACATI TEŞVİK ARAÇLARI 
  

Türkiye'de ihracatın teşviki ile ilgili ne gibi ye¬ 
niliklerin getirildiğini anlayabilmek için herşeyden önce, 
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bepler nelerdi? planlanan ihracat hedefleri nelerdi Ve bun” lara ulaşmada ne derece başarılı olundu? Konu detavlı biçimde incelendikten sonra son pölümde bü sorulara cevap 
verilmeye çalışılacaktır: 

ocak 1980'den itibaren geliştirilen ihracatı özendirici teşvikler; yatırım ve ihracatı Teşvik ve uygulama Da
iresi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

yeni ekonomik politika paketi açıklandıktan sonra Türkiye'de ihracatçıların yararlanmaya hak kazandıkları teş” vik araçları aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: 
1) İhracat Kredileri 

- yergi resim harç istisnası 
—- Faiz farkı iadesi 

n verilen krediler 2) İhracatı Teşvik Fonunda 
3) Döviz tahsisi 
4) öncelikli döviz transferi yardımcı madde Ve ambalaj malzemesi 5) Hammadde , 

ithalinde gümrük muafiyeti 
6) Geçici kabul rejimi çerçevesind€ ithalat 
7) Vergi iadesi 

ihracat projelerine uygun olarak ani” İhracatçılar; a tümüyle yararla nabile

lan teşvik araçlarından kısmen VeY 
ceklerdir. 
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1) 

3) 

4) 

7) 

İhracat Kredileri 

- Vergi resim harç istisnası 

- Faiz farkı iadesi 

İhracatı Teşvik Fonundan verilen krediler 

Döviz tahsisi 

Öncelikli döviz transferi 

Hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi 

ithalinde gümrük muafiyeti 

Geçici kabul rejimi çerçevesinde ithalat 

Vergi iadesi 
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Teşvik ve Uygulama Dairesi, ihracat projelerinin 

tutarlılığını ve başta ödemeler dengesi olmak üzere, ülke 
ekonomisi üzerindeki etkilerini dikkate alarak taahhüt edi¬ 

len ihracatın şartlara uygunluğunu maliyet, fiyat,. kalite 

ve pazar açısından gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını 

incelemek suretiyle projenin kısa sürede değerlendirmesini 

yaparak uygun görülen teşviklerden yararlanılmasını sağla¬ 
yacaktır. 

İhracat Kredileri: 
  

İhracat, ihracata yönelik hazırlık, imalat, operas¬ 
yon ve yatırımlar için TC. Merkez Bankası ve Aracı Banka¬ 

larca kendi kaynaklarından düşük faizli ve reeskontlu kısa, 
orta ve uzun dönemli krediler tahsis edilmektedir. Bu kre¬ 

diler gelişmesi arzu edilen ihracatı finanse etmek amacıy-— 
la kurulan "İhracatı Teşvik Fonu" gibi özel birtakım fon¬ 
lardan da temin edilebilecektir. 

Vergi Resim ve Harç İstisnası; 
  

Her türlü ihracat, ihracata hazırlık amacıyla yapı¬ 
lan satın alma ve ithalatlar, faiz farkı iadesi fonundan 

verilen faiz farkı iadeleri, ihracatla ilgili olarak ban¬ 

kalar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer ilgili kamu 
kuruluşlarının yapmış oldukları bütün hizmetler ve işlem¬ 
ler dolayısıyla her ne ad altında olursa olsun nakden veya 
hesaben alacakları paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi ile Damga Vergisi ve diğer kanunlarda yer alan her 
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türlü resim ve harçlardan muaftır. Sözkonusu muafiyet, ih¬ 

raç edilecek malın bünyesinde kullanılacak hammadde, yar¬ 

dımcı madde ve ambalaj malzemesi ithali sırasında ödenmesi 
gereken vergi, resim ve harçlar için de geçerlidir. Döviz 
tahsisleri, geçici ithal ve yurtdışı müteahhitlik hizmetle¬ 

ri ile ilgili olarak yatırılacak teminat mektupları da ver¬ 
gi resim harç muafiyetinden faydalanmaktadır. 

Faiz Farkı İadesi: 
  

İhracatı finansı etmek amacıyla veya, konvertible 
paralar karşılığında yapılan ve ihracat sayılan durumlar 
için tahsis edilen belgeli veya belgesiz ihracat kredileri 
ile ihraç mallarının hazırlık ve imalatı için verilen kre¬ 
diler faiz farkı iadesinden Yararlanacaktır. 

Döviz Tahsisi; 
    

İmalatçı ihracatçılara ve onlara girdi sağlayan ku¬ 
ruluşlara, ihracını taahhüt ettikleri malların imalatı sı¬ 
rasında kullanılmak üzere hammadde, yardımcı madde ve am¬ 
balaj malzemesi ithali için döviz tahsisi yapılır. Ayrıca, 
işletmenin ihtiyaç duyduğu malların ithali, tesislerin ge— 
nişleme, darboğaz giderme ve yenileme ihtiyaçları veya 
komple yeni yatırımlar da döviz tahsisinden istifade ede¬ 
cektir. 
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Öncelikli Döviz Transferi: 
  

İhracatçılar adına düzenlenen ihracatı teşvik belge¬ 
si ile ilgili olarak yapılacak döviz transferleri ile, 
transit ticaret için yapılacak döviz tahsislerine TC Mer— 
kez Bankası tarafından öncelik tanınacaktır. Döviz kıtlığı¬ 
nın hüküm sürdüğü bir ülkede sözkonusu teşvik işadamları 
açısından önem arzetmektedir. Zaman içerisinde döviz pozis¬ 
yonunun rahatlaması ile bu teşvik kendiliğinden ortadan 
kalkacaktır. 

İhracatı Teşvik Fonu: 
  

"İthalat Rejimi Kararı" çerçevesinde alınan teminat¬ 
ların yüzde 50'si TC. Merkez Bankası'nda açılacak ihracatı 
Teşvik Fonu'na aktarılacaktır. Bu fondan tahsis edilecek 
düşük faizli krediler, ihracata yönelik hazırlık ve yapım 
safhası harcamaları ile kredili ihracatlar için gerekli fi¬ 
nansmanın sağlanmasında kullanılacaktır. 

Hammadde, Yardımcı Madde ve Ambalaj Malzemesi 
İthalinde Gümrük Muafiyeti: 
  

İhracatçılar veya yan sanayicilerinin ihraç edile¬ 
cek malın imalat veya nakliyesi sırasında kullanacakları 
hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin ithalin¬ 
de gümrük vergisi muafiyeti uygulanacaktır, 
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Geçici Kabul Rejimi: 
  

Sözkonusu rejim, (döviz tahsis edilsin veya edilme¬ 
sin) ihraç edilecek bir malın imalinde kullanılacak hammad¬ 
de, yarımamul veya mamul materyallerin geçici olarak itha¬ 
line müsade etmektedir. Bu gibi durumlarda ithal edilen 
materyaller, Türkiye'de belli bir katma değer gördükten 
sonra engeç 2 yıl içerisinde re-export edilmek zorundadır. 

İhracatta Vergi İadesi: 
  

Sanayi mamul ihracatçıları için 1963 yılından beri 
en önemli teşvik aracı olma vasfını koruyan, ihracatta ver¬ 
gi iadesi, 1980'den sonra daha da genişletilmiş vergi iade 
listeleri ile uygulamada etkinliğini sürdürmüştür. 1972 — 
1982 döneminde gerçekleşen ihracatlarla ilgili olarak ya¬ 
pılan vergi iade tutarları Tablo B-1 de görülmektedir. (Ek-B) 
Yukarıda bahsi geçen teşviklerin yanısıra, ihracatla ilgili 
başka bazı konularda, özellikle 1980 Ekonomik İstikrar Prog¬ 
ramının yürürlüğe girmesinden sonra pratik uygulanabilirlik 
kazanmıştır. Konventible paralar karşılığında yapılan ve 
nihai veya geçici ihracatlarında vergi iade listelerinde 
yer alan malların satış ve teslimleri ihracatı teşvik ted¬ 
birlerinden faydalanmaktadır. Ayrıca, "Orman Ürünlerine 
İhraç Gücü Kazandırılması" ve "İhracatçı Sermaye Şirketle¬ 
ri" konularında geliştirilen yeni uygulamaları da İhracatı 
Teşvik Tedbirleri kapsamında saymak yerinde olacaktır. 
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İhracatı geliştirmek amacıyla sağlanan ve yukarıda¬ 
ki paragraflarla kısaca açıklanan teşvikler, gerçekçi bir 
döviz kuru politikası ile birarada yürütülmediği sürece 
arzu edilen sonuçları doğuramayacaktır. Bu bakımdan aşağı— 
daki satırlarda, 1970 - 1982 döneminde Türkiye'de döviz 
kurunun ne gibi bir gelişme gösterdiği incelenecektir. 

2.3.DÖVİZ KURU POLİTİKASI 
  

Türkiye'nin kalkınma planlamasının geleneksel hede¬ 
fi, yüksek iktisadi büyüme oranlarına erişilmesi ve temel 
endüstrilerde yatırımların geniş ölçüde ithal ikamesine 
tahsis edilmesi olmuştur. Sabit döviz kuru ve himayeci bir 
dış ticaret politikası sözkonusu içe dönük politikanın en 
önemli araçları olarak nitelendirilebilir. Yoğun kontrol¬ 
ler veya dış ticaret için sağlanan teşvikler, otoriteler 
gerçekçi bir döviz kurunu muhafaza etmedikleri sürece ye¬ 
terince etkin olamayacaktır. 

Türk lirasının US doları karşısındaki değişim oranı 
Tablo-10'da gösterilmiştir. Türkiye ile ilgili çalışmala¬ 
rından birinde A.O.Krueger resmi döviz kurunun ihracat teş¬ 
vikleri ile'inflate'edildiği ve yurtiçi fiyatlardaki artış¬ 
larla da“deflate”edildiği görüşünü savunmaktadır '9) , 1970¬ 
1980 yılları arasında Türkiye'de, malların yurtiçi ve yurt¬ 
dışı fiyatları, bir taraftan sabit döviz kuru uygulaması, 
diğer taraftan giderek hızlanan enflasyon dolayısıyla be¬ 
lirgin biçimde farklılaşmıştır. Bu fiyat farklılaşması, ih¬ 
racatın yetersiz düzeyde kalmasının başlıca sebebi olarak 
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görülebilir. 1973 ve 1976 yılları arasında Türkiye'deki 
enflasyon ile dünyadaki enflasyon oranları, yıllık yüzde 

8 ile yüzde 10 arasında seyretmiş, yine bu dönemde Türkiye, 
lirayı dolar karşısında yıllık ortalama yüzde 5 oranında 

devalüe etmek suretiyle bir dizi ufak döviz kuru ayarlama¬ 

sı yapmış, ancak, bu ayarlamalar enflasyonun yarattığı iç 
4 ve dış fiyat farklılığını ortadan kaldıramamıştır' ). 

1979 ve 1980 yıllarında peşpeşe yapılan devaluas¬ 

yonlar, kontrol altında tutulamayan fiyat artışlarından 

kaynaklanan Türk lirasının yurtiçi ve yurtdışı değerleri 

arasındaki dengesizliği gidermeyi amaçlamıştır. 

Dünya para piyasasındaki değişiklikler karşısında 
Türk lirasının gerçek değerinin muhafaza edilebilmesi için, 
1981 Temmuz'undan itibaren döviz kuru, günlük olarak ayar¬ 
lanmaya başlanmıştır. 

Bu uygulama ile Türk tüccarlarına, gerek sanayi gerekse 
tarım ürünleri ihracatının canlandırılabilmesi için zorun¬ 
lu olan maliyet avantajının kazandırılacağı düşünülmüştür. 
Bugün artık uygulanan politikanın kalıcı bir özelliği ha¬ 
line gelen düzenli parite revizyonları, gerçek efektif dö¬ 
viz kurunun istikrarının sağlanmasını ve dolayısıyla Türk 
ihracatçıları için çok önemli bir belirsizliğin ortadan 
kalkmasını temin etmiştir. 
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III. BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE İHRACATIN GELİŞMESİ VE YAPISI (1970 - 1981) 
  

3.l1.İHRACATIN GAYRISAFİ YURTİÇİ HASILA İÇERİSİNDEKİ PAYI 
  

Çalışmamızda incelenen dönem zarfında, Türkiye'de, 
gayrısafi yurtiçi hasılada nisbeten yüksek büyüme oranları 

elde edilmesine rağmen ihracatın bunun içerisindeki payı 
çok düşük düzeylerde kalmıştır. 1973 yılındaki en yüksek 
yüzde 6.9 ve 1977 yılındaki en düşük 3.9'luk payları bir 

kenara bıraktığımızda, ihracatın gayrısafi yurtiçi hasıla 
içerisindeki payının 1970 —- 1980 yılları arasında, ortala¬ 
ma yüzde 5.1 civarında seyrettiği görülmektedir (Tablo-11) 

1973 yılında gayrısafi yurtiçi hasıla içerisinde ihracatın 
payı, 1972'ye nazaran yüzde 15'lik bir artış gösterirken 
gayrısafi yurtiçi hasılanın kendisi, yüzde 29 oranında 

artmıştır. 1977'de ise, gayrısafi yurtiçi hasılanın ortala¬ 
ma yıllık büyüme oranı yüzde 18 olur iken, ihracatın bunun 

içerisindeki payı yüzde 25 oranında düşmüştür. 

Tablo-11'deki verilerden hesaplanacağı üzere, 1981 
ve 1982 yıllarında gayrısafi milli hasıla içerisindeki yüz¬ 
de 8.6 ve yüzde 11.4'lük ihracat payları 1980 ekonomik 
politika değişikliğinin olumlu etkilerini yansıtacak bi¬ 
çimde geçmiş 1l yılın ortalamasından belirgin bir farklı¬ 
lık göstermektedir. (desaplanan t değeri —12.21 olarak 

bulunmuştur ve bu değer yüzde 1'lik hata payı ile belirgin 
şekilde anlamlı (significant) olmaktadır). 
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3.2. İHRACATIN DÜNYA İHRACATI İÇERİSİNDEKİ PAYI 
  

Türkiye'nin uluslararası ticarete konu olan herhangi 

bir malın büyük çaplı üreticisi olmaması ve ihracatın gây¬ 

rısafi yurtiçi hasıla içerisinde küçük bir yer teşkil etme¬ 

si nedeniyle, geçmişte, dünya ihracatı içerisindeki payı 

çok düşük düzeylerde kalmıştır. 1970'lerin ilk yıllarında 

Türkiye'de ihracatın büyüme oranı, dünya ihracatının büyü¬ 
me oranının üzerinde seyretmiş; bu ise, dünya pazarında 

Türkiye'nin payının giderek artmasına ve 1973 yılında en 
yüksek düzeyine ulaşmasına neden olmuştur (Tablo-11). An¬ 

cak 13974 yılında, petrol fiyat şokunun etkisiyle dünya ih¬ 
racatı değer olarak yüzde 47.3 oranında büyürken Türkiye' 
nin ihracatı sadece yüzde 16.,3..oranında artmış,'bunun sonucunda 
da dünya pazarındaki payı bir önceki yıla oranla yüzde 20' 
lik düşüş kaydetmiştir. 1975 yılında Türkiye'nin ihracatın¬ 
daki yüzde 8.6'lık azalma dünya ihracatındaki yüzde 3.1'lik 

artışla birleşince ülkenin dünya ihracat pazarındaki payı 
daha da düşmüştür, 1976 yılındaki istisnai performanstan 
sonra sözkonusu pay, takibeden yıllarda gerilemeye devam 
etmiş, 1979 yılında Türkiye'nin ihracatında yüzde 1.2'lik 
bir düşme gözlenirken dünya ihracatı yüzde 27,0 oranında 

artmış ve Türkiye'nin dünya ihracat pazarındaki payı yüzde 
0.15 ile geçmişteki en düşük düzeyine erişmiştir. Başarılı 

. bir ihracat performansı ile bu pay, 1980 sonrasında, özel¬ 
likle son iki yılda önemli artış sağlamıştır. 

Dünya ihracatı içerisinde Türkiye'nin payının 1970' 
de yüzde 0.21'den 1980'de yüzde 0.16 ya düştüğü Tablo-11' 
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den anlaşılmaktadır. Bu iki yıldaki ihracatlarla ilgili 

bir mukayese aşağıdaki basit notasyon ile yapılabilir. Söz¬ 

konusu notasyon, Türkiye'nin dünya ihracat pazarında baş¬ 

langıçtaki payını koruması halinde ülke ihracatının anılan 

dönem sonunda ne olması gerektiğini tesbit etmemize yardım- , 

| Sxolxt | 
Toplam dünya ihracatı içerisinde Türkiye'nin 

cı olacaktır. 

W 
X 

payı. 

W. : Toplam dünya ihracat değeri. 
o : Başlangıç dönemi. 

t : Bitiş dönemi. 

Buna göre, eğer Türkiye'nin toplam dünya ihracatı 

içerisindeki payı 1970'deki seviyesinde kalmış olsaydı, 
1980 yılında ülkenin ihracat geliri, cari dünya değerleri 
dikkate alındığında, 3924 milyon US $'a yükselecekti; oysa 
aynı yıl için Türkiye'nin ihracat geliri yaklaşık 1 milyar 
US $ eksiği ile 2910 milyon US $ olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye'nin dünya ihracat pazarındaki payının düşmesi da¬ 
hili ve harici birtakım nedenlere bağlıdır. 

Esas olarak 1973-74 ve 1979-80 dönemlerinde petrol 
fiyatlarındaki dramatik artışlar ve döviz kıtlığı sorunuy¬ 
la karşılaşan, giderek artan sayıda gelişmekte olan ülke 

tarafından takip edilen ihracatı geliştirme politikaları, 
dünya ihracat değerinin yükselmesine sebebiyet veren dış 



42 

faktörler olarak vuku bulmuş; diğer taraftan, 1970-75 dö¬ 

neminde yüzde 2.5 ve 1975-80 döneminde ise 2.2'lik ortala¬ 
ma yıllık net nüfus artışı yurtiçi toplam talebin hızla 

yükselmesine neden olmuş, daha kârlı yurtiçi fiyat düzey¬ 

leri, ihracatın riskli olması, yabancı pazarlara girmede 

karşılaşılan diğer güçlükler ve özellikle gerçekçi olmayan 
kur politikası Türkiye'de ihracatın dünya ihracat değerin¬ 
deki artışı yakalamaya yetecek derecede hızlı gelişmesini 
engelleyen içsel faktörler olarak ortaya çıkmıştır. 

Mamafih, 1981 ve 1982 yıllarında, dünya ticaret 
perİormansındaki gerilemeye rağmen, Türkiye ihracatının 
dünya ihracatı içerisindeki payı sırasıyla, yüzde 0.25 ve 
0.34, gayrısafi yurtiçi hasıla içerisindeki payı ise, yüz¬ 
de 8.6 ve 1l.4 düzeyine çıkmış, 1982 yılı ihracat geliri, 
Türkiye'nin dünya ihracat pazarındaki payının 1970'deki se¬ 
viyesinde kalması halinde elde edilecek değer olan 3557 
milyon US $'ın çok üzerinde gerçekleşmiştir. 

3.3.İHRACAT GELİRLERİ 
  

Türkiye'nin dış ticaretinin belirgin özelliği, 1970! 
li yıllarda ihracat gelirlerinin yetersi'z düzeyde seyret¬ 
mesi olmuştur. 

Cari değerlerle hesaplanan ihracatın ortalama yıl¬ 
lık büyüme oranı, Türkiye'de 1970-79 dönemi için yüzde 14,4 
olurken aynı büyüme oranı 1970-82 döneminde yüzde 19.9 ola¬ 
rak gerçekleşmiştir. Bu durum, son 3 yıl içerisinde ülke¬ 
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nin, değer olarak, ihracat performansındaki başarısının 
bir göstergesidir. 

1970 ve 1982 yılları arasında Türkiye'de ihracatın 
sektörel dağılımı Tablo-12'de sunulmuştur. 
1970 yılında 589 milyon US $ olan ihracat geliri, 1979'da 

2261 milyon US $'a ve 1982 yılında 5746 milyon US $'a yük¬ 
selmiş, ancak sözkonusu dönem zarfında ihracat gelirleri 
sabit bir artış göstermemiştir. 1973, 1976, 1981 ve niha¬ 

yet 1982 yılları, ihracatta belirgin iyileşmelerin olduğu 
yıllardır. 1973 yılında ihracatın yüzde 48.6'lik yıllık 
büyüme oranı (Tablo-7), dünyadaki enflasyon ve hammadde 

fiyatlarındaki önemli artıştan etkilenmiş; yurtiçindeki 
enflasyona rağmen, 1970 yılında TL'nın devalue edilmesi ve 
hemen akabinde hükümet tarafından izlenen ihracatı teşvik 
politikası da Türk ihracatçılarının uluslararası piyasada 
rekabete girebilmelerine yardımcı olmuştur. Tekstil örne¬ 
ğinde olduğu gibi, büyük taleple karşılaşan bazı mallarda¬ 
ki arz yetersizliği, 1973 yılında ihracat gelirlerinin da¬ 
ha da fazla artmasını engellemiştir, 

Bol mahsul ve özellikle pamuk ve tütüne olan cömert 
dünya talebi, 1976 yılında toplam ihracat gelirinde yüzde 
39.9 oranındaki artışın başlıca nedenleri olarak gösterile¬ 
bilir. 1981 yılındaki ihracat patlaması, şüphesiz 1980 li¬ 
beralleşme teşebbüsünün en önemli neticesi olmuştur. 1979! 
da 2261 milyon US $ ve 1980'de 2910 milyon US $ olan top¬ 
lam ihracat, cari değerlerle yüzde 61.6 oranında bir artış 
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göstererek 1981 yılında 4703 milyon US $'a ve 1982 yılında 

ise, yüzde 22.2'lik bir artışla 5746 milyon US $'a erişmi ş¬ 
tir. 

İncelemelerimize konu olan dönem içerisinde ihracat 

gelirlerinin ne ölçüde dalgalandığını görebilmek amacıyla 
aşağıda, Türkiye'nin ihracatına ait "Instability index"ler 
hesaplanmış ve dalgalanmaların muhtemel nedenleri izah 
edilmeye çalışılmıştır. 

TÜRKİYE İHRACATINA AİT "INSTABILITY INDEX" (3)* 
  

  

  
1970-80 

Toplam İhracat 9.5 

Sanayi Ürünleri İhracatı 15.2 

Tarım ve Hayvancılık Ürünleri İhracatı 10.0 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı Ürünleri İhracatı 20.8     
  

  

#- Instability index'lerin ölçülmesinde, "gerçekleşen ih¬ 
racat değerlerinin, en küçük kareler yöntemi ile belir¬ 
lenen lineer trend çizgisi üzerindeki trend değerlerin-— 
den yüzde olarak sapmaları" metodu kullanılmıştır. 

—- İhracat “Instability Index"lerinin hesaplanış şekli 
Ek-C'de sunulmuştur. 

Hesaplamalarımız sonucunda 1970-80 dönemi için Tür¬ 
kiye'nin toplam ihracatına ait instability index yüzde 9.5 
olarak tesbit edilmiş, sanayi ürünleri, tarım ve hayvancı¬ 
lık ürünleri, madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri ihra¬ 
catlarına ait instability index'ler ise sırasıyla, yüzde 
15.2, yüzde 10.0 ve yüzde 20.8 olarak bulunmuştur. Hesap¬ 
lamalarımıza 1981 ve 1982 yıllarına ait veriler dahil edil¬ 
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diğinde, özellikle toplam ihracat ve sanayi mamulleri ih¬ 
racatına ait instability index'ler çok büyük çapta artış 
göstermektedir (Ek-C); bunun nedeninin ise, anılan yıllara 
ait ihracat gelirlerinde görülen büyük sıçramalar olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatı, sanayi ve 
madencilik - taşocakçılığı ürünleri ihracatları ile mukaye¬ 
se edildiğinde daha istikrarlı bir gelişme göstermektedir. 
Türkiye'deki tarım ürünleri stok performansının bu sektör¬ 
de ihracat gelirlerinde istikrarın sağlanmasında önemli bir 
faktör olduğu öne sürülebilir, 

Özet olarak, 1970-1980 yılları arasında Türkiye'de, 
toplam ihracat gelirlerine ait instability index'in yüzde 
10'un altında kaldığı, tarım ve hayvancılık ürünleri ihra¬ 
catının en istikrarlı, sanayi ürünleri ihracatının daha az 
ve madencilik - taşocakçılığı ürünleri ihracatının da en 
az istikrara sahip olduğu ifade edilebilir, 

İhracat gelirlerine ait sözkonusu dalgalanmaların 
kaynağı, dış talepteki değişmeler veya belki de tabiat şart¬ 
larındaki değişmelerden de etkilenen, yurtiçi arz pozisyo¬ 
nundaki gelişmeler olabilir. 

Esas itibarı ile, Türkiye'de bu dalgalanmaların arz 
kökenli olduğu göze çarpmaktadır. Küçük bir ülke olması ve 
ticarete konu olan herhangi bir malın uluslararası fiyat 
düzeyini etkileyememesi nedeniyle, pratikte Türkiye'nin en 
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azından talep açısından tam esneklikle karşılaşması sözko¬ 
nusudur. Dolayısıyla, yeterince üretim yapılabildiği ve 
uluslararası piyasada rekabete girilebildiği sürece ihra¬ 
cat gelirlerinde dalgalanma olmayacak pazardaki pay koru¬ 
nabilecektir. 

Türkiye'de üretim, tarım sektöründe geniş ölçüde 
iklim şartları, sanayi sektöründe ise, ithaline gereksinim 
duyulan ham ve yardımcı madde girdileriyle yedek parçala¬ 
rın elde edilebilme becerisi tarafından belirlenmektedir. 

Bu açıdan, döviz kıtlığı her zaman, ihracata yönelik ima¬ 
lat sanayileri için sıkıntı olarak ortaya çıkmış; diğer ta¬ 
raftan, gerçekçi bir döviz kuru politikasının eksikliği 
ve ihracatı canlandırıcı teşviklerin zayıflığı ihracatçı¬ 
ların dünya piyasasında rekabete girebilmelerinde karşıla¬ 
şılan diğer sorunlar olarak başgöstermiştir. Madencilik ve 
taşocakçılığı ürünleri ihracatına ait gelirlerde dikkati 
çeken nisbeten yüksek "instability" oranı kısmen iklim 
şartlarının etkisi altında kalan yurtiçi arz durumu ve esas 
itibarıyla da dış talep değişikliklerinden etkilenmiştir. 

Araştırmamıza konu olan dönem itibarıyla mal bazın¬ 
da ihracat miktar ve fiyatlarının tedarik edilmesi, Türki¬ 
ye'nin ihracat gelirlerindeki dalgalanmaların nedenleri hu¬ 
susunda detaylı istatistiksel bir analiz yapılmasını müm¬ 
kün kılacaktır. Biz, zaman ve ölçek açısından kapsamlı bir 
çalışma gerektiren bu konu hakkında, aşağıdaki toplam ihra¬ 
cat miktar ve fiyat endekslerini incelemek suretiyle, genel 
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bir değerlendirme yapmakla yetineceğiz. Buna göre miktar 
olarak Türkiye'nin ihracatı, 1970 yılında 106.7 ton iken 

1979'da 100.8 tona düşmüş, daha sonraki yıllarda ise yüzde 
50'nin üzerinde bir artış kaydederek 1982'de 159.1 tona 

yükselmiştir. Diğer yandan ihracat fiyatları sürekli ar¬ 
tış göstererek 1970'de 99.2'den 1979'da 219.6'ya ve niha¬ 
yet 1980'de 324.5'e çıkmış, ancak 1981 ve 1982 yıllarında 
sözkonusu fiyatlarda düşüş kaydedilmiştir. 

İhracat Endeksleri (1968-100) 
  

  
  

Miktar (Ton) Fiyat (/US $) 
1970 106.7 99.2 
1971 108.3 106.6 
1972 123.2 116.8 
1973 138.3 145.3 
1974 113,1 191.5 
1975 104.7 192.0 
1976 138,8 197.8 
1977 107.4 211.1 
1978 129.3 227.9 
1979 100.8 279.6 
1980 106.7 324.5 
1981 150.2 311.0 
1982 159.1 306.5 

Kaynak: Devlet İstatiktik Enstitüsü verileri,   

Tabloda açıkça görüldüğü üzere, miktar olarak ihra¬ 
cat İlk 4 yılda muntazam biçimde artmış, 1974, 1975, 1977 
ve 1979 yıllarında düşme eğilimi göstermiş, 1976 ve 1978! 
de istisnai artışlar olmuştur. İhracat fiyatları ise, 1970¬ 
1980 yılları arasında devamlı yükselen bir trend izlemiştir. 
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Dolayısıyla, Türkiye'nin ihracat gelirlerindeki büyümenin , 
1970'lerin ilk yıllarında, hem fiyat hem miktar 
artışları, takibeden yıllarda ise, ihracatta miktar olarak 
azalma görüldüğünden, bütünüyle fiyat yükselmeleri tarafın¬ 

dan belirlendiği iddia edilebilir. 1981 ve 1982 yıllarında 
ise, ihracat fiyatlarındaki düşmeye rağmen, yurtdışına ya¬ 
pılan satış miktarlarında elde edilen büyük çaplı artış¬ 
lar sayesinde ihracat gelirleri gelişme göstermiştir. 

3.4. İHRACATIN KOMPOZİSYONU 
  

İhracatın sektörel dağılımını gösteren Tablo-12 ve 
çizelge-2'den anlaşıldığı üzere, 1970'li yılların sonları¬ 
na kadar Türkiye'nin ihracatı, tarım kökenli az sayıda ge¬ 
leneksel maddelere dayanmaktaydı. Mamafih, başlıca malla¬ 
rın toplam ihracat içerisindeki yüzde paylarının Tablo-13 
ve Çizelge-3'de incelenmesi, 1970'lerde Türkiye'nin toplam 
ihracat gelirleri içerisinde, sanayi mamülleri ihracatının 
payının hızla yükselirken tarım ürünleri ihracatının payı¬ 
nın zaman İçerisinde düşme gösterdiğini ve madencilik, taş¬ 
ocakçılığı ürünleri ihracatı payının ise hemen hemen sabit 
bir düzeyde kaldığını ortaya koymaktadır. 

Tarım ürünleri ihracat gelirlerinde 1970'de 440 mil¬ 
yon US $'dan 1979'da 1344 milyon US $'a bir artış olmasına 
rağmen bu sektörün toplam ihracat içerisindeki payı aynı 
dönemler zarfında yüzde 74.7'den yüzde 59.4'e düşmüştür. 
1980 ekonomik politika değişikliğinden sonra tarım ürünleri 
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ihracatı, 2219 milyon US $'a yükselmiş fakat toplam ihra¬ 

cat içerisindeki payı daha da düşerek yüzde 47,2 olmuştur. 

Tarım sektörü içerisinde, meyve ve sebze ile sanayi 

bitkileri ve orman ürünleri en önemli ihraç kalemlerini 

oluşturmaktadır. Bu iki kalemin birlikte, toplam ihracat 

içerisindeki payı 1970'de yüzde 67.3 olmuş ve takibeden 9 
yıl içerisinde de, sanayi mamüller ihracatının nisbeten 

büyük paylar teşkil ettiği 1974 ve 1977 yılları hariç tu¬ 

tulduğunda, sözkonusu oran, yüzde 50'nin üzerinde kalmıştır. 

Bu 10 yıllık zaman süresince tütün, pamuk ve fındık 

Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran mallar olmuştur. 

Tablo-14, 1970, 1975 ve 1979 yılları için Türkiye' 

nin ihraç edilen temel mallarına ait bilgileri içermekte¬ 

dir. Buna göre 1970'de yüzde 29.4 ve 1975'de yüzde 16.4 ile 

pamuk; 1970'de yüzde 17.6 ve 1975'de yüzde 14.2 ile yaş 

meyve ve yaş/kuru fındık, ceviz, fıstık; 1970'de yüzde 13.3 
ve 1975'de 13.1 ile tütün; 1970'de yüzde 5.2 ve 1975'de 

yüzde 5.0 ile kurutulmuş meyve toplam ihracat içerisinde 

en büyük payları teşkil etmiştir. 1979 yılında pamuk ve 

tütün ihracatlarının payları sırasıyla yüzde 10.3 ve yüzde 

7.8'e düşerken, yaş meyve ve yaş/kuru fındık, ceviz, fıstık 

yüzde 19.5'lik bir pay ile toplam içerisinde bir numaralı 

ihracat kalemi haline gelmiştir. Aynı yıl, dokuma iplik 

ihracatı yüzde 10.2 ile toplam ihracat içerisinde üçüncü 

büyük paya sahip olan madde olarak göze çarpmaktadır. Söz¬ 

konusu mallarla ilgili olarak yapılan toplam dünya ihraca¬ 
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tı içerisinde Türkiye'nin payı, yaş meyve ve yaş/kuru fın

dık, ceviz, fıstık ihracatında 1970'de yüzde 4.3 iken 1979' 

da yüzde 4.5'e çıkmış, pamuk ve tütün ihracatı ise sırası 

ile, yüzde 8.2'den yüzde 4.3'e ve yüzde 7.4'den yüzde 5.2' 

ye düşmüştür. Diğer taraftan, aynı dönemler için kurutul

muş meyve ihracatının dünya pazarındaki payı, yüzde 13.2 

iken yüzde 18.1'e yükselmiştir. 

Mamafih, 1979'dan itibaren anılan malların Türkiye' 
nin toplam ihracatı içerisindeki payları, dokuma-giyim sa
nayii mamulleri ihracının payının gerisinde kalmıştır. 
1981 yılında, 5 temel mal, tütün, pamuk, fındık, kurutul

muş meyve ve hububat ve baklagiller, 1605 milyon US $ ile 
Türkiye'nin toplam tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatı 

içerisinde yüzde 72.3'lük bir pay teşkil etmiş, bu pay 1982 
yılında, 1420 milyon US $ ile yüzde 66.3'e düşmüştür. 

Türk hükümetlerinin sanayi ürünleri payını artır
maya yönelik çabaları, özellikle 1980 sonrası yıllarda so
nuçlarını vermeye başlamış, tarıma dayalı işlenmiş ürünler 
ve imalat sanayiinin toplam ihracat içerisindeki payı, 
1970'de yüzde 18.7'den başlayarak, sanayi ürün ihracı le
hine olan teşviklerin etkisiyle, 1974 yılında yüzde 39.2 
ye çıkmış, ancak bu geçici durum uzun süre devam etmemi ş
tir. Yakıt, hammadde ve yedek parça kıtlığına yol açan dö
viz darboğazının yanısıra, "overvalue" edilmiş döviz kuru, 
1970'li yılların ikinci yarısında imalat sanayii ürünleri 
ihracatının gelişmesini gecirtirmiştir. Tarıma dayalı iş
lenmiş mamuller ihracatının 1977 yılında 1976'ya nazaran 
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elde ettiği yüzde 38.7'lik artış (Tablo-12) bir kenara bı¬ 

rakıldığında, toplam ihracat içerisinde sanayi ürünlerinin 
payının 1974'de yüzde 39.2'den 1978'de yüzde 27.2'ye düş¬ 

tüğü görülmektedir. 1979 yılından itibaren sanayi ürün ih¬ 

racatını canlandırmak için sarfedilen çabalar, bu tür mad¬ 

delerin ihracında dikkate değer bir artış göstererek seme¬ 

resini vermeye başlamış, ilk kez 1981 yılında, sanayi ürün¬ 
leri ihracatından elde edilen gelir tarım ve hayvancılık 
ürünleri ihracatından elde edilen değeri aşmıştır. Tarım 

ve hayvancılık ürünleri ihracatı yüzde 47.2'lik bir düzey¬ 
de kalırken, sanayi ürünlerin toplam ihracat içerisindeki 
payları 1981 yılında yüzde 48.7 olmuş, 1982 yılında ise 

sözkonusu oranlar yüzde 37.3 ve yüzde 59.7 olarak sanayi 
ürünler ihracatı lehine gelişme göstermiştir. 

Değer olarak sanayi ürünler ihracatı 1970'de 109 

milyon US $'dan, 1979'da 785 milyon US $'a ve 1980'de 1057 

milyon US $'a yükselmiştir. Sözkonusu ihracatlar 1981 yı” 
lında cari değerlerle yüzde 118.7'lik yıllık artış göste¬ 
rerek 2290 milyon US $'a ulaşmış, 1982 yılında ise bir ön¬ 
ceki yıla kıyasla yüzde 49.7 oranında bir artışla 3429 mil¬ 
yon US $'a çıkmıştır. Aynı yıllarda tarım ürünleri ihraca¬ 
tı sırasıyla yıllık yüzde 32,7 oranında bir artış ve yüzde 
3.5 oranında bir düşüş kaydetmiştir (Tablo-7) 1982 yılın¬ 
daki bu düşüşün, tarım ürünleri dünya ihraç fiyatlarındaki 
olumsuz değişmelerden kaynaklandığı öne sürülebilir, 

Sanayi mamulleritoplam ihracatı içerisinde tarıma 
dayalı işlenmiş ürünlerin payı, 1970'de yüzde 38.5 iken, 
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1974'de yüzde 21.6, 1980'de yüzde 19.9, 1981'de yüzde 17.9 
ve nihayet 1982'de yüzde 16.6 olmuştur.. Başka bir ifade ile, 
toplam sanayi ürünler ihracı içerisinde imalat sanayi ma¬ 
mullerinin payı zaman içerisinde giderek artmış, 1970 yı¬ 
lında yüzde 61.5 iken 1982'de yüzde 83,4'e çıkmıştır (Tab¬ 
10-12). 

Dokuma-giyim sanayii imalat sanayii mamulleri ihra¬ 
catı içerisinde her zaman en büyük payı teşkil etmiştir. 
Bu sektör ilk kez 1977 yılında toplam ihracat içerisinde 
en fazla döviz getiren kalem haline gelmiş ve 1979'dan iti¬ 
baren de Türkiye'nin bir numaralı ihraç mamulü niteliğini 
kazanmıştır. 

Deri-Kösele sanayii, orman ürünleri sanayii, kimya 
sanayii, petrol ürünleri sanayii ve demir-dışı metaller sa¬ 
nayii, sırasıyla,75 milyon US $, 24 milyonus $, 37 milyon 
US $, 86 milyon US $ ve 40 milyon US $'lık ihracat değer¬ 
leri ile en iyi performanslarını 1974 yılında göstermiş, 
ancak, takibeden 6 yıl içerisinde bu sektörlere ait ihra¬ 
catlar hızla düşmüştür. Sadece, kimya sanayii mamulleri ih¬ 
racatı 1980 yılında 76 milyon us $'a çıkmıştır. 

Bir genelleme yapılacak olursa; Türkiye'de 1970-80 
dönemi boyunca, dokuma-giyim sanayii dışında kalan diğer 
imalat sanayii mamulleri ihracatlarının, toplam ihracat 
gelirleri içerisinde nisbeten ufak bir pay teşkil ettikle¬ 
ri söylenebilir, 1980 ekonomik istikrar programı ile geti¬ 
rilen teşvik politikalarının heticesinde 1981 ve 1982 yıl¬ 



53 

larında gerçekleşen ihracat patlaması, geniş çapta tüketi-— 
ci malları ve imalat sanâyi mamullerinde elde edilmiştir. 
Başlıca ihracat artışları, tarıma dayalı işlenmiş ürünler, 
dokuma-giyim Sanayii, çimento, demir çelik ve cam-seramik 
eŞyayı içeren inşaat maizemeleri, petrol ürünleri sanayii 
ile taşıt araçları sanayilerinde görülmüştür (Tablo-12). 

Sanayi ürün ihracatındaki bu dramatik artış, sana¬ 
yicilerin ithal etmek zorunda oldukları materyaller için 
gerekli olan döviz kıtlığının giderilmesi ve dolayısıyla 
üretim darboğazının iyileştirilmesi ile yakından ilişkili¬ 
dir. 

Türkiye'de madencilik ve taşocakçılığı ürünleri ih¬ 
racatı araştırmamıza konu olan son 13 yıl boyunca toplam 
ihracat içerisinde yüzde 3.2 ile yüzde 7.5 arasında değişen 
paylar elde etmiştir (Tablo-13). 1970 yılında 39 milyon US 
$'la başlayarak 1980'de 191 milyon US $'a, 1981'de 194 mil¬ 
yon US $'a erişen madencilik ve taşocakcılığı ürünleri ih¬ 
racatı, 1982 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9.3'lük 
bir azalma göstererek 176 milyon US $ olarak gerçekleşmiş¬ 
tir. | 

1980 yılında 1979'a nazaran, tarım ve hayvancılık 
ürünleri ihracatında görülen yüzde 24,4 ve sanayi ürünleri 
ihracatında görülen yüzde 33,3'lük artışlarla kıyaslandı¬ 
ğında, madencilik ve taşocakçılığı ürünleri ihracatındaki 
yüzde 43,6'lık artış, özellikle bu sektör için 1979 yılın¬ 
da cömert bir şekilde sağlanan teşviklerle izah edilebilir 
(Tablo-7 ve 12), 
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Tarım ve hayvancılık ürünleri, madencilik ve taş¬ 

ocakçılığı ürünleri ile sanayi ürünleri ihracatları için 
hesaplanan ortalama yıllık büyüme oranları, 1970-1982 dö¬ 
nemi için, cari değerlerle, sırasıyla, yüzde 12.9, yüzde 

12.3 ve yüzde 30.4 olarak bulunmuştur), Bu büyüme oran¬ 
ları, ekonomik faaliyetler içerisinde sanayi ürünlerin 
payının artırılması arzusunun bir göstergesi olarak nite¬ 
lendirilebilir, 

3.5, İHRACATIN COĞRAFİ DAĞILIMI 
  

1970-1982 yılları arasında Türkiye ihracatının COĞ— 
rafi dağılımı, cari değerlerle ve toplam ihracatın yüz¬ 
desi olarak Tablo-15 ve Tablo-16'da görülmektedir. Buna 

göre, OECD ülkeleri 1970'den bu yana Türkiye'nin dış tica¬ 
retinde en büyük yeri işgal etmiş ancak bu ülkelerin ihra¬ 

cat içerisindeki payları 1970'li yılların sonlarına doğru 
giderek azalma göstermiştir. Doğu Bloku ülkelerine yapılan 
ihracat düşük bir düzeyde kalırken, üçüncü dünya ülkeleri¬ 
ne (OPEC ülkeleri dahil) yapılan ihracatlar, son yıllarda 
bu ülkelerle gerçekleştirilen daha yakın ekonomik bağların 
bir neticesi olarak önemli artışlar kaydetmiştir. 

1970'den 1978'e kadar OECD ülkeleri Türkiye'nin top¬ 
lam ihracatının yüzde 70'inden fazlasını tüketirken, Doğu 
Bloku ülkelerinin 1970 yılında yüzde 14.3 olan payı 1977 
yılı sonunda yüzde 9,9'a düşmüş; üçüncü dünya ülkelerinin 
Türkiye'den yaptıkları ithalat ise, 1970'de toplam ihra¬ 
catımızın yüzde 12.7'si iken 1977'de yaklaşık yüzde 20 ci¬ 
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Varında bir pay teşkil etmiştir. Doğu Bloku ve özellikle 

Ortadoğu ülkeleri ile kurulan yakın ilişkiler, Türkiye'nin 
ihracatında bu ülkelerin paylarının 1980'de, sırasıyla, 
yüzde 16.5 ve yüzde 25,7'ye çıkmasına sebep olmuştur. Aynı 
yıl içerisinde, OECD ülkelerine yapılan ihracatta değer 
olarak yaklaşık 200 milyon US $'lık artıŞ sağlanmasına rağ¬ 
men, bu ülkelerin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki. 
payları yüzde 57.8'e düşmüştür. OECD ülkeleri içerisinde, 
Türkiye ihracatının yarıdan fazlası -yakın bir gelecekte 
Türkiye'nin de katılmayı planladığı- Avrupa Ekonomik Toplu¬ 
luğu üyelerine yönelmekte, Amerika Birleşik Devletleri yak¬ 
laşık yüzde 10'dan yüzde 4.5'e doğru azalma gösteren bir 
paya sahip olmakta ve Japonya ise ortalama yüzde 2'nin al¬ 
tında seyreden ufak bir pay teşkil etmektedir, 

Türkiye'nin ihracatının batılı ülkelere yoğun bi¬ 
çimde yönelmesi, ithalatının en büyük kısmının realize edil¬ 
diği bu ülkelerle olan geleneksel ekonomik bağlar, hükümet¬ 
lerin teknik ve Sosyal alanlarda uyguladıkları batılılaşma 
politikaları ve nisbeten daha sağlıklı,gelişmiş ekonomi pi¬ 
yasaları gibi faktörlerle açıklanabilir, 

Mamafih 1980 ekonomik politika değişikliklerinden 
hemen sonra,1981 ve 198) yıllarında,ihracatın coğrafi da¬ 
ğılımı eski trend çizgilerinden belirgin biçimde sapma gös¬ 
termiştir. 

OECD ülkelerine yapılan ihracatlar 1981'de yüzde 35, 1982! 
de yüzde 13 oranında artarak sırasıyla, 2264 milyon Us # 
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ve 2556 milyon US $'a erişmiş ancak, toplam ihracat içeri¬ 
sindeki payı anılan yıllarda yüzde 48.1 ve yüzde 44.5'e 
düşmüştür. Diğer taraftan Doğu Bloku ülkelerine yapılan ih¬ 
racatlar hem değer hem de toplam ihracatın yüzdesi olarak 

azalma göstermiştir (1982'de 312 milyon US #'la toplam ih¬ 
racatın yüzde 5.4'ünü oluşturmaktadır). 1981 yılında yüzde 
183 ve 1982 yılında da yüzde 36'lık bir artışla ihracatın 

büyük bir kısmı OECD ve Doğu Bloku dışında kalan ülkelere 
yönelmiştir. Bu ülkelere yapılan ihracat, 1981'de 2119 mil¬ 
yon US $ ve yüzde 45.1'lik bir paya, 1982'de ise 2878 mil¬ 
yon US $ ve yüzde 50.1'lik bir paya sahip olmuştur. 1980' 
de toplam ihracat içerisindeki yüzde 25.7'lik pay gözönün¬ 

de bulundurulduğunda yeni ekonomik istikrar tedbirlerinin 

Türkiye ihracatının ülke gruplarına göre dağılımında iki 

yıl gibi kısa bir sürede meydana getirdiği büyük değişiklik 

daha belirgin biçimde farkedilmektedir. 

1970-1982 dönemi için Türkiye ihracatının coğrafi 
dağılımına ait trend ve 1981 ve 1982 yıllarında ihracatta 

görülen sözkonusu trend çizgisinden sapmanın istatistiksel 

olarak anlamlı (significant) olup olmadığı Ek-D'de test 

edilmiş ve sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. 

Trend değerleri, toplamın yüzdesi olarak ihracatın 

coğrafi dağılımına ait rakamlar kullanılarak en küçük kare¬ 

ler metodu ile tespit edilmiş; 1981 ve 1982 yıllarında ih¬ 

racattaki kaymanın derecesini tespit etmek için "dummy 

variable" kullanılmıştır. Buna göre, ihracatın destinasyonu 
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ile ilgili olarak elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiş¬ 

tir. 

1) EXPOECD - 76.2853 - 1.1385 TIME - 15.7545 DU R> 0,896 
(-4,576)* 

2 
2) EXPE : 9.508 $ 0.2941 TIME - 7.0845 DU R- 0.416 

(-2.589)* 
2 

3) EXPO < 14.2067 & 0.8443 TIME 4 22.839 DU R- 0.961 
(9.606) 

Bağımlı Değişkenler (Toplam ihracatın yüzdesi olarak): 
  

EXPOECD < OECD ülkelerine yapılan ihracat 

EXPE Doğu Bloku ülkelerine yapılan ihracat 

EXPO - Üçüncü Dünya ülkelerine yapılan ihracat (OPEC 

ülkeleri dahil) 

Açıklayıcı Değişkenler: 
  

TIME - Zaman 

DU - Dummy variable (kukla değişken) 

Parantez içerisindeki rakamlar "t-statistic" değerlerini 

göstermekte "x" işareti, yapılan t-testlerinin anlamlı 

(significant) olduğunu vurgulamaktadır. 

(1) numaralı denklemleri elde edilen sonuca göre, 

OECD ülkelerine yapılan ihracatın zaman içerisinde küçük 

oranda azalan bir trende sahip olduğu; 1981 ve 1982 yılla¬ 

rında sözkonusu ülkelere yapılan ihracatta görülen yüzde 

15.7'lik düşmenin ise yüzde 1'lik hata payı seviyesinde 

istatistiki olarak anlamlı (significant) olduğu anlaşılmak¬ 

tadır. 
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ÇİZELGE 4 

OECD Ülkelerine Yapılan İhracatlar 
Toplam ihracatın yüzdesi olarak) 
DT EEE T TER 
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Kaynak: Ek-D'deki verilerden 
  

  
Doğu Bloku ülkelerine yapılan ihracatlara ait denk¬ 

lemimizde korelasyon katsayısının çok düşük (yüzde 41.6) 
çıkması bu eşitlik ile ilgili olarak yorum yapılmasını ge¬ 
reksiz kılmaktadır. 

(3) Numaralı denklemimizde açıkça görüldüğü üzere, 
OECD ve Doğu Bloku dışında kalan ülkelere (OPEC dahil) ya¬ 
pılan ihracatlar zaman içerisinde yükselen bir trend izle¬ 
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miş; 1981 ve 1982 yıllarında sözkonusu trendin yüzde 22.8 

oranında artışı, yüzde 1'lik hata payı seviyesinde istatis¬ 

tiki bakımdan anlamlı (significant) olmuştur. 

ÇİZELGE 5 2 

OECD ve Doğu Bloku Ülkeleri Dışındaki Ülkelere Yapılan 
İhracatlar (OPEC dahil) 

(Toplam ihrac 
. 0 la NN 
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ilerden türetilmiştir 

1981 ve 1982 yıllarında ihracatımızda gerçekleşen 

yapısal değişimi test edebilmek için kullandığımız kukla 

değişkene (dummy variable) ait hesaplanan katsayılar, ih¬ 
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racatımızın destinasyonu ile ilgili trend eğrilerinde son 

iki yılda görülen kaymanın derecesini belirlemektedir. Bu¬ 

na göre OECD ülkeleri ile üçüncü Dünya ülkelerine yapılan 

ihracatlara ait trend eğrileri sırası ile yüzde 15.7'lik 

negatif ve yüzde 22.8'lik pozitif bir kayma göstermiştir. 

Her iki kayma da istatistiksel olarak anlamlı (significant) 
sayılacak düzeyde olup; eski ve yeni trend eğrileri aynı 

eğime sahiptir. Başka bir deyişle yeni trend eğrileri eski 

trend eğrilerine paralel biçimde kayma göstermiştir. 

Özetlemek gerekirse, Türkiye ihracatının coğrafi 

dağılımında 1981 ve 1982 yıllarında belirgin değişiklikler 

görüldüğü ve bunun ise, 1980'de hükümet tarafından benim¬ 

senen "dış ticaretin yeniden yönlendirilmesi politikası" 

nın bir neticesi olduğu iddia edilebilir. 

Bu çalışmada incelenen dönem boyunca ilk kez 1981 

yılında OECD ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içeri¬ 

sindeki payı yüzde 50'nin altına düşmüş ve 1982 yılında 

Üçüncü Dünya ülkelerine yapılan ihracat tutarı toplam ihra¬ 

catın yüzde 50.1'ine erişmiştir. Son yıllarda ihracatın 

özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine doğru yönel¬ 

mesi aşağıdaki tabloda açıkca görülmektedir, 
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"Ortadoğu ve Kuzey Açrika Ülkelerine Yapılan İhracatlar" 

  
Milyon US $ o Toplamın Yüzdesi 

1979 406.9 17.9 
1980 653.6 22,4 

1981 1942.6 41.3 

1982 2691.9 46.8 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı 
..—.   

Buna . göre, sözkonusu ülkelere yapılan ihracatlar 

son 3 yıl içerisinde değer olarak 6 mislinden fazla arta¬ 

rak 1982'de 2691.9 milyon US $'a ulaşmış ve toplam ihraca¬ 

tın yüzdesi olarak da 2 mislinden fazla artış kaydetmiştir. 
Irak ve Libya 1981'de Türkiye'den yaptıkları ithalatı bir 

önçeki yıla oranla 5 mislinden fazla artırarak 1 milyar US 
$'ın üzerinde bir değerle Türkiye'nin gn büyük ticaret or¬ 
takları haline gelmiş; 1982 yılında ise düşen petrol fiyat¬ 
ları nedeniyle ödeme güçlükleriyle karşılaşan Libya'nın 
yerini 791 milyon US $'lık ithalatıyla İran almıştır. 

1980'den bu yana Türkiye ihracatının Arap ve Afrika 
ülkelerine yönelmesinin çeşitli sebepleri vardır. Herşey¬ 
den önce, anılan pazarlara yakın olmanın sağladığı daha 
ucuz nakliye avantajı Türk ihracatçıların batılı rakiple¬ 
riyle rekabete girmelerini mümkün kılmıştır. Sanayileşmiş 
ülkeler durgun ekonomik büyüme gösterir ve bu nedenle bağ¬ 
lı bulundukları topluluklar dışında kalan ülkelerden yap¬ 
tıkları ihtalatlara çeşitli kısıtlamalar uygularken, böl¬ 
gesel OPEC üyesi ülkelerin potansiyel büyüme ve yüksek it¬ 
hal kapasiteleri ve Türkiye ile giderek gelişen özel siya¬ 
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si ekonomik bağları ihracatın son yıllarda yeni pazarlara 

yönelmesinde etken olmuştur. Diğer taraftan satışların tek 

bir piyasa yerine çeşitli pazarlara dağılması dış ticaret¬ 

te risk unsurunu asgariye indirecektir. 

NOTLAR 

1) Bahis konusu büyüme oranlarının hesaplanmasında, 

Tablo-8'de sunulan formül kullanılmıştır. 
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IV. BÖLÜM 

â.l, 1981 ve 1982 YILLARI İHRACAT PERFORMANSI 
  

* 

Yurt dışında çalışan işçi döviz gelirlerinde ve di¬ 

ğer sermaye hareketlerinde büyük çapta bir değişiklik olma¬ 

dığı varsayıldığında, bir ülkenin ödemeler dengesi problemi¬ 
nin, ekonominin döviz gelir seviyesini belirleyen iki fak¬ 

tör; ihracat düzeyi ve ihracat gelirlerindeki dalgalanmalar 
ile izah edilebileceği öne sürülebilir, Çalışmamızın önce¬ 
ki sayfalarında açıklandığı üzere, ihracat gelirlerinde bü¬ 

yük oranda dalgalanma görülmediğinden (1970-80 dönemi için 
toplam ihracata ait instability index yüzde 9.5 olarak hesap¬ 
lanmıştı), Türkiye'nin ödemeler dengesi açığı probleminin 
nedeni, yurtdışına yapılan satışlardan elde edilen gelirler¬ 
deki dalgalanmalardan ziyade ekonomiyi canlı tutabilmek 
amacıyla yapılacak ithalata ait faturayı ödemek için ihti¬ 
yaç duyulan ve sürekli büyüyen döviz gereksinimi karşısın¬ 
da fiili ihracatın yetersiz düzeyde kalması olmuştur. 

1980 ekonomik politika değişikliğinin ihracat ağır¬ 
lıklı tedbirleri, ihracat gelirlerinin artırılması sureti 

ile ülkenin ödemeler dengesi açığı sorununu gidermeyi amaç¬ 
lamıştır. 

Daha önce de bahsedildiği gibi, yeni ekonomik istik¬ 

rar programının yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye'nin 
dış ticaret performansında gözle görülür bir iyileşme ol¬ 
muştur. Mamafih, başarılı ihracat performansı ile ilgili 
değerlendirmelerin büyük bir kısmı cari değerlere dayanmak¬ 
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tadır. Türkiye'nin ihracat gelirlerinde 1980 sonrası yıl¬ 

larda görülen gelişmenin, hükümet tarafından uygulanan ye¬ 
ni ekonomik politikaya bağımlı olup olmadığı konusunda da¬ 

,* ,* 

ha gerçekçi bir değerlendirmede bulunabilmek amacıyla bu 
bölümde ekonometrik bir çalışma yapılmıştır. 

çalışmamızda en küçük kareler metodu ile zamana kar¬ 
şı bir regresyon kurarak ve 1981, 1982 yıllarında ihracat 
gelirlerinde görülen artışın istatistiksel olarak anlamlı¬ 
lığını test etmek amacıyla bu yıllar için "dummy variable" 
kullanarak 5 ayrı gözlem yapılmış; ülkenin ihracat perfor¬ 

mansı hem cari hem de reel değerlerle incelenmiş; ihracat 

gelirlerini reel değerlerle ifade etmek için Türkiye'nin 
ihracat fiyat endeski deflatör olarak kullanılmıştır. 

Böyle bir yaklaşım, ihracatımızın incelenen dönem 

içerisinde sabit değerlerle nasıl bir gelişme izlediğini 
görmemize yardımcı olacaktır. 

Hesaplanan regresyon eşitlikleri aşağıda özetlenmiş 

konu ile ilgili veriler Ek-E'de sunulmuştur. 

2 
(1) LEXPT - 6.366 4 0.15 TIME 4 0.3146 DU R > 0.964 

(2.271)* 

(2) LSEXPT < 6.4636 4 0.0363 TIME 4 0.5028 DU R2 - 0.871 
(4.055)* 

(3) LEXPT - -1521 4 0.0303 TIME $ 0.5368 DU 4 0.6369 LEXPW 
(3.06)* RZ - 0.973 

(4) LSEXPT pi -2,.3256 4 0.0211 TIME * 0.7219 DU#0.6956 LSEXPW 
(4.895)* OR? 0.914 
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(5) EXPR < 0.2385 - 0.0069 TIME $ 0.1474 DU R? > 0.757 
(5.497)* 

Bağımlı Değişkenler: 
LEXPT - Cari değerlerle toplam ihracat gelirleri (logarit¬ 

mik değerler kullanılmıştır) 

mik değerler kullanılmıştır) 
EXPR - Türkiye'nin toplam ihracat gelirlerinin dünya top¬ 

lam ihracatına oranı (EXPT/EXPW) (yüzde olarak) 

Açıklayıcı Değişkenler:   g 

/ 

TIME — Zaman 

DU Dumnmy variable (kukla değişken) "1981 ve 1982 için 
1, bunlar dışında kalan tüm yıllar için 0 değeri 
verilmiştir" 

LEXPW r Cari değerlerle toplam dünya ihracatı (logaritmik 
değerler kullanılmıştır) 

LSEXPW - Reel değerlerle toplam dünya ihracatı (logaritmik 
değerler kullanılmıştır) 

- Parantez içerisindeki rakamlar “e statistik" değerlerini 
göstermekte; "4" işareti, yapılan t-testlerinin anlamlı 
(significant) olduğunu vurgulamaktadır. 

- Reel değerlerin hesaplanmasında Tablo (9)'da sunulan dış 
ticaret fiyat endeksleri deflatör olarak kullanılmıştır. 

(1) Numaralı denklemde görüldüğü üzere, 1981 ve 1982 
yıllarında Türkiye'nin cari değerlerle toplam ihracatı, 
1970 sonrası dönemine ait trenâ eğrisinin yüzde 31.4 üze¬ 
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rinde gerçekleşmiştir. Regresyon denkleminin logaritmik 
değerlerin kullanılması suretiyle hesaplânması durumunda 
trend eğrisinden sapmaların daha küçük olduğu göze çarp¬ 
makta; mamafih sözkonusu yüzde 31.4'lük ihracat artışı İs¬ 
tatistiksel olarak yüzde 2.5 seviyesinde anlamlı (signifi-— 
cant) olmaktadır. Diğer taraftan regresyon eğrimiz cari de¬ 
ğerlerle toplam ihracatın zaman içerisinde yüzde 15.0'lık 
bir artış kaydettiğini ortaya koymaktadır. 

(2) Numaralı denklemde, reel olarak durum değerlen¬ 
dirmesi yapabilmek amacıyla sabit değerlerle ihracat gelir¬ 
leri kullanılmıştır. Buna göre, zaman içerisinde toplam 
ihracatımızdaki reel artışın yüzde 3.6 düzeyinde olduğu; 

1981 ve 1982 yıllarındaki ihracat patmasının ise trend de¬ 
ğerinin yüzde 50.2 üzerinde gerçekleştiği ve bu artışın 
istatistiki olarak yüzde 1 seviyesinde anlamlı (significant) 
olduğu görülmektedir. 

Burada dikkati çeken husus, her iki eşitlikte de toplam ih¬ 

racat gelirlerinin artan bir trende sahip olması, ancak 
1980 sonrası ihracat performansındaki başarının, özellikle 

reel değerler sözkonusu olduğunda çok daha belirgin hale 

gelmesidir. 

(3) Numaralı eşitlikte, carideğerlerle dünya ihra¬ 

cat tutarları regresyon denklemimize açıklayıcı bir değiş¬ 
ken olarak dahil edilmiştir. Bu durumda, (1) numaralı denk¬ 

lemimizdeki sonuçlarla mukayese edildiğinde, zaman içeri¬ 
sinde ihracat trendinin büyüme oranının yüzde 3.0'a düştü¬ 

ğü; 1981 ve 1982 yıllarında ihracat trendinden yüzde 53.6' 
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lık pozitif sapmanın istatistiksel anlamlılığının daha da 

kuvvetlendiği gözlenmektedir. Denkleme katılan yeni değiş¬ 

ken (LEXPW), Türkiye ihracatının giderek yükselen dünya 

ithal talebine -ihracat ağırlıklı kalkınma modellerini be¬ 

nimseyen Kore, Singapur, Tayland gibi diğer bazı gelişmekte 

olan ülkelerin başarılı ihracat performansları veya, doğru¬ 

dan ya da dolaylı olarak ihracatı cazip olmaktan uzaklaştı¬ 

ran çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle- yeterince cevap 
veremediğini ortaya koymaktadır. Sözkonusu eşitlikten anla¬ 
şıldığı üzere, dünya ihracatı yüzde 100 arttığında Türkiye 
ihracatı buna sadece yüzde 63.6 oranında bir artışla cevap 
verebilmekte; bu ise dünya toplam ihracat pazarında Türki¬ 

ye'nin payında görülen azalmayı izah etmektedir. 

Yukarıdaki analiz, sabit değerlerin kullanılması su¬ 

retiyle (4) numaralı denklemde de tekrarlanmış; sabit de¬ 

ğerlerle dünya toplam ihracatının (2) numaralı eşitliğe 

ilave edilmesi 1981 ve 1982 yıllarında gerçekleşen ihraca¬ 

tın, trend değerinden yüzde 72.1 oranında sapmasına neden 
olmuştur. Sözkonusu sapma istatistiksel olarak yüzde 1 dü¬ 

zeyinde anlamlı olup özellikle son iki yılda toplam dünya 

ihracatında görülen düşüş (Tablo-l11), Türkiye'nin 1980 son¬ 

rası ihracat patlamasının daha da belirgin bir görünüm ka¬ 

zanmasına yol açmıştır. (Bu eşitlikte dummy variable'a ait 

katsayı ve t'nin değeri (2) numaralı eşitlikteki benzer de¬ 
ğerlere nazaran daha yüksek çıkmıştır). Diğer taraftan reel 

değerler sözkonusu olduğunda Türkiye'nin dünya ihracatında¬ 

ki gelişmeye (cari değerlere kıyasla) daha iyi ayak uydur¬ 
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duğu görülmektedir. Reel değerlerle dünya ihracatında ger¬ 

çekleşen yüzde 100'lük bir artış karşısında Türkiye, yüzde 

69.5 oranında artış sağlayabilmektedir. 

» 

Dünya ihracatını dikkate aldığımızda, Türkiye'nin 
reel değerlerle ihracatı neden cari değerlere nazaran daha 

başarılı gözükmektedir? 

Gerçekte reel değerlerde küçük bir artış (hatta ba¬ 

zen azalma) olurken uluslararası ticarete önemli ölçüde 
konu olan ve özellik arzeden birtakım malların fiyatların¬ 

daki yükselmeler nedeniyle cari değerlerle dünya ihracat 

tutarı Zamanla artış kaydedebilir. Böyle bir durumda, Tür¬ 

kiye'nin ihracatı oransal olarak dünya ihracatından daha 

fazla büyürse dünya ihracat pazarındaki payı genişleyecek-— 
tir. Ancak, Türkiye, fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle 

dünya ticaret değerlerini önemli ölçüde etkileyen malların 
ihracatçısı durumunda olmadığı sürece cari değerlerle ihra¬ 
catının büyüme oranı, dünya ihracatının büyüme oranından 

küçük olacaktır. Örneğin, Türkiye'nin dünya ihracatı içe¬ 

risindeki payı reel değerlerle artış gösterse bile, petrol 

ihraç etmeyen bir ülke olduğu için, dünya ihracat değerini 

büyük çapta yükselten petrol fiyat artışları Türkiye'nin 

cari değerlerle dünya ihracat pazarındaki payının azalması¬ 

na sebep olacaktır. Bu nedenle, dünya toplam ihracat değer¬ 

lerinden ham petrol ihraç tutarının çıkartılması suretiyle 

Türkiye'nin ihracat performansı hakkında daha anlamlı so¬ 

nuçların elde edileceği ve böyle bir durumda özellikle son 

yıllarda Türkiye ihracatında görülen artışın daha da anlamlı 
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(significant) hale geleceği öne sürülebilir, Bu hipotezin 
“pi 

test edilmesi, ölçek ve Zaman limitleri dışına taşmamak 

için bu çalışmada yapılmamıştır. 

(5) numaralı denklemimiz, Türkiye'nin ihracat gelir¬ 

lerinin dünya ihracatı içerisindeki payının zaman içeri¬ 

sinde negatif bir eğilime sahip olduğunu; ancak, 1980 ih¬ 

vacat ağırlıklı politika değişikliğinden sonra sözkonusu 
payın giderek yükseldiğini ve yüzde 0.14'lük bu artışın is¬ 

tatistiki olarak yüzde 1 seviyesinde anlamlı (significant) 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yukarıda yapılan gözlemlerin ışığı altında netice 

olarak; 1981 ve. 1982 yıllarındaki ihracat patlamasının, 

1980'den itibaren Türkiye'de yeni ekonomik politikayı tes¬ 

bit edip uygulayan otoritelerin döviz gelirlerini yükselt¬ 
me çabalarının başarılı bir sonucu olduğu iddia edilebilir. 

Yeni ekonomik istikrar programı ile sağlanan ihra¬ 

catı teşvik tedbirlerinin ihracat gelirlerinin artırılması 

hususunda belirgin şekilde etkili olduğunu gördükten sonra, 

sözkonusu tedbirlerin temel sektörler üzerinde ne ölçüde 

etki yaptığını anlayabilmek amacıyla Ek-F'de daha önceki 

çalışmamıza benzer bir analiz gerçekleştirilmiş, elde edi¬ 

len sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

(1) LEXPM - 4.8959 5 0.1948 TIME ş 0.6069 DU R? 
2.113)” 

0 0.922 

(2) LSEXPM - 4.9935 4 0.0811 TIME $ 0.7951 DU R? - 0.856 
(3.238)* 
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(3) LEXPM < -14.9713 - 0.0991 TIME $ 1.0948 DU#1.6691 LEXPWM 
(2.742)* o Rİ 0.940 

(4) LSEXPM - -3.537 & 0.0741 TIME $ 0.9765 DU40.7017 LSEXPWM 
3.174)” Rİ. 0.870 

  

(5) LEXPA - 6.028 4 0.1299 TIME $ 0.0355 DU OR2 > 0,948 
(0.274) 

(6) LEXPMO - 3.3487 4 0.172 TIME - 0.2801 DU R? z 0.913 
(-1.379) 

Bağımlı Değişkenler: 

LEXPM - Cari değerlerle sanayi ürünler ihracat gelirleri 

(logaritmik değerler kullanılmıştır) 

LSEXPM - Reel değerlerle sanayi ürünler ihracat gelirleri 

(logaritmik değerler kullanılmıştır) 

LEXPA - Cari değerlerle tarım ve hayvancılık ürünleri ih

racat gelirleri (logaritmik değerler kullanılmış
tır) 

LEXPMO x Cari değerlerle madencilik ve taşocakçılığı ürün

leri ihracat gelirleri (logaritmik değerler kulla

nılmıştır) 

Açıklayıcı Değişkenler: 
  

TIME > Zaman 

DU Dummy variable (kukla değişken) “1981 ve 1982 için n 

1, bunlar dışında kalan tüm yıllar için 0 değeri 

verilmiştir". 

LEXPWM - Cari değerlerle dünya sanayi ürünler ihracat ge

lirleri (logaritmik değerler kullanılmıştır) 
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LSEXPWM - Reel değerlerle dünya sanayi ürünler ihracat ge¬ 
lirleri (logaritmik değerler kullanılmıştır) 
" -— parantez içerisindeki rakamlar “t-statistik" değerlerini 

göstermekte; "e" işareti, yapılan t-testlerinin anlamlı 
(significant) olduğunu vurgulamaktadır. 

— Reel değerlerin hesaplanmasında Tablo (9)'da sunulan dış 
ticaret fiyat endeksleri deflatör olarak kullanılmıştır. 

yukarıdaki (5) ve (6) numaralı denklemlerden anla¬ 
şıldığı üzere, tarım-hayvancılık ile madencilik-taşocakçı¬ 
lığı ürünleri ihracatları 1981 ve 1982 yıllarında, cari de¬ 
ğerlerle, belirgin bir artma veya azalma göstermezken; sâ“ 
nayi ürünler ihracatı aynı yıllarda, yüzde 60.6 oranında 
bir yükselme kaydetmiştir. sözkonusu artış istatistiki ola¬ 
rak yüzde 5 seviyesinde anlamlı (significant) olmaktadır. 

Türkiye'nin reel değerlerle sanayi ürün ihracatı 
(denklem (2)) zaman içerisinde yüzde 8.1'lik bir büyüme kay” 
detmiş; son iki yıldaki ihracat patlaması özellikle bu sek¬ 
törde görülmüş, reel değerlerle, ihracat artışı yüzde 79.5'a 
ulaşmıştır. a 

Dünya sanayi ürün ihracatının açıklayıcı değişken 
olarak regresyon eğrimize dahil edilmesi, Türkiye'nin sa¬ 
nayi ürün ihracatında eriştiği başarıyı daha da belirgin 
hale getirmiş; cari değerlerle, 1981 ve 1982 yıllarında, 
bu sektörün ihracat artışı yüzde 109 (denklem (3)), reel 
değerlerle yüzde 97.6 (denklem (4)) olmuştur. Gerek cari 
gerekse reel değerlerde görülen bu artışlar istetistiki 
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olarak yüzde 1 seviyesinde anlamlıdır (significant). Diğer 
taraftan dünya sanavi ürün ihracatındaki 100 birimlik bir 
gelişmeye Türkiye'nin cari değerlerle 166.9; reel değerler¬ 
le ise 70.1 birimlik bir artışla karşılık verebildiği yine 
yukarıdaki gözlemlerimizden anlaşılmaktadır. 

Netice olarak, 1981 ve 1982 yıllarında Türkiye'nin 

genelde toplam ihracat ve özelde sanayi ürün ihracatı ko¬ 
nusunda oldukça başarılı bir performans gösterdiği, 1970' 
den buyana izlenen ihracat trendleri dikkate alındığında 
özellikle son iki yıldaki ihracat patlamasının gerek cari 
ve gerekse reel değerlerle istatistiki olarak anlamlı ol¬ 
duğu ve bu durumun ise, 1980'de benimsenen ihracat ağırlık¬ 
lı yeni ekonomik politikanın ışığı altında uygulanan teş¬ 
vik tedbirlerinin bir sonucu olduğu şeklinde yapılacak bir 

yorumu haklı çıkaracağını iddia etmek mümkün gözükmektedir. 
Kararlı biçimde uygulanmasına devam edilen ihracatı teşvik 
tedbirlerinin toplam ihracat ve bilhassa sanayi ürün ihra¬ 
catı üzerinde etkin olduğu şeklinde kurulacak bir hipotez, 

cari değerler için asgari yüzde 95, reel değerler için yüz¬ 
de 99 olasılıkla doğru kabul edilecektir. Başka bir deyiş¬ 

ile, teşvik tedbirlerinin ihracatımızın gelişmesi hususunda 
belirgin şekilde etkili olduğuna ilişkin bir hipotezin ha¬ 

ta payı maksimum yüzde 5'tir. 

4.2. İHRACATI ETKİLEYEN HÜKÜMET POLİTİKALARI 
  

Sağlanan ihracatı geliştirici teşviklerin yanısıra, 
bir bütün olarak hükümet tarafından izlenen ekonomik poli¬ 
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tikanın Türkiye'de ihracat düzeyinin belirlenmesinde büyük 

çapta etkili olduğu öne sürülebilir. 1970 istikrar progra¬ 
mının geçmiş tecrübeleri göstermiştir ki, yurttışına yapı¬ 
lan satışlardan elde edilen ve muntazam bir şekilde büyü¬ 

yen döviz gelirleri, takip edilen hükümet politikalarının 
ekonomik alandaki dışsal ve içsel değişikliklere uyum sağ¬ 

layamaması halinde geçici olacaktır. 

1970'lerin ilk birkaç yılında Türkiye ihracat gelir¬ 

lerinde izlenen tırmanmanın sonraki yıllarda devam etmeme¬ 

si yukarıdaki görüşü doğrulamaktadır. 

1980'den itibaren benimsenen yeni ekonomik politika 

tedbirleri ve bunların kararlı biçimde uygulanması, 10 yıl 

önce izlenen politikaya nazaran farklı sonuçlar doğurabi¬ 

lecek gibi gözükmektedir. İ 

İhracatçılara tanınan genişletilmiş teşviklerin ya¬ 

nısıra, yurtiçerisindeki yüksek oranlı enflasyonun ve dö¬ 
viz yetersizliği nedeniyle büyüyen ödemeler dengesi açığı¬ 

nın sıkıntılarını çeken Türk ekonomisini iyileştirmek ama¬ 
cıyla getirilen diğer politika tedbirleri, 1980 sonrası ih¬ 

racat patlamasında tamamlayıcı etkilerde bulunmuştur. 1970' 

lerde yurtiçi sınai üretimin çok küçük bir kısmını teşkil 

eden sanayi mamüller ihracatının ilk kez 1981 yılından iti¬ 

baren tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatını aşarak bir 

numaralı ihracat sektörü haline gelmesinin başlıca nedeni 

olan sözkonusu tedbirler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
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- İdari mevzuatın basitleştirilerek ihracatçılara 

özel muamele yapılması. 

- Gerçekçi döviz kurunun kalıcılığını sağlamak ve 
dolayısıyla yurtiçi fiyatların daha cazip hale gelmesini 
engellemek amacıyla düzenlibir şekilde küçük çaplı devalu¬ 
asyonların yapılması. 

- Sıkı para politikası, vergi reformu ve ücret ar¬ 

tışlarının sınırlandırılmasının yurtiçi tüketimde özellik¬ 
le sınai mamullere olan yurtiçi talepte azalmaya, dolayısı 

ile de enflasyon oranında dramatik bir düşüşe neden olması. 

- Faiz oranları üzerinde hükümet kontrolunun kaldı¬ 

rılması, bu durumun faiz oranlarının aniden yükselmesine; 
dolayısıyla elde tutulanstokların maliyetlerinin artmasına 
ve zamanla sanayicilerin yurtiçi piyasada mal satabilme be¬ 
cerilerinin zayıflamasına sebep olması. Diğer taraftan, 

| yurtiçi kredilere ait yüksek faiz oranlarının, firmaları, 
ihracat maksatlı daha ucuz para tedarikine yöneltmesi, bu¬ 

nun ise düşük faizli ihracat kredileri kullanımını hızla 
artırması. 

Son 1l yıl içerisinde ihracatçılar için öngörülen 
kredi ve döviz tahsisleri ile gerçekleşen ihracat gelirleri 

arasındaki korelasyonun hesaplanmasına dair bir çalışma 
Ek-B'de yapılmıştır. Buna göre her iki durum için de pozi¬ 

tif significant bir korelasyon olduğu ortaya çıkmaktadır 
(Ek-B). 
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- Hükümet sübvansiyonlarının ve fiyat kontrollarının 

kaldırılarak firmaların daha fazla rekabete zorlanması. 

- İthal rejiminin liberalleştirilmesi; başarılı bir 
sanayi ürün ihracat performansının önemli bir unsuru olan 
ithal girdilerin çabuk ve kolay biçimde temin edilmesi. 

- Grev ve lokavtın yasaklanması ve bunun Türkiye'nin 
belli başlı ihracat sektörleri olan tekstil, cam ve madeni 
eşya endüstrilerinin yurtiçi üretim düzeylerinde dramatik 

gi 

artışlar meydana getirmesi. 

— Geçmiş yıllarda ithali zorunlu girdilerin, yedek 
parça ve yakıtın yetersizliği nedeniyle yüzde 30 civarında 
seyreden kapasite kullanımının darboğazların giderilmesiyle 
birlikte hızla büyümesi. 

- Türkiye'de ihracı mümkün tahıl ürünleri üretimi¬ 
nin büyük ölçüde bağımlı olduğu gübre ve zirai mücadele 
ilaçlarının ithali lehine farklı döviz kuru uygulanması. 

4.3.İHRACAT PATLAMASININ DİĞER NEDENLERİ 
  

Bu bölümde, 1980 sonrası ihracat patlamasının ihra¬ 
cata yönelik yeni politika tedbirleri ve yurtiçi talep se¬ 
viyesindeki düşmeye mi bağlı olduğu, yoksa Türkiye'nin ih¬ 
racat performansını etkileyen başka birtakım nedenlerinde 
var olup olmadığı sorusuna kısaca cevap aranacaktır. 
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Komşu ülkeler olan İran ve Irak arasındaki savaşın 
son yıllarda Türkiye ihracatına ilave faydalar sağladığı 
kabul edilebilecek bir görüştür. Bu iki ülkenin körfez li¬ 

manları savaş nedeniyle kapatıldığında Akdeniz sahillerin¬ 

deki Türk limanları tabii bir alternatif haline gelmiş, bu 

durum Türkiye'de üretilen mallara olan talebin yanısıra, 

Türkiye üzerinden transit ticareti yapılan malların mikta¬ 
rında da büyük çapta artışa neden olmuştur. 

İhracat ve yurtdışında çalışan işçi gelirlerinden 

sonra Türkiye için en büyük döviz kaynağı olma yolundaki 

yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde son yıllarda görülen 

patlama da Orta Doğu ve Arap ülkelerine yapılan ihracatta¬ 

ki artışı etkileyen faktörlerden birisi olmuştur. Genel 

ekonomik kriz, yüksek enflasyon, çok sayıda hükümet yatı¬ 
rım projelerinin ertelenmesi ve konut sektöründeki durgun 

talep, giderek artan sayıda müteahhitlik firmasını yurtdı¬ 

şında yeni çalışma sahaları aramasına neden olmuştur. 1980 

ekonomik istikrar programından sonra yurtdışında hizmet 

üreten müteahhitlik firmalarına yeni vergi muafiyetleri ve 

transfer kolaylıkları sağlanması bu sektör lehine etkiler¬ 

de bulunmuştur. Sözkonusu müteahhitlik projelerinde çimen¬ 

to ve muhtelif inşaat malzemeleri gibi Türk malı girdile¬ 

rin giderek artan bir oranda kullanılması Türkiye'nin özel¬ 
likle sanayi ürün ihracatında gözle görülür bir artışa ne¬ 

den olmuştur. 

1980 sonrası ihracat gelirlerindeki büyük artışın 

geniş ölçüde geçici bölgesel siyasi ve ekonomik şartlara 
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bağlı olduğu ve dolayısıyla uzun dönemde kalıcı olamayaca¬ 
ğı yolundaki görüş bir dereceye kadar doğru kabul edilebi¬ 
lir. Ancak, son zamanlarda petrol fiyatlarındaki düşme ne¬ 

deniyle ödeme sıkıntısı içerisinde bulunan Irak ve Libya 
gibi ülkelere yapılan ihracatta yakın bir gelecekte gerile¬ 
me olması mümkün görülmekle birlikte; Körfez ülkeleri ile 
yakın mali ve ekonomik işbirliği devam ettiği, yeni pazar¬ 
lara girilebildiği ve ihracat ağırlıklı politikalar ısrar¬ 
lı bir biçimde uygulanmaya devam edildiği sürece Türkiye' 
nin ihracatında genelde bir düşme beklenilmemelidir. 

4,4. PROGRAMLANAN VE GERÇEKLEŞEN İHRACAT 
  

Türkiye'de ihracatı etkileyen hükümet politikaları¬ 
nı tartıştıktan sonra, 1970'li yıllarda ihracat plan hedef¬ 
lerinin ne ölçüde gerçekleştiğini görmekte yarar vardır. 
Tablo-17 ve Çizelge-7 sözkonusu yıllarda programlanan ve 
gerçekleşen ihracat tutarlarını göstermektedir. Buna göre, 
birinci (1963-67) ve ikinci (1968-72) plan dönemlerinde ve 

1973, 1974 yıllarında gerçekleşen toplam ihracat tutarları 
programlanan ihracat hedeflerinin üzerinde seyretmiş; sana¬ 
yi ürünler ihracatı herzaman programlanan düzeyin üzerinde, 
madencilik ve taşocakçılığı ürünleri ihracatı -1974 yılı 
dışında- planlanan hedeflerin altında, tarım ve hayvancılık 
ürünleri ihracatı ise -1974 yılı hariç tutulduğunda- prog¬ 

ramlanan hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak 1975 

yılından itibaren ihracatın gerçekleşme oranı -1976 ve 1978 
yıllarında tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatı ile 1975 
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yılında madencilik ve taşocakçılığı ürünleri ihracatı hariç 
tutulmak kaydıyla- gerek herbir sektör ve gerekse toplam 
ihracat için yüzde 100'ün altında kalmış, dolayısıyla 1975 
ve 1979 yılları arasında ihracat gerçekleşmeleri genelde 
plan hedeflerine erişememiştir. özellikle Türkiye'de sanayi 
ürün ihracatı 1970'li yıllarda daha önceki bölümlerde kap¬ 
samlı biçimde açıklanan ekonomik koşullardan ve yan faktör¬ 
lerden olumsuz şekilde etkilenmiş fakat 1980 sonrasında Çâ¬ 
bucak kendini toparlamıştır. 
Diğer sektörlerle mukayese edildiğinde, ithal gereksinimi 
gibi dış faktörlere karşı daha düşük ölçüde bağımlılık gös¬ 
teren tarım ve hayvancılık ile madencilik ve taşocakçılığı 
ürünleri ihracatları, program hedeflerinin gerçekleştiril¬ 
mesi hususunda nisbeten tutarlı bir görünüm arzetmektedir. 

Dördüncü beş yıllıkkalkınma plan döneminin ilk yıl¬ 
larında (1978, 1979) oldukça güç gözüken ihracat hedefle¬ 
rine erişme ümidi (Tablo-18) son zamanlardaki başarılı ih¬ 
racat performansı ile kuvvetlendirilmiş olmakla birlikte 
sadece son iki yıldaki ihracat patlamasını gözönünde bulun¬ 
durarak yapılacak bir değerlendirme pek de sağlıklı olmaya¬ 
caktır. 

4,5. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNİN BAŞARI ŞANSI 

Ocak 1080 ekonomik politika değişikliğinin ve bunun 
uygulamasının Türkiye'de kısa dönemde ihracatın gelişimini 
canlandırmada başarılı olduğu görülmektedir. 
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Ana hedeflerinden biri, genelde ihracat gelirlerini 
ve özellikle de sanayi ürün ihracatını artırmak olan söz 
konusu yeni politikanın, çalışmamızda istatistiki olarak da 
tesbit edildiği üzere, en azından 1981 ve 1982 yılllarında 
bu amacına ulaştığı iddia edilebilir. 

Bu yıllardaki ihracat patlaması, teşvik sisteminin 
böyle bir gelişmeyi desteklemesi ve dış pazar şartlarının 
uygunluğu halinde, çeşitlendirilmiş sanayi ürünler ihraca¬ 
tının gerçekleştirilmesi için gerekli potansiyelin Türkiye'de 
mevcut olduğunu göstermektedir. 

Ancak, anılan gelişme, yatırımlarda bir artışın sağ¬ 
lanması ile değil; mevcut sınai tesislerdeki kapasite kuli-¬ 
nımının artırılması ve dolayısıyla da verimliliğin yükselme¬ 
si ile mümkün olmuştur. Son yıllarda, mevcut potansiyel içe¬ 
risinde daha iyi kapasite kullanımı ve ekonomik aktivitenin 
yeniden yönlendirilmesinde hissedilir ölçüde başarı sağlan¬ 
mıştır. 

Buna göre, orta ve uzun dönemde ihracat gelirleri¬ 
nin artması, temelde, ihracatçılara tanınan teşviklere, ger¬ 
çekci döviz kuru ayarlamalarına ve dış pazar şartlarına bağ¬ 
lı olmaktadır. Sınai ürün ihracat pazarını kazanma ve elde 
tutmada malın kalitesi, teslimatın hızı ve güvenilirliği de 
en az fiyat kadar önemli bir husustur. 

1983 ve hemen akabindeki yıllar Türkiye için pek 

çok bakımdan önem arzetmektedir; Gelişmeler, ekonomiyi is¬ 
tikrara kavuşturma çabalarının Ve değişen iç ve dış şartlara 
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Türk ekonomisinin adaptasyonunu amaçlayan politikaların or¬ 
ta dönemde ne derece başarılı olduğunu, gerçekleşen ihracat 

patlamasının geçici olup olmadığını ve kısa Zaman içerisin¬ 
de yeniden problemlerin belirip belirmiyeceğini ortaya koya” 
caktır. 

Bu arada, Türkiye'de yoğun biçimde uygulanan ihracat 
teşvikleri üzerine -AET ülkeleri T-Shirt kısıtlaması örneğin¬ 
de olduğu gibi- birtakım ülkelerin karşı ticari müdehalele¬ 
re başvurması, yakın bir gelecekte ihracat ağırlıklı politi¬ 
ka tedbirlerinin sonuçlarını kısmen zayıflatacak ve Türkiye'¬ 
nin ihracat gelirlerindeki artış hızını yavaşlatabilecektir. 

Dışticaret açığının uzun dönemde giderilmesi, Türk 
ekonomisinin kendi kendisine yeterli olacak şekilde büyüme¬ 

sinin başlıca engellerinden birini - döviz sıkıntısını Orta¬ 
dan kaldıracaktır. Uzun vadede bunun temini ise, tarım, Or" 

4 
“, 

man ve maden gibi zengin doğal kaynak potansiyelinin, kali¬ 
fiye içgücünün, mühendislik becerisinin, ülke konumunun Ve 
Orta Doğu ülkeleri ile olan yakın kültürel bağların sağla¬ 
mış olduğu mukayeseli üstünlüklerden en iyi şekilde yarar¬ 
lanarak kurulacak ihracata yönelik yeni yatırımların Öözendi¬ 
rilmesi ile mümkün olabilecektir, 
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SONUÇ 
  

) 

özetleyecek olursak; geçmiş yıllarda, Türkiye'de 
ithal ikamesi politikaları ile geliştirilen sınai yapı, 
büyük ölçüde hammadde, yardımcı madde ve yedek parça ile 
yakıt ithaline bağımlı kalmış; dolayısıyla, süreklilik arz¬ 
eden, hızlı iktisadi büyüme ve kalkınmanın temini için 20¬ 
runlu olan "üretim kapasitesinin verimli şekilde artırıl¬ 
ması"nı mümkün kılacak yeterli döviz rezervine sahip olmak 
önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. 

İçe dönük ekonomik politika uygulaması, Türk lirası¬ 
nın belirgin biçimde "overvalue" edilmesi ve yetersiz ka¬ 
lan ihracat teşviklerinin de etkisiyle, ihracatın gelişme¬ 
sini engellemiş ve Türkiye'de 1970'li yılların sonlarında 
başgösteren ödemeler dengesi açığı probleminin başlıca 
nedeni Olmuştur. 

1970'lerde Türkiye'nin ihracat gelirlerinin ciddi 
ölçülerde dalgalanmadığı görüşünden hareketle, ödemeler 
dengesi açığının esas itibarıyla ihracat trendinin düşüklü¬ 
ğünden kaynaklandığını iddia etmek mümkündür. 

Artan korumacılık, düşük büyüme hızı ve diğer bazı 
gelişme yolundaki ülkelerle olan ticari rekabet de bir öl¬ 
çüde Türkiye ihracatının yetersiz düzeylerde kalmasına ne¬ 
den teşkil etmiştir. 

Gerek cari ve gerekse reel değerlerle ihracat gelir¬ 
lerinde görülen artışa rağmen, özellikle 1973 sonrası yıl¬ 
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larda dünya ihracatındaki gelişmeye ayak uyduramaması ne 
deniyle Türkiye, dünya ihracat pazarında giderek azalan 
bir paya sahip olmuştur. 

Ekonominin sözkonusu görünümü neticesinde ortaya 
çıkan ciddi kriz 1980 yılında otoritelerin, doğrudan -veya 
bazı hallerde dolaylı olarak- ihracatı ve özellikle sanayi 
ürün ihracatını olumlu yönde etkileyecek yeni birtakım po” 
litika araçlarını uygulamaya koymalarına yol açmıştır. 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programının yürürlü¬ 
ğe girmesinden sonra; gerçekçi olmayan döviz kuru uygula¬ 
masının, ithal edilen girdiler üzerine konulan gümrük ver¬ 
gilerinin ve yurt içerisinde üretilen girdi maliyetlerinin 
yüksekliğinin sebep olduğu ihracatın üretim ve maliyet dez¬ 
avantajını telafi edici çeşitli sübvansiyon araçlarının 
kullanımı ile ihracat teşvik edilmeye başlanmıştır. 

Bir dizi para ve maliye politikası ile bütünleşti¬ 
rilen ihracat ağırlıklı teşviklerin getirilmesi ve bunla¬ 
rın etkin biçimde uygulanması sağlandığında döviz gelirle¬ 
rinde artış kaydedilmesi mümkün olacaktır. 

çalışmamızın birinci amacı; Türkiye'de, gelişen 
ekonomik yapının ışığı altında 1970-1982 dönemi itibarıyla 
ihracat performansını incelemek ve 1980 Ekonomik istikrar 
programının ülkenin ihracat gelirleri üzerinde olumlu et¬ 
kide bulunup bulunmadığını istatistiki olârak test etmek 
olmuştur. 
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Yaptığımız analizler neticesinde; yeni politika ted¬ 

birlerinin ihracatın gelişimi konusunda olumlu etkilerde 

bulunduğu; reel değerler sözkonusu olduğunda bu etkinin da¬ 

ha belirgin hale geldiği ve özellikle, son yıllarda dünya 

ticaresinde görülen düşüş dikkate alındığında bu durumun 

daha da kuvvet kazandığı anlaşılmaktadır. 

Sözkonusu tedbirlerin ihracatın kompozisyonu üzerin¬ 

deki etkilerine ait sonuçlar göstermektedir ki; 1980 sonra¬ 

sında sanayi ürün ihracatı, tarım ve hayvancılık ile maden— 
cilik ve taşocakçılığı ürünleri ihracatlarına nazaran çok 

daha belirgin şekilde artmıştır. Buna göre, sanayi sektörü 

ihracat performansı, diğer sektörlerle mukayese edildiğin¬ 
de, teşvik sistemi içerisinde ihracatın ağırlık derecesine 
özel bir duyarlılık göstermektedir. 

Mamafih, geçmiş politikalardan büyük ölçüde farklı¬ 

lık gösteren yeni ekonomik politika tedbirlerinin yürürlü¬ 
ğe girmesinden sonra geçen 3 yıl gibi kısa bir dönemi içe¬ 
ren bir analizin sonuçları daha uzun zaman süreci içerisin¬ 
de muvakkat kabul edilmeli; Türkiye'nin 1981-82 yılları 
ihracat patlaması değerlendirilirken bu husus gözönünde bu¬ 

lundurulmalıdır. 
Hızlı kalkınma mücadelesi veren bir ülke olan Tür¬ 

kiye için esas olan, bir defaya mahsus geçici bir ihracat 
patlaması değil; değişen iç ve dış ekonomik koşullara ko¬ 
layca uyum sağlayabilen güçlü bir ekonomik yapı ile, sürek¬ 
li şekilde artış kaydeden bir ihracat trendinin elde edil¬ 
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mesidir. Bunun ise, ancak bütünlük arz eden tutarlı bir 

ekonomik politikanın etkin biçimde uygulanması ile mümkün 

olabileceği unutulmamalıdır. 
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Kaynak: DPT 

1971 o 1972 1973 o 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
(1) CARİ İŞLEMLER 

A) DIŞ TİCARET 

1) İhracat 588 677 885 1317 1532 1401 1960 1753 2288 2261 2910 4703 5746 
2) İthalat —- 948 -117i -1563 -2086 -3778 —4739 -5129 -5796 -4599 -5069: -7909 -8933 -8842 

DIŞ TİCARET DENGESİ “360 - 494 — 678 — 769 -7246 -3338 —-3169 —4043 -2311 -2808 -4999 -4230 -3096 
B) GÖRÜNMEYEN KALEMLER 

1) Dış Borç Faiz Ödemeleri — AI — 47 - 62 - 59 - 102 — 124 -217 - 320 - 389 - 546 — 668 -1193 -1465 
2) Turizm (Net) 4 21 44 78 42 46 - 27 - 64 145 179 212 277 262' 
3) İşçi Gelirleri 273 471 740 1183 1426 1312 983 982 983 1694 2071 2490 2187 
4) Kâr Transferleri - 33 - 36 - 35 —- 35 - 71 - 36 - 83 -116 — 47 - 42 — SI — 56 — 43 
5) Proje Kredi Hizmet ödemeleri 1? 30 - 32 - 35 - 24 - 17 - 15 - 15 - 60 —- 56 - 65 - - 
6) Diğer Görünmeyenler 14 2 - 12 92 222 252 212 224 254 339 225 620 490 

GÖRÜNMEYEN KALEMLER DENGESİ 181 379 640 1235 1500 1435 853 646 890 1559 1789 2138 1931 
C) ENFRASTRUCTURE ve OFF-SHORE “İ? 8 6 30 18 27 23 15 12 3 10 - - 

CARİ İŞLEMLER DENGESİ -ır - 109 - 8 484 - 719 -1880 -2301 —3385 —1418 —1239 -3210 -2092 —1165 
11) SERMAYE HAREKETLERİ 

1) Dış Borç Ana Para Ödemeleri (oO— 173 - 125 - 235 - 72 - 126 - 118 -ı119 — 214 - 256 -485 —- 576 -— 585 — 852 
2) Özel Yabancı Sermaye (>) 58 45 43 79 88 153 27 67 47 86 53 60 s5 
3) Proje Kredileri 179 219 222 328 237 381 608 499 450 421 547 642 754 
4) Program Kredileri 251 , 89 73 48 33 6 6 3 110 677 1811 840 1007 
5) Bedelsiz İthalat 34 27 39 50 58 98 135 192" 120 123 95 89 49 
6) Diğer Sermaye Hareketleri — - 18 - - - 197 1060 561 547? - 58 - 147 162 

SERMAYE HAREKETLERİ DENGESİ 349 255 160 433 290 520 854 1517 19032 275 1872 879 1175 
GENEL DENGE 178 146 152 917 —- 429 -1360 -1447 -1868 — 386 - 964 -1338 -12137 10 

111) REZERV HAREKETLERİ (Azalış) - 236 - 285 - 574 - 728 354 487 - 148 - 565 - 158 “lı -333 - 58 - 482 
IV) IMF'DEN KULLANMA 18 - - 18 - - 243 148 - 179 3 461 335 205 
V) KISA VE ORTA VADELİ SERMAYE 

HAREKETLERİ - - 413 —- 224 - 63 939 1895 1934 599 4/0 -155 - 213 63 
VI) NET HATA VE NOKSAN 40 139 27 35 138 - 309 - 448 499 — 225 602 1365 1149 204 
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| | (TABLO 8) 
ği A . TÜRKİYE'DE İHRACATIN ORTALAMA YILLIK BÜYÜME ORANLARI 

pdfleri ei Ni. . (80-81) çi ele, ie 60 İİ Aİ NN 
Çi 7 

e l50.İ (72-73) a 
o pelemi (75-76) 

il. (71-72 ii N N ) (77-78) (79-80) 
7723059 iran «men me ene vr a - , vaa a (81-82) m —— mia 4 
Ni, 1970-82 or¬ ri 73— “29 kam (73-74) talama yıllık 
| Y0-71) büyüme oranı 

t * O ii İ (78-79) b Oo Yıllar | 
—— 7-10 Li e. . . - v e aram imame aa 2 aaa İİ. o YAS asan 
———-20 ¬ 

: VW. 

  
OL... | Kaynak: Tablo 7'den türetilmiştir. 

İhracatın ortalama yıllık büyüme oranı(1970-82): 719.1 (cari değerlerle) 
İhracatın ortalama yıllık büyüme oranı(1970-79): 714.4 (cari değerlerle) 
İthalatın ortalama yıllık büyüme oranı(1970-82): 718.7 (cari değerlerle) 
İthalatın ortalama yıllık büyüme oranı(1970-79): 718.2 (cari değerlerle) 

1970-79 ve 1970-82 dönemleri için ihracat ve ithalatın ortalama 
yıllık büyüme oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

t) Vp o 
r -( yy” 1) x 100 

o 

r : yüzde cinsinden ortalama yıllık değişim oranı 
V, : sözkonusu periyodun son yılındaki ihracat (ithalat) değeri 
V, : sözkonusu periyodun ilk yılındaki ihracat (ithalat) değeri 
t : sözkonusu periyod içerisindeki yıl sayısı 
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Ek A 
  

Bu bölümde, 1970-1980 dönemi itibariyle Türkiye'nin 
ihracat performansı ile iktisadi büyümesi arasındaki kore¬ 

lasyonun tesbiti hususunda bir çalışma yapılmıştır. 

Araştırmamızda, ihracatın artış oranı ile iktisadi 

büyüme oranı şeklinde iki değişken ele alınmış, bunlardan 

ilki ihracatın GSMH daki payının değişim oranı, ikincisi 

ise, kişi başına GSMH'nın değişim oranı olarak tanımlanmış¬ 
tır. Bu yaklaşım, Michael Midchaely'nin "Exports and Growth 

An Emprical Investigation" (Journal of Development Economics 
ya 

1977, pp. 49-53) adlı çalışmasında uygulanan yaklaşımın bir 
benzeridir. 

Söz konusu korelasyon testi için gerekli data "Sta¬ 
tistical Yearbook of Turkey 100 year Special Issue - Publica¬ 

tion no 960, November 1981, Ankara" dan tedarik edilmiş, 
hesaplamalarda 1970 yılı baz alınarak sabit değerler kulla¬ 
nılmıştır. (Genel fiyat endeksi (1970:100) deflatör olarak 
alınmıştır.) 
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GSMH Fert Başına oGenel fiyat Fert Başına Fert Başına 

  

  

(Milyar TL. GSMH (TL) Endeksi GSMH (Sabit GSMH'daki 
Yıllar (Cari fiyatlarla) (Cari Fiyat.) (1970:100) Fiyatlarla) Yüzde değ.S.F. 
1970 147.8 4.184 100 4,184 
1971 192.6 5.318 116 4,584 9.5 

1972 240.8 6.324 137 4,616 7.0 
. 1973 309.8 8.138 165 4,932 60.8 
1974 427.1 10,941 214 5.112 3.6 
1975 535.8 13.368 235 5 .688 11.2 
1976 675.0 16,497 272 6.065 6.6 
1977 872.9 20.899 338 6.183 1.9 
1978 1.290.7 30.270 515 5.877 - 3.0 
1979 2.199.5 50.529 845 5.979 1,7 
1980 4,435 ,2 99.749 1.751 5 ,696 - 5.0 

2.394 

2.998 ,.,. 

Toplam İhracat İhracatın GSMH İhracatın GSMH İhracatın GSMHİçer¬ 
(Milyar TL) İçersindeki Payı Oo İçerisindeki Payı Oo sindeki payının de¬ 
(Cari fiyatlarla) (Cari fiyatlarla)7 (Sabit fiyatlarla)Z gişim oranı(Z) S.F. 

6.4 4,3 4.3 
9.0 4.7 4.0 - 7.0 
11.8 4.9 3.6 -10.0 
18.0 5.8 3.5 - 2.8 
21.1 4,9 2.3 -34,3 
20.0 3.7 1.6 -30.4 
30.7 4 ,5 1.6 1.0 
31.3 3.6 1.1 31.2 
55.3 4.3 0.8 -27.3 
75.7 3.4 0.4 -50.0 
221.4 5.0 0.3 -25.0 

Hesaplamalarımız neticesinde korelasyon katsayısı 
0.3237 olarak bulunmuştur. Bu durumda, ihracatın büyüme 
oranı ile ekonominin büyüme oranı arasında "anlamlı 
bir korelasyon olduğu yolundaki bir hipotez, Türkiye için, 
1970-80 dönemi gözönünde bulundurulduğunda, red edilecektir, 
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EK B 
  

Tablo B-1I deki verilerin kullanılması suretiyle ya¬ 

pılan hesaplamalar sonucu değer olarak toplam ihracat ile 

ihracatçılara tahsis edilen toplan kredi tutarı arasındaki 

korelasyon katsayısı 0.99 ve yine, toplam ihracat ile, ih¬ 

racatçılara tahsis edilen döviz tutarı arasındaki korelasyon 
katsayısı 0.98 olarak bulunmuştur. 

Muhtelif belirginlik düzeyleri için korelasyon kat¬ 

sâyısı değerlerini gösterir tabloya bakıldığında, yukarıda¬ 

ki korelasyonların anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. (1) 

Serbestlik derecesi 9 olduğunda ve yüzde 99 olası¬ 

lıkla hesaplanan korelasyon katsayisı anlamlı (Significant) 
olmaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye'de gerçekleşen toplam ihracat 

ile ihracatçılara sağlanan ve yukarıda belirtilen teşvikler 
arasında çok güçlü doğrusal pozitif bir İlişki bulunduğu 
iddia edilebilir, 

  

(1) Bu tablo, Taro Yamane'ne ait, "Statistics-An Introductory 
Analysis" 1973, Third Edition da sayfa 1092 de sunulmuş¬ 
tur. 
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EK G 
  

Türkiye İhracatına ait "Instability Index" in Hesaplanması 

Aşağıdaki hesaplamalarda, ihracata ait "Instability Index" 
ler tesbit edilirken, trend değerlerinden sapmalara ait işaretler dik¬ 
kate alınmamıştır.   
TOPLAM İHRACAT: 

Trend değerlerinden 
  

Y X $ Sapma (7) 

589 1 531 11 

677 oO2 Th - 10 Y 2318.45 4213.18 X 
885 3 957 - 8 

1.317 4 1.170 12 1970-1980 dönemi için toplam | 
1.532 5 1.383 10 ihracata ait instability index 
1.401 6 1.596 - 13 yüzde 9.5 olarak bulunmuştur. 
1.460 oO7 1.809 8 | 
1.753 8 2.022 -14 

2.288 9 2.235 2 
2.261 10 2,448 - 8 

2.910 11 2.661 9 

SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACI; 

Trend değerinden 
  

y X 9 Sapma (7) 

109 1 123 - 12 
149 2 202 - 27 Y: 44.72 78.63 X 
243 3 280 — 14 
443 4 359 23 1970-1980 dönemi için sanayi 
600 5 437 37 ürünleri ihracatina ait İnsta¬ 
503 o 6 516 -; bility index yüzde 15.2 olarak 
596 7 595 0 bulunmuştur. 
586 OoO8 673 - 13 

621 o O9 752 - 18 
785 oO10 O 831 - g 

1.047 11 909 15 



  

  

  

Y X ç Sapma (7) 
440 1 387 13 

487 2 507 4 Y-267.44120.1 X 
607 3 627 4 . 
832 4 747 1 1970-1980 dönemi için tarım ve 
859 5 867 2 hayvancılık ürünleri ihracatına 
799 6 987 20 ait instability index yüzde 10.0 

1.254 7 1.107 13 olarak bulunmuştur. 
1.041 8 1.227 16 
1.543 9 1.347 14 
1.344 10 1.467 9 
1,672 11 1.587 5 

  

  

A değerinden 
Y Y Y (2) 

39 1 20 95 

40 2 35 4 Y:<6.16414.5 X 
35 3 49 29 

42 4 64 35 1970-1980 dönemi için madenci¬ 
80 5 78 2 lik ve taşocakçılığı ürünleri ih¬ 
106 6 93 13 racatına aitinstability index 
110 7 107 2 yüzde 20.8 olarak bulunmuştur. 
126 8 122 3 

124 9 136 g 
133 o 10 151 12 pi 
191 li 165 15 

  



  
A 

» 

Trend değerinden 
  
Y X Yy Sapma (2) 
589 1 50 1.078 

677 2 400 69 

885 3 751 18 

1.317 4 1.102 19 

1.532 5 1.453 5 

1.401 6 1.804 - 22 

1.960 7 2,155 - 9 

1.753 8 2,506 - 30 

2.288 9 2.857 - 20 

2,261 10 3.208 — 29 

2,910 11 3.559 - 18 
4.703 12 3.910 20 

5.746 13 4.261 35 

  

i 

2 

3 

Trend değerinden 
  
Y X Y Sapma (7) 

109 1 - 276 139 

149 2 - 84 277 

243 3 108 125 

443 4 300 47 

600 o 5 492 22 
503 6 684 - 26 
596 7 877 - 32 

586 8 1.069 - 45 

621 9 1.261 - 51 

785 10 1.453 - 46 

.047 11 1.646 - 36 

.290 12 1.838 24 

.429 13 2.030 69 

113 

Ye 300,92 4.350,92 X 

1970-1982 dönemi için toplam 

ihracata ait insbability index 

yüzde 105,5 olarak bulunmuştur.   
Y--468 84 4192,26 X 

1970-1982 dönemi için sanayi 
ürünleri ihracatına ait instability 
index yizde 72.2 olarak bulunmuştur. 



  
TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ İHRACI:   

Trend değerinden 
  
YOK  X.. Sapma (4) 

440 i 304 4d | 
487 2 448 8 Y-159,92.. 144.46 X 
607 3 593 2 (970-1987 dönemi için tarım ve 

Gi * o > hayvancılık ürünleri ihracatına > > SE v4 ait instability index yüzde 12.9 
o 5 1028 22 olarak bulunmuştur. 

1.254 7 1.171 ” 

1.041 8 1.315 -2>1 
1.543 9 1.460 5 

1.344 019 1.604 - 16 

1.672 ıl 1.748 - 4 
2.219 oO12 1.893 17 

2.141 o 13 2.038 5 

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI ÜRÜNLERİ İHRACI: 
  

Trend değerinden 
  
Y X y Sapma (2) 
39 22 77 op 

40 >. 36 İİ X.7.81ş14.24 X 
35 3 50 — 34 

42 4 64 1 19704982 dönemi için madencilik ve 
80 5 79 14 o taşocakçılığı ürünleri ihracatına 

106 6 93 3 ait insability index yüzde 15.1 
110 7 107 4 olarak bulunmuştur. 
126 8 121 -. 8 

124 9 135 —- LI 
133 10 | 150 16 
191 11 164 9 

194 12 178 - 9 
176 13 193 

En küçük kareler methodu ile belirlenen lineer trend çizgisi 
ile instability index'in hesaplanmasında kullanılan formül ; 

| vee ç | Ye | x 100 
inst. İndex - —N 
YE s t yılında gerçekleşen ihracat değeri. 
4 a , , 
Yt s t yılındaki ihracata ait hesaplanan trend değeri 

N # Yal sayısı 

  



EK D 

Toplam ihracatın yüzdesi olarak Türkiye ihracatının coğrafi 

dağılımına ait trend çizgilerinin hesaplanmasında kullanılan data 

ve elde edilen outputlar aşağıda sunulmuştur. 

  

  

    
EXPOECD OoOEXPE EXPO TIME DU 

73.0 14.3 12.7 1 0 

70.7 12.0 17.3 2 0 

73.5 9.8 16.7 3 o 

72.1 7.7 20.2 4 0 

70.6 9.1 20.3 5 0 

70.3 8.7 21.0 6 0) 

75.7 8.5 15.8 7 O 

70.5 9.9 19.6 8 0 

65.8 14,2 20.0 9 0) 

64.0 13.3 22.7 10 0 

57.8 16.5 25.7 11 0 

48.1 6.8 45.1 12 i 

44,5 5.4 50.1 13 1   

    



  
ELF STEFWISE REGRESSTON MODULE 

STANDARD VARIABLE MEAN 
NAME DEVTATION 

TIME 7 5.09444048 
DU » İ53B461S54 .X75523808 
EXFDECD 65.9925077 $.BBA0327S 

NUMBER DE ORSERVATIDNS: 15 

  DEFENDENT YARLABLE (EXFOECDİ) 

KR SOUARE .8Y7609675 NDUS 17 
ADI RK SAUARE .87551641 NVAR 5 
F #R.1216902 

VARTABLE CDEF T STATISTIC 
INTERCEF' 76.212853 3S.D6 
TIME —1.15895 -5.429 
DU —15.75Aâ8 -4.576 

SUM OF SGUARED RESIDUALS 171.809 
STD ERROR DF REGRESSION 5.49 

  

08S ACTUAL PREDİCTED ERROR 

1 75 79.147 -2.147 
< 70.7 74.008 —5. 08 
a 73.5 72.87 .63 
4 72. 71.731 . 569? 
3 70.6 70.595 7E-0S 
b 70.5 69.455 .845 
7 75.7 60.514 7.584 
a 70.5 67.178 S.522 
9 &i.8 bb. 039 —.249 
0 84 64.901 —90İ 
11 57.8 b2.7b2 —0. 9462 
12 4g.1 46.869 1.2351 
ix 44.5 49.731 —1.251 

DURBIN-HATSON STATISTICSI 1.4747757 
VON NEUMANN RATIO: 1.315177595 

a 
“ 

  

  

(*) ACTUAL AND PREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVIATIONS 

FIRST ORDER AUTDCORRELATION: .387412179 

OES * ACTUAL AND FREDİCTED ERROR 

Z-2 1 041 42 43 

| . AP VE, 
2 | . AR VE. 
z ! . # ' ZE 
a | . FA ZE 
5 |! o» ! .E 
6 O! .FA ; ZE 
7 |! BR A ' VE 
B |! .PA ' .E 
9 | » ro g 
10 | PA VE, 
11! Ar vE | 
1 , PA a, . .E 
IS O! Ap , b E 

(A) ACTUAL (O (P) FREDICTED KE) ERROR 

  



  
ELF STEFWISE REGRESSION MODULE 
DATABASE: AUDâ 

: VARTABLE MEAN STANDARD 
NAME DEVTIATION 

TIME 7 5.89444048 
DU .İSEBA6154 .5755353808 
EXFE 10.4769231 3.51414995 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 1 

© DEFENDENT VARTABLEİEXFE | 

R SGUARE 416075891 NOBS 153 
ADJ R SEUARE .299291049 NVAR & 
F 3.0b627565b6 , 

VARTARBLE CDEF T STATISTIC 

INTERCEF' 9.908 340? 
TIME «29741 1.114 
DU -7.0845 -2.589 

SUM OF SRUARED RESIDUALS 76.963 
STD ERROR OF REĞRESSION 2.774 
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ELF STEFMISE REGRESBTON MODULE 

VARTIABLE MEAN STANDARD 
NAME DEVTATION 
TIME 7 5.89444041j3 
DU ». 1550946194 .Z75553808 
EXFO 25.6507695 11.1610472 

NUMBER OF OBSERVATTONS: 15 

DEPENDENT VARIABLE (Exra | 
R SEUARE | «981142989 NOES 15 
ADI R SAUARE .9553571587 NVAR 5 
F 125.6746908 

VARTABLE CDEF T STATISTIC .' 
INTERCEF' 14. 2067 9.İS2 
TIME . 8445 35.683 
DU 22.839 9.604 

SUM OF SUUARED RESIDUALS S8, 0BS5 
STD ERROR OF REGRESSION 2.41 
  

ORES ACTUAL PREDİCTED ERROR 

: 12.7 15.051 —2.551 
2 17.3 15.895 1.405 
5 16.7 16.74 04 
4 20.2 17.584 2.616 
5 20.5 18.428 1.872 
b 2i 19.275 1.727 
7 15.8 20.117 4.317 
8 19.6 20.981 —-1.5ö61 
9 20 21.904 —i.80ö 
10 22.7 22.65 .05 
,1 25.7 23.494 2.206 , 
17 4S5.i 47.178 -2.078 
15 50.1 48.022 2.078 

DUREIN-NATSON STATISTICS: 1. 94532094 
VON NEUMANN RATIO: 1. 79568087 
FIRST ORDER AUTOCORRELAT ION: « O27SE95279 

OB5 ! ACTUAL AND PREDICTED 'ERKOR 

—2 4 O 4 42 43 SA 
  

1 , AF . ! E. 
2 ! FA . ı .E 
5 ! *. ! E, 
4 ! FA. ! .E 
5 | FA. ı .E 
5 ! FA. ! .E 
7 1 AF. 'E. 
8 ! #, ! E. 
9 ! Li ! E. 
i0 |! * ! .E 
it ! PA ! .E 
iz , # ! E. 
15 ! , * ! .E 
  

(A) ACTUAL ($) FREDICTED (E) ERROR 
(8) ACTUAL AND FREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVIATIONS 

  



  

EK & 
  

Sayfa (64) de bahsi geçen çalışma ile ilgili data ve outputlar 

aşağıda sunulmuştur, 

  

  

ı JLEXPT LSEXPT TIME DU LEXPW LSEXPW EXPR 

6.38 6.38 1 0 12.54 12.54 ©.2i 

6.52 6.45 2 O 12.66 12.6 0.22 

6.79 6,62 3 O 12.84 12.75 0.23 

7.18 6.8 4 O 13.17 12.88 0,25 

7.33 6.68 5 O 13.56 12.77 0.2 

| 7.24 o6.58 6 O 13.59 12.69 0.18 
7.58 6.89 7 O 13.72 12.86 0,21 

7.47 6.71 8 O 13.86 12.87 0.17 

7.74 6.9 9 0 14.0 12.88 0.19 

7.72 6,69 10 O 14.24 12.91 0.15 

7.98 6.79 11 0 14.44 12.69 0.16 

8.46 7.31 12 i 14.42 12.63 0.26 

8.66 7.53 13 1 14,34 12.56 0.34 

    
    



  

ELF STEPWISE REGRESSION MOD ULE 

VARIABLE MEAN STANDARD 
NAME DEVIATIODN 

TIME 7 53.8944404 
DU . 155846154 .37553535808 
LEXFT 7. 46469006 .677012247 

NUMBER OF DESERVATIONS: 17 

| 

  

R SOUARE » 764154099 NOB5 13 
ADI R SGUARE 956984919 NVAR 5 
F 154.4859â45 

VARIABLE COEF T STATISTIC 
INTERCEP 6. 366 701,254 
TIME .15 4İ.232 
DU 5146 2.271 

SUM OF SAUARED RESIDUALS . 
STD ERROR OF REGRESSION 

197 
14 

  

DURBIN-—WATSON STATISTICS: 1 
VON NEUMANN RATİO: 1. 350BOS 
FIRST ORDER AUTOCORRELATION 

0BS ACTUAL PREDICTEN ERROR 

1 6.378 6.516 —-.138 
2 ” 6.518 b. âbb —.148 
3 4.786 6.B16 -.OZ1 
4 7.183 4.966 .217 
5 7.334 7.116 .219 
6 7.245 7. 2b6 —.021 
7 7.581 | 7.4lâ .144 
8 7.469 7.566 —.097 
9 7.755 7.716 .019 
10 7.724 7.Bb6 —.147 
11 7.978 8.016 —.04İ 
iz 8.456 8.481 —.025 
15 , 8.656 8.631 . 025 

. 46737252 
4 
: . 2685153741 

  

  

08S ! ACTUAL AND FREDICTED ERROR 

-5 -2 -1 O ti #2 45 

1 ! * . ! E. 
2 ! AP . Lİ 
Ss ! * . ! E, 
4 ! Fa. ! . E 
3 ii FA, ! Vs E 
6 ! *. li E,, 
7 ! FA ! .E 
8 ! AP ! E, 
9 ! .FA ! .E 
0 ! . ' E,. 
11 ! , ! E. 
ız ! . * ! E. 
iz ! , * ! .E 
  

TA) ACTUAL (P) FREDICTED 
(*) ACTUAL AND FREDICTED 

MEASURED IN STANDARD DEVJA 

(E) ERROR 

TIONS 

120 

  

  



  

ELF S8TEFWISE REGRESSTON MODULE 
DATARASE: AUD 

121 

VARIABLE © MEAN STANDARD 
NAME DEVTATION 

,” 
TINE 7 3.B944404p 
DU . 73046154 »37UUESBOG LSEXFT b. 79534317 ,319939404 
NUMBER ÖF DBSERVATIONS: iz 

G) DEFENDENT VARTABLE (LSEXFT ) 

R SGUARE 871575998 NORS 15 
ADJ R SOUARE .845448797 NVAR Z 
F 53.872399 

VARIABLE CDEF T STATISTIC 
INTERCEP b.4636 77.659 
TIME .0Z6Ş 3.04 
DU . 5028 4.055 

SUM OF SOUARED RESIDUALS .158 
STD ERROR GF REGRESSİON ,126 

ORES ACTUAL PREDICTED ERROR 

il 6.578 b.5 —.İZİ 
2 6.446 b.536 2.09 
5 6.623 b.075 . 05 
â 6.802 &.b60T .İ9s 
5 6.477. 6.645 «02 
& 6.585 b.687 —. 097 
7 8.891 b.718 .175 
8 6.714 6.754 —.04 
9 b. 904 8.791 «jizz 
10 b. 688 6.827 —.159 
11 6.791 6.843 —.07E 
12 7.515 7.405 —.009? 
is 7.528 7.459 089 , 

VON NEUMANN RATIO: 1.90440Z71 

  

  

DES ! AĞTUAL AND FREDICTED JERROR 

-5 -2 —i GC *1i 42 #5 

1 ' AP: . ! E. 
2 ! AF i E. 
5 ! FA. ! .E 
4 ! AP ; « E 
Ss ! FA. ! .E 
& ! AF. ! E. 
7 ! F.A ! .E 
8 ! *#, ! E. 
9 ! FA ! .E 
10 ! FA ! EE. 
ti AP ! E. 
12 |! , AF , E, 
iz 1 , FA ! .E 

(A) ACTUYAL (P) PREDICTED (E) ERROR 
(#) AĞTUAL AND FREDICTED 
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"ELF STEFMISE REGRESSİON MODULE 
DATABASE: AUDE 
  

VARIABLE © MEAN STANDARD 
NAME DEVLIATION 

TIME 7 Z.89444048 a 
DU . 153846154 .375533808 ; 
LEXFW 15.6445426 o. 445837284 

© LEXET 7. 46469006 .677012247 

MUMEER OF OBSERVATIONS: 15 

© DEPENDENT VARIABLE JLexr)   

RK SGUARE .973490857 OO NOBS 15 
ADI R SOUARE .9649721145 NVAR 4 
F 1il.0288 

VARTABLE COEF T STATISTIC 

INTERCEF o —1.521 —.348 
TİME .ÖZOK .451 
DU . 5568 3.06 
LEXPU . 6369 1,806 

SUM OF SAUARED RESIDUALS .145 
STD ERROR OF REGRESSION .127 

  

085 ACTUAL PREDICTED ERROR 

1 6.578 &b.499 —.iz1 
2 6.518 b. 602 —. 085 
5 6.786 6.748 « 0ZA 
4 7.185 6.9097 .194 
9 7.534 7. 2bb ». 068 
6 7.245 7.316 —.071 
7 7.581 7.435 .i4g : 
8 7.467 7.547 —.079 
9 7.755 7.b6B . 068 
10 7.724 7.85 126 
41 7.97b 8.011 —. 055 
12 B.AS6 » 8.567. lil 
15 8.6846 8.546 411 
DURRIN—MATSON STATISTICS: 2. 0535246025 
VON NEUMANN RATİO: 1.89531724 
FIRST ORDER AUTOCORRELATION: -.026670173 

0BS ! ACTUAL AND FREDICTED ERROR 

—5 -2 -i O ME 42 43 

* 
AP 

*# 

FA 
* 

* 

  

püyr 
FA 
* 

PA 
# 

. # .rreüdaimi > 

ON AP 
PA 

/ 

! 
t 

1 

i 

! 

SE 
t 

, 

, 

ı 

Li 

t “— 

(4) ACTUAL (P) PREDICTED (E) ERROR 
(#)-ACTUAL AND FREDİCTED 
MEASURED IN STANDARD DEVIATIONS 

  

  



123 

DATAFASE: AUDE, 

NAME DEVTATION 

TIME 7 3.89444048 
DU 155846154 3578553808 
LSEXFW 12.7404841 .iSS4â9I97 
LSEXFT 6.79554317 519939400 

NUMBER OF DESERVATIONS: 15 

R SGLARE ». 714862997 

  

NDBS is 
ADI R SEUARE .88648399â NVAR 4 
F SA. 23575222 

VARIABLE COEF T STATISTIC 

INTERCEP —2.5256 —. 067 
TIME 0211 İL695 
DU 7219 4.895 
LSEXFW .698h 2.144 

SUM DF SOUARED RESIDUALS .105 
STD ERROR OF REGRESSLON. .108 

ÜES ACTUAL FREDICTED ERROR 

1 b.578 6.421 —.042 
2 4.446 6.478 —.052 
5 6.625 6.604 .019 
4 b.802 6.721 . 081 
5 b.b77 6. 6b .017 
b 4.585 6.626 —.0h1i 
7 6.891 &6.77 .izi 
8 6.714 &6.796 —. 082 
9 b. 904 6.825 . 079 
10 &.b88 5b.B&7 -.179 * 
it 6.7971 6.73İ «06 
12 7.515 7.475 —.i22 
15 7.528 , 7.407 .i22 

VON NEYMANN RATIO: 2.85254 1 

'/ 

  

  

OES ! ACTUAL AND FREDICTED TERROR 

—Z 2 -1 O M1 #2 #3 

1 ! * , ! E. 
2 ! # , ! E, 
z ! #*. ! .E 
4 ! AP ! ZE 
5 ! PA. ! SE 
6 : AF , ! E. 
7 , FA ' .E 
8 ' FA ! E. 
9 ! FA ! .E 
10 A.P Ee . 
ıt ! AP ! VE 
ip | , AF ' E. 
15 * , FA ' .E 

(4) ACTUAL AND FREDICTED   



© 
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ELF STEFWISE REGRESSION MODULE 

VARIABLE (oOMEAN —o— STANDARD 
NAME DEVTATION 

TIME 7 3.89444048 
DU .1538446154 O. 3755X5808 
EXFR .213076923 O. 0503958687 

NUMBER OF OBSERVATIDNS: 15 

DEFENDENT VARIABLE İEXPR |   

R SOUARE » 7574B758 NOBS 15 
ADJ R SUUARE O. 708985097 NVAR Z 
F 15.6175008 

VARIABLE CDEF T STATISTIC 

INTERCEF ». 2585 13.592 
TIME -4.9E-05  -2.659 
DU .1474 5.497 
SUM OF SGUARED RESİIDUALS 7E-03 
STD ERROR OF REGRESSION .027 

  

OES ACTUAL PREDICTED ERROR 

1 .21 «232 —.0272 
2 .22 . 225 —SE-05 
5 .25 .218 .012 
4 25 .2i1 » 05? 
5 .2 . 204 —4E-05 
6 . 18 .197 —.017 
7 .21 .i9 .02 
8 .17 . 184 —.0İi4 
9 .i9? .177 «015 
10 .iğ .17 Üz 
li .lâ «163 —SE-OZ , 
2 .26 « SÖZ —.0AZ 
15 .34 «297 . 045 

DURRIN-WATSON STATISTICS:; 2.71060464 |, ,* VON NEUMANN RATIO: 2. 13286597 
FIRST ORDER AUTOCORRELATION: —. 155302319 

ORES ! ACTUAL AND FREDİCTED ERROR 
  

—3 -2 -i O #1 42 43 
  

        

1 ! AP ! E. 
2 Hi .* ! E. 
5 ' FA ! .E 
4 ! F A ! .E 
Ss ! #. ! E. 
& ! AF, © E. 
7 ! AF ! .E 
8 ' AP. ! E, 
9 ! PA. ! -E 
10 |! AP. , E. 
ji * *# . ! E. 
ız ! . A P 'E . 
iz ! . F A ! . E 

(A) ACTUAL (F) FREDICTED (KE) ERROR * 
(*) ACTUAL AND FREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVIATIONS 
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EK F 
  

Temel sektörler itibariyle Türkiye'nin ihracatına ait regres¬ 

yon hesaplamalarında kullanılan data ve elde edilen outputlar aşağı” 

da sunulmuştur. 

  

  
  
LEXPM LSEXPM LEXPWM LSEXPWM LEXPA LEXPMO TIME DU 

4.69 4,69 12.07 12.07 o6.09 (3.66 1 o 

5.0 4,93 12.18 12.12 6.19 3.69 2 o 
5.49 5.33 12.36 12.27 6.41 3.56 3 0 
6,09 5.71 12.66 12.37 6.72 o 3.74 4 0 

6.4 5.74 12.94 12.15 o 6.75 o 4.38 5 o 
6,22 5.56 12.99 12.09 O6.68 Oo 4,66 6 0 
6.39 5.7 13.13 12.27 7.13 4.7 7 0 
6.37 5.62 13.27 12.28 6.95 4,84 8 0 

6.43 5.6 13.46 12.35 oO7.34 o 4.82 9 0 
6.67 5.63 13.66 o 12.33 o 7.2 4.89 10 0 
6,95 5.77 13.84 o 12.09 o 7.42 o 5.25'' 11 0 

7.74 6,59 13.84 12.05 o 7.7 5,27 12 1 
8.14 7.01 13.78 o 12.0 7.67 oo 5.17 13: 1 

  
  

    



  
sisin bime e 

ELF STEPWISE REGRESSION MODULE 

VARTABLE MEAN STANDARD 
NAME DEVİATION 

TIME 7 35.B89444048 
DU «153846154 .3575533808 
LEXFM b.30507948 956591871 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 15 

R SOLARE «922774086 NORS iŞ 
ADI RK SOUARE 907331503 NVAR 5 
F 59.74678X . 

VARTABLE COEF T STATISTIC 
INTERCEF 4.8959 26.045 
TIME .1948 7.0ZZ 
DU «6089 2.113 

SUM OF SAUARED RESIDUALS .848 
STD ERROR OF REGRESSION .291 

  

ÖES ACTYAL PREDİCTED ERROR 

i 4.69İ D.09İ —.599 
z 7.004 9.286 —.282 
5 5.493 5.48 IS 
4 b.094 5.673 «418 
5 6.577 5.87 »İ2T 
& 6.221 &b.045 .İS6 
7 6.37 &.26 .is1 
8 &.573 6.455 -.091 
9 6.431 8.649 -.218 
10 b.âbb  6.B44 —.178 
il &.934 7.039 —. 085 
12 7.758 7.841 -.104 
5 8.14 8.036 .104 

DURBIN-WATSON STATISTICS: . 628590428 
VON NEUMANN RATIOI -.S80257316 
FIRST ORDER AUTOCORRELATION: .k85704787 

0BS ! ACTUAL AND FREDICTED TERROR 

-5 -2 -i O #1 #2 *Ş 

1 ' AP . ! E. 
2 ! AP . ' E. 
5 ! * . ! sE 
4 ! FA. ' .E 
5 ! AP ! . E 
& ! *. ! .E 
7 ! * ! VE 
8 ! * ! E. 
9 ! AF ! E. 
0 ! .AFP ' E. 
11 ! . # ! E. 
12 . # ! E, 
: . * , .E 
    

(A) ACTUAL (P) PFREDICTED (E) ERROR 
(#) ACTUAL AND PREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVTATIDNS 
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REMOVING LSEXFPW   

R SRUARE -BS46107062 O(ONOBS 13 
ApDJ R SAUARE 8273X0874 NYAR 3 
Fr 29.7485398 

VARTABLE COEF T STATISTIC 
INTERCEP 4.9955 zi.075 
TIME .0Bli 5.426 
PU . 7951 5.258 

SUM DF SAUARED RESIDUALS .62 : 
STD ERROR OF REGRESSION .249 

  

DES ACTUAL FREDICTED ERROR 

1 4.691 5.075 —.58X 
2 4.933 5.154 —. 223 
3 5.53 5.237 . 093 
4 5.712 5.318 .394 
5 5.739 5.399 .34 
b 5.54 5.48 .08 
7 5.701 5.561 .159 
Bg 5.619 5.443 -.024 
9. 5.4 5.724 —.124 
10 5.63 5.805 -.175 
11 5.769 Oo 5.886 —.117 
12 6.594 6.767 —.169 
15 7.012 6.BA3 .169 
DURBIN-NATSON STATİSTICS: . 7250397 
VON NEUMANN RATIO: .669267416 
FIRST ORDER AUTOCORRELATI0N: .63748015 

0BS ! ACTUAL AND FREDICTED İERROR 

—Z -2 -1 0 41 42 45 
  

i ! a F . PE . 
2 ! ep . e 
3 |! Pa . ! .E 
4 | AF VE 
5 |! AP ZE , 
6 ! > ! ZEN 
7 |! AP .E 
8 ! * NN 
9 |! PA Lb E. 
10 | AP b E. 
11 ! * b Ee. 
2 ! . AF ! E. 
15 | , FA | .E 

un e e 

(A) ACTUAL (F) PREDICTED (E) ERROR 
(*) ACTUAL AND FREDICTED 

MEASURED IN STANDARD DEVIATIONS 

  

  



  
zamanla — armin 

128 

ELF STEFWİSE REGRESSIODN MODULE 

VARTARBLE MEAN . STANDARD 
NAME DEVJATION 

TIME 7 5.89444048 
DU . İSSO46154 , 375521808 
LEXPUM İS.0909S4S  .62751409 
LEXFM 6.55307968 ,956591871 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 15 

RK SOUARE «. 940498952 NOBS 15 
ADJ R SGUARE .92046527 NVAR 4 
F 47.4192807 

VARIABLE COEF T STATISTIC 
“INTERCER -14.97135 -1.254 
TIME —.0991 —.Sâb 
BU 1.0948 2.742 
LEXFWM 1.6891 1.637 
SUM OF SGUARED RESIDUALS .â5Z 
STD ERROR OF REGRESSION .269 

  

0ES ACTUAL FREDİCTED ERROR 

i 4.691 5.071 —.E77 
2 5.004 5.167 —.165 
5 5.493 9.358 ». 155 
4 6.094 3.757 «557 
5 8.597 6.132 . 265 
& b.221 6.119 «101 
7 b.59 6.248 .142 
8 6.375 6. 587 —.01 
9 6.431 6.604 173 
10 &.bâd b.852 —.16b . 
1i b.954 7.045 -.09 
1z 7.736 8.04 —.:04 
15 8.14 7.836 ». 504 

DUREIN-NATSON STATISTICS: 1.04205947 
VON NEUMANN RATI0: .9419091004 
FIRST ORDER AUTOCORRELATI0N: «478770289 

    

  

OBS ! ACTUAL AND FREDICTED İERROR 

—5 -2 -i1 O *1 42 43 

1 ! AP , t E, 
2 ! AP . ! E. 
5 ! * . ! .E 
4 ! PA. ! sE 
5 ! AP ! .E 
ö ! *. ! .E 
7 ! # , -E 
8 ! * ! E. 
9 ' &P ! E. 
10 | .AF ! E. 
., ! . # ! E. 
12 ! . AP  E. 
is ! . PA ! .E 
  — ——— *j 
(A) ACTUAL (P) FREDICTED (E) ERROR 
(*) ACTUAL AND PFREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVIATIONS 

  

  

  



ELF STEPWISE REGRESSLUN MUDULE 
DATARFASE: ADA 

v VARTABLE MEAN STANDARD 
NANE DEVJATION 

TIME 7 5. B9444048 
pU . 155846154 . 375335808 
LSEXFYM 12.1867739 . 147848592 
LŞSEXFM 5.b8573279 .599092325 
NUMBER OF OBSERVATIONS: is 

(© DEFENDENT VARLABLE 

'R SOUARE .B7004117 Oo NOBS 13 
ADI R SGUARE .B2672156 OO NVAR A 
F 20. 0BA2X36 

VARLABLE COEF (OT STATISTIC 
INTERCEP o -3.557 o -.407 TIME 0741 2.999 DU .9745 5.174 
LSEXPWM (0.7017 . EZ 

SUM OF SOLARED RESIDUALS .S6 
STD ERROR ÜF REGRESSION .249 

  

ORS ACTUAL FREDICTED ERROR 

1 4.691 5.005 —.5i4 
2 4,933 5.117 —.18$ » /' 
3 5.53 5. 292 . 038 

ALL... B7İ2.. A4 LZ... Ni 
5 5.739 5.358 .381 
6 5.56 5.39200001. 149 
7 5.701 5.591 .109 
8 5.618 5.676 —-.057 
9 5.6 5.793 —.193 
10 5.63 5.858 -, 228 
0, 5.749 5.76 BE-03 
12 b.594 6.784 -.191 * 
13 7.012 6.821 .i91 

DURBIN-MATSON STATISTICS: .B4057779 
VON NEUMANN RATIO: .77575XXâ44 
FIRST ÖRDER AUTOCORRELATI0N: .579811105 

OES ! ACTUAL AND FREDİICTED 'ERROR 

—-2 1 O 4 #2 43 

AF . 1 ! ft E. 
2 ' AF , ! E. 
3 ! FA . ' .E 
4 : AP ' .E 
5 ! EF ! . E 
6 ! PA. ' -E 
7 ! i AP ' ZE 
8 ! * ! E. 
9 ! A.P ! E.. 
19 AP t E. 
11 ! .* ' .E 
iz |! , AP t E. 
is ! , FA ! .E 
  

(A) ACTUAL (FP) FREDICTED (E) ERROR 
(*) ACTUAL AND FREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVTATIONS — 
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DATALAREZ ekD7 

IG 

DU .İuaadâ&lWda .:7 

LRXPA dh ŞARILRON ÇE 

MOHUĞR OE DÜORERYATLIOME: LZ 

'ENDEMT, VARIMELE EXP   

R SOUARE .74BADA730 
ADI R SUHARE 928100509 
F 92, ELA 

VARLARLE CUEF T STAN 

DU ÜS . 274 

SUN OF SELekKED RESIRBUM.S 
STD ERKOK OF REGRESSIOM . 

j 6.037 BİSE 
2 4.188 b, 2AB 
3 b.409 5.418 
4 b. 720) b. 547 
3. 6.748 4.677 
b 0.676 b.BO7 
7 7.1234 b. 737? 
2 b.94AB 7. 0bİ 
7 7.501 T.İT7 
40 TOR Ta? 
il 7.427 7.457 
iz 7.708 7.âEZ 
1z 7.607 7.732 

  
  

NDA iz 
NYARK 

1ISTI€ 

  
nh PREDİLİED 

   -t 0 4) KE 

| 
Fâ 

PA 

AP, 
Fa 

0 
. FA 

HP 
Li 

PA 

. “. 

MM ALMA, (F) FREDİCYED 
(©) ASTUA. AHD EREDICTED 

İEREDE 

5 

! E. 
f E,. 
! La 
! .E 
! .K 
! E. 
! . E 

Ni N. 
! .E 
' E. 
! E, 
! .E 
! E, 

(E) ERRUR 

07 
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BATARASE: AYDA 

VARIABLE O MEAN STANDARD 
NAME DEVTATION 
TIME 7 3.89444048 
DU .153846154 .37552X3808 
LEXFMG 4.509917935  .637946739 

NUMBER OF OBSERVATIONS: 13 

DEFENDENT VAR TABLE İLEXFMO | 
' * 

  

R SOUARE 913205867 O NORS 13 
ADJ R SAUARE .B95847041 ONVAR X 
E 52. 4075908 

VARTABLE COEF OT STATISTIC 
INTERCEF o 5.3487 0 25,197 
TIME .172 8.784 
DU -.2801 -1.579 
SUM DF SEUARED KESIDUALS .474 
STD ERROR OF REGRESSION .206 

  

OBS ACTUAL FREDICTED ERROR , 

i 5.664 3.52İ 2145 
2 807 3.695 —4E—-03 
3 5.555 5.865 —.09 
4 a. 758 4.037 —. 297 
b) â.582 4.209 .17S8 
6 4.665 4.581 ». 287 
7 4.7 4.308 147 
8 4.856 4.725 iii 
9 4.82 4.897 —.077 
10 4.89 5.069 —.179 
11 Ji. 202 5.241 .O011 
iz 5.268 G.İZE .İ55 | 
iz 9.17 5.505 —.İSS 

DURBIN-WATSON STATISTICS: 1. 27225559 
VON NEUMANN RATIO: 1.17438775 
FİRST ORDER AUTOCORRELATIDN: . 465975304 

  

  

OES ! ACTUAL AND FREDICTED 'ERROR 

-E -—2 -i O #i *E #5 

1 ! FA . ! .E 
2 ! » , ! E. 
3 ! AF . CE . 
4 ! AF. t E. 
S5 ! PA. ! .E 
6 ! P.A li .E 
7 ! FA ! .E 
8 ! «PA ! .E 
? | . * ! E. 
id |! . AF l E. 
il ! , * ? .E 
12 . FA ! .E 
iz |! , AF ! E. 

(A) ACTUAL (FP) FREDICTED (E) ERROR 
(#) ACTUAL AND FREDICTED 
MEASURED IN STANDARD DEVTATIONŞ 
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