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ÖNSÖZ 

Türkiye'de 1980 sonrası dış ticaretin seyri incelendiğinde önemli yapısal 
değişimlerin yaşandığı gözlenecektir. 2000'li yıllarda ihracatımızda yaş sebze ve 
meyve, tütün, tütün ürünleri ve pamuk ve pamuk ürünleri artık ihracatın ilk üç 
fasılını oluşturmamaktadır, Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam ve parçaları, 
konfeksiyon ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar ihracatı, toplam ihracat içinde en 
yüksek paya sahip olan fasıllar haline gelmiştir. Şüphesiz, bu yapısal değişimde 
kamunun da çok önemli bir payı vardır. 

Benzer şekilde, ihracatı teşvik politikaları Türkiye'deki üretimin ve ihracatın 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. İncir, üzüm ve pamuk ihraç eden 
şirketlerin, otomotiv, beyaz eşya ve elektrikli makine satmaya dönüşmesi sürecinin 
arka boyutunda sadece kârını en fazlalaştırmaya çalışan şirketlerin olduğunu 
düşünmek safdillik olur. Diğer bir ifadeyle son 30 yılda ihracatta tarımsal ürünlerden 
teknolojik ürünlere doğru bir kayma varsa, bu dönüşümün, kamunun müdahalesi 
olmadan çok daha uzun bir sürece yayılacağını kabul etmek gerekir. Söz konusu 
dönüşümün dışında, dahilde işleme rejimi gibi ihracatı teşvik politalarıyla ülkemiz, 
ihracat süreçlerine katılma ve pazar payı sahibi olma, yaparak öğrenme, teknolojiyi 
tanıma ve transfer etme, yabancı sermayeyi çekme gibi pek çok faydalar sağlamıştır. 

Diğer taraftan, ihracat artışı olmasına rağmen istihdam artışı olmaması, 
mevcut ihracatı teşvik politikalarından sağlanan faydaların sınırına geldiği 
düşündürtmektedir. Diğer teşviklerde olduğu gibi mevcut dahilde işleme rejiminin 
ısrarında faydadan çok bağımlılığın artması tehlikesi ortaya çıkmaktadır. 

1980-2000 döneminde Türkiye dış ticaretine önemli katkıları olan ihracat 
teşvik mekanizmasının günümüzde önemli bir parçası olan dahilde işleme rejiminin 
2000 sonrası süreçteki etkilerini tartışan bu çalışmanın şüphesiz pek çok eksikleri 
vardır. Ancak dahilde işleme rejiminin etkilerini inceleyen az sayıdaki çalışmanın 
arasında yer alması benim açımdan mutluluk vericidir. 

Öncelikle uzman yardımcısı olarak bizi yetiştiren, Sn. Ahmet 
ÇELENKOĞLU ve Sn, Erhan USTA”ya, DPT”de bulunduğum her an ağabeyliklerini 
eksik etmeyen Cafer BİÇER ve Çağatay Telliye, tezin hazırlanma sürecinde hiçbir 
desteği esirgemeyen tez danışmanım ve daire başkanım Sn. Dr. Ahmet Sabri 
EROĞLU'"na teşekkür etmeyi bir minnet ve borç bilirim. Çalışmamın gerçekleşmesi 
ve uzman yardımcılığım sırasında maddi-manevi desteklerini her an hissettiğim başta 
anne, baba ve aileme, çalışma arkadaşlarıma ve kadim dostum Yunus Emre 
YILDIZ'a, kiymetli ağabeyim Özcan TENGİLİMOĞLU'na şükranlarımı sunarım. 
Ayrıca kendileri ihmal ettiğim değerli eşim Turcen ÜNAL ve sevgili kızım Zeynep 
Berra ÜNAL'a fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim, 
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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İMALAT SANAYİİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Memduh ÜNAL 

Türkiye ekonomisinde, 2002-2008 döneminde yüksek büyüme oranları 
gerçekleşmiştir. Sağlanan makroekonomik ve siyasi istikrar ortamında döviz girişi 
beraberinde TL'de değerlenme sürecini getirmiştir. Reel kurda, önemli oranda artış 
yaşanmasına rağmen yapısal eğilimlerin aksine ihracat artışı hız kesmemiştir. Ayrıca 
ihracat kompozisyonunda geleneksel sektörlerden teknoloji yoğunluklu sektörlere 
doğru bir değişim yaşanmaktadır. Ancak yüksek oranlı ihracat artışlarının ve 
ihracatın sektörel yapısındaki değişimin, dış ticaret-üretim-istihdam ilişkileri üzerine 
etkileri tartışmalıdır. 

İhracatın sektörel paylarındaki ve reel kurdaki değişime rağmen artış hızını 
kaybetmeyen ihracattaki değişim üzerinde dış kaynak kullanımının ve özellikle 
dahilde işleme rejiminin etkilerini ve bu iki gelişmenin makroekonomik yapısal 
unsurlar üzerindeki sonuçlarını incelemek bu tezin konusunu oluşturmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde, dahilde işleme rejimi açıklanmıştır. Dahilde 
işleme rejiminin Türkiye uygulamaları diğer ülke örneklerinin de dikkate alındığı bir 
çerçevede değerlendirilmiştir, 

İkinci bölümde, imalat sanayiindeki üretim-dış ticaret ilişkisi ve ihracattaki 
dönüşüm girdi-çıktı tabloları kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. 1998 ve 2002 
yıllarına ait girdi-çıktı tablolarından dikey uzmanlaşma oranları hesaplanmıştır. 
İhracat için ithalat gereğindeki artış girdi-çiktı tablolarından ve imalat sanayii 
istatistiklerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ithalat nüfuz oranlarındaki 
değişim incelenerek yurtiçi talebin ithalata olan bağımlılığı ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde ise ihracat artışının üretim ve istihdam üzerindeki beklenen 
etkileri göstermemesinde dikey uzmanlaşmanın veya dahilde işleme rejiminin rolü 
incelenmiştir. Ayrıca dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalat, 1998 ve 2002 
yıllarındaki ihracat içindeki dış kaynak kullanımı ile karşılaştırılarak, dahilde işleme 
rejimindeki usulsüz kullanım ele alınmıştır. 

Çalışmadan çıkan sonuca göre, Türkiye'de dahilde işleme rejimi 
uygulamalarının imalat sanayii genelinde, üretimin ve ihracatın ithalata 
bağımlılığındaki artışta ve imalat sanayii işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki 
payının azalmasında etkisi bulunmaktadır. Sektörel olarak incelendiğinde söz konusu 
etki, yurtiçi ara girdi üretimi bulunan ve ithal rekabetine maruz kalan sektörlerde en 
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yükseğe çıkarken, diğer sektörlerde sınırlı veya aksi sonuçlar vermektedir. Diğer 
taraftan, söz konusu rejim, doğrudan yabancı sermayenin teşvikine olumlu katkıda 
bulunmaktadır. 

Dahilde işleme rejiminin ithal rekabetine açık ve yurtiçi ara girdi üretimi 
bulunan sektörlerde kullanımının önemli derecede sınırlandırılması ve diğer 
sektörlerde yurtiçi katma değeri artırmaya yönelik tedbirler alınması önerilmiştir. 
Söz konusu tedbirler alınırken hazırlıkları sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının, 
üniversitelerin ve ilgili STK'ların temsil edildiği Kalkınma Planından yararlanmanın, 
ülke geneli için optimum sonuç vereceği belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dahilde işleme rejimi, dikey uzmanlaşma, ihtacatın ithalata 
bağımlılığı, ithalata bağımlılık, dış kaynak kullanımı. 
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ABSTRACT 

Thesis of Planning Expertise 
TURKISH INWARD PROCESSİNG REGİME 

and 

ITS EFFECTS on the MANUFACTURING INDUSTRY 

National income growth in Turkey in the period of 2002-2008, without 
interruption, was maintained over its long term average. These high growth rates (of 
value added) were also accompanied by high real exchange rate augmentation. 
Despite this high appreciation, increasing export growth did not slowed down on the 
contrary to the classical tendency. The composition of export has been transforming 
from a traditional sectors to technology intensive sectors. However, the effects of 
high level growth rate of exports and the change in sectoral structure of exports are 
controversial. 

This study aims to analyze the effects of outsourcing, especially inward 
processing regime on the change of sectoral composition of export and increasing 
growth rate of export beside the high real exchange rates and to analyze the results of 
these two export development on the macroeconomic structural elements. 

In the first section of this study, inward processing regime is studied. Also, 
the applications in Turkey, criticism and other countries” applications of inward 
processing regime are discussed. 

In the second section is to devoted to explain, by use of input-output tables 
and an empirical analysis is conducted in order to analyze the interlinkages among 
production and trade activities in manufacturing, sector over time. Especialiy, the 
study focuses on one key variable, the vertical specialization ratio within 
manufacturing sectors, in 1998 and 2002. The increase in import teguirement per 
unit of export is tried to be analyzed coming from input-output tables and auxiliary 
data. In addition, the change in import penetration ratios is explored and import 
dependeney of domestic demand is discussed. 

In the third section, it is examined whether the role of inward processing 
tegime and vertical specialization on the increase in export do have positive results 
on the production and employment. Furthermore, misuse of the regime is discussed 
by referring to the comparison of import volume under the current regime and the 
vertical specialization on sectoral aproach. 



According to the findings of the analyses, overall inward processing regime 
applications in Turkey have increased the dependency of production and export to 
import and have declined the share of employment in national income. The said 
effects on the sectors, Which have domestic raw material production and expose the 
import competition, are at maximum, on the other sectors the effects are limited or 
counter. However, it makes some positive contribution to provide foreign direct 
investment to Turkey. 

The operational performance of inward processing regime should be limited 
in the sectors that have access to domestically produced raw materials and expose to 
import competition, Then in the other sectors some policy actions that will increase 
domestic value added are presented. It is stated that while these policy actions taken 
it must be benefited from Development Plan that reflects all interest groups. 

Key words: Inward processing regimes, vertical specialization, import dependeney 
of export, import dependency, outsourcing. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin son dönemde hızlanması ve makroekonomik değişkenler 
üzerindeki etkileri, politika yapıcıların ve akademik çevrelerin daha fazla ilgisini 

çekmektedir. Gümrük duvarlarının inmesi, ulaşım ve bilişim sektörlerindeki hızlı 

gelişmeler sayesinde hizmet maliyetlerinin giderek azalması ve özellikle sermayenin 

uluslararası akışının kolaylaşması, küreselleşmenin önemli bir göstergesi olan 

üretimin uluslararasılaşmasını ve dikey uzmanlaşmayı açıklayan temel etkenler 
arasında yer almaktadır. Gümrük tarifelerindeki ve hizmet maliyetlerindeki azalma 

üreticileri, yurtdışı piyasalarda daha ucuz üretim faktörlerini araştırmaya 

yöneltmektedir. Üretimin uluslararasılaşmasının ve dikey uzmanlaşmanın fayda veya 
zararları yanında üretim ve istihdam üzerindeki etkileri üzerinde giderek daha çok 

tartışılan konular arasında yer almaktadır. 

İhracatın içinde ithal ara girdilerin kullanılması! olarak tanımlanan dikey 
uzmanlaşma? dünyada ve ülkemizde özellikle son yıllarda önemli oranlarda artış 
göstermektedir. 2002 yılı sonrası dönemde, Türkiye'de kesintisiz büyüme ve yüksek 
ihracat artışına rağmen istihdamın istenen ölçüde artmaması dikey uzmanlaşma 

konusundaki tartışmaların yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Türkiye'de ihracatı 

teşvik sisteminin önemli bir parçası olan dahilde işleme rejimi (DİR), dikey 
uzmanlaşma tarifini içermektedir. 

İhracat kaydıyla, sınırlı bir süre zarfında, katma değer ve gümrük 
vergilerinden vazgeçilerek ara girdilerin ithaline izin veren dahilde işleme rejimi 

Türkiye'de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

2003-2006 yılları arasında toplam ihracatın yüzde 52'si dahilde işleme 
rejimi? yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde kamunun vergi gelirlerinden 
vazgeçmesi, rejimin işleme yönüyle yurtiçi üretim, istihdam, ihracat ve ithalatla olan 

ilişkileri nedeniyle, dahilde işleme rejimi reel ekonomi üzerinde önemli etkileri olan 

bir rejim olmaktadır. 

  

' Hummels at. al., p.75 
? “Dikey uzmanlaşma” ifadesi daha çok yabancı kaynaklarda kullanılmakta; “ihracatın ithalat 
bağımlılığı” ve “ihracat için ithalat gereği” ifadeleri ise yerli kaynaklarda yer almaktadır. Üç terim de 
birbiri yerine kullanılabilmektedir. 
* DTM (2007), s.3 



Ekonomik yapının hemen her öğesiyle bağlantılı olan dahilde işleme 

rejiminin etkilerinin incelenmesi ekonomi politikası karar alıcıları için açısından 

önem arz etmektedir. Bu ihtiyacın ışığı altında dahilde işleme rejiminin Türkiye'nin 
dış ticaretine, üretimine, istihdamına ve vergi gelirlerine olan etkilerini incelemek bu 

tezin konusunu oluşturmaktadır. 

Dahilde işleme rejiminin tanıtılacağı birinci bölümde, rejimin ortaya çıkişı, 

eleştirilen yönleri, Türkiye'deki dahilde işleme rejimi verileri ve mevzuatı 

anlatılacaktır. Ayrıca dahilde işleme rejimi ile ilgili diğer ülke örneklerine yer 
verilecektir. Ülke örnekleri kapsamında, ilk olarak Türkiye'nin rejimi uygulama 
kaynağı olan AB genel olarak, İngiltere ve İrlanda ise görece ayrıntılı olarak 
incelenecektir. İncelenecek diğer ülke ise 2000 yılından itibaren dünya büyümesine 
en fazla katkıyı sağlayan Çin'dir. 

İkinci bölümde, 1996-2007 yılları arasında üretim-dış ticaret ilişkisindeki 
dönüşüm incelenecek ve ihracatın ve üretimin ithalat bağımlılığı ölçülmeye 

çalışılacaktır. 1995 Avrupa Hesap Sistemine (ESA 95) uygun olarak hazırlanan 1998 

ve 2002 yılları girdi çıktı tabloları kullanılarak dikey uzmanlaşma oranlari ve imalat 
sanayiinde dış kaynak kullanımının boyutları incelenecektir. 

Üçüncü bölümde dahilde işleme rejiminin imalat sanayii üzerindeki etkileri 
incelenecektir. İlk olarak, ekonomideki ithalata bağımlılıkla dahilde işleme rejimi 
arasındaki etkileşim araştırılacaktır. Ayrıca 1998 ve 2002 yılları girdi çıktı 

tablolarından ve dahilde işleme rejimi verilerinden elde edilen diş kaynak kullanımı 

karşılaştırılacaktır. Böylece dahilde işleme rejimi çerçevesinde yapılan ithalatın 

yurtiçine arz edilmesi ele alınacaktır. Dahilde işleme rejimi ithalata bağımlılık 

ilişkisinden sonra imalat sanayii istihdamındaki ve doğrudan yabancı yatırımlardaki 
değişimin boyutu dahilde işleme rejimi verilerine paralel olarak incelenecektir. 

Son bölümde, dahilde işleme rejiminin Türkiye ekonomisine olan etkilerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca rejimin uygulanmasına ve rejim 

çerçevesindeki ithala:a bağımlılığın azaltılmasına ilişkin önerilere yer verilecektir. 



1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 

1.1 Tanım ve Tarihsel Gelişme 
Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) kurulmasıyla başlayan planlı dönem 

sürecinde Türkiye'nin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasını demokratik yollarla 
gerçekleştirmek amacıyla kalkınma planları hazırlanmıştır”, Bu planlarda ve planları 
icraya yardımcı yıllık programlarda özellikle 1980 sonrasında ihracatın artırılmasının 

önemi üzerinde durulmuştur. İhracat gelirlerinin artırılması, özellikle 1970*lerin 
ikinci yarısında yaşanan döviz ihtiyacının da etkisiyle ekonomik kalkınmada 

öncelikli amaç haline gelmiştir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla ihracata dayalı kalkınma 

stratejisi benimsenmiş ve ihracati artırmaya yönelik teşvik tedbirleri uygulamasına 
ağırlık verilmiştir”. Bu tedbirlerin bir kısmı sonradan uluslararası anlaşmalar", kötüye 
kullanımlar” ve işlevsellik gibi nedenlerle ya kaldırılmış ya da şekil değiştirmiştir”. 
Mevcut durumda, ihracatı teşvik tedbirleri arasında en yaygın kullanılan araç Dahilde 

İşleme Rejimidir (DİR). 

DİR, firmaların öngörülen süre zarfında işlendikten sonra ihraç edilmek 
şartıyla, ihraç ürünlerinin üretiminde ihtiyaç duydukları malları, ithalatta alinmasi 

gereken her türlü vergiden muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi 
olmaksızın getirmelerine imkan sağlayan bir sistemdir. İhracata konu olan nihai veya 

ara ürünün üretiminde kullanılan malların, katma değer vergisi, gümrük vergileri ve 

varsa anti-damping vergisinden muaf olarak ithaline imkan sağlanması sonucunda, 

girdi maliyetleri düşürülerek, uluslararası pazarlarda firmalara rekabet gücü 
kazandırılması amaçlanmaktadır”, 

DİR kavramının Türkiye'de ortaya çıkışı Türkiye'nin Gümrük Birliğine (GB) 
katılımıyla olmuştur. Ancak üretim yapısı, istihdam kalitesi ve rekabet şartları gibi 
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nedenlerle Türkiye'de, DİR benzeri teşvikler GB öncesinde de başka isimler altında 
uygulanmaktadır. 

İhracatın, ithalata ilişkin vergilerden istisna tutularak teşvik edilmesi yüzyılı 
aşkın süredir uygulanan bir yöntemdir. Bu kapsamda ilk ihracat teşviki olarak, 
pamuğu işleyerek pamuk ipliği olarak ihraç edilecek ürünlerden ihraç gümrük 
resminin istisna tutulması sayılabilir. Bu ilk teşvik, 1881 yılında kurulan Düyun'u 
Umumiye İdaresini kuran “Muharrem Kararnamesi” kapsamında yapılmıştır. 
Osmanlı Devletinin artan dış borçlarını ödeyebilmek için ihracat gelirlerini artırmaya 
yönelik alınan önlemler, ihracata yönelik ürünün kalitesini, dolayısıyla katma 
değerini artırma amacıyla yapılmıştır. Aynı yapılanma çerçevesinde ipekçilik sektörü 
için dışarıdan verimli tohum ithal edilmiş ve Bursa'da ipekçilik okulu açılmıştır. Söz 
konusu teşvik tedbirleri sonucunda 1880-1914 döneminde ipek iplik ve kumaş 
ihracatı 5-6 kat artmıştır, 

DPT'nin kurulmasıyla başlayan planlı dönemde, 1963 tarihli ve 261 sayılı 

Kanun ile Bakanlar Kuruluna ihracata konu eşyanın maliyetini etkileyen malların 
vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükleri düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu 
kapsamda vergiden muaf tutulan malların ihraç edilmemesi halinde 6183 sayılı 
Kanun çerçevesinde yasal takibat yapılması uygulaması başlatılmıştır. 1967 tarihli ve 

933 sayılı “Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun” ile, ihracatın 

kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için 
gerekli tedbirlerin Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alınacağı hükme bağlanmış ve 
bu teşvik tedbirlerini uygulama ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere verme 
görevi de “Yatırımları ve İhracatı Geliştirme Teşvik Bürosuna” verilmiştir.!! Söz 
konusu büro, 1970 yılında önce “Teşvik ve Uygulama Dairesi” olarak DPT*ye, daha 
sonra 1971 yılında Ticaret Bakanlığına, 1980 yılında ise tüm fonksiyonlarıyla tekrar 

DPT'ye, 1991 yılında “Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü” olarak Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığına ve nihayet 1994 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat 
Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır? 
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1984 yılında 2976 sayılı Kanunla Bakanlar Kuruluna ihracat için yapılan 
ithalatta uygulanan vergi ve benzeri yükümlülükleri azaltma veya tamamen kaldırma 
yetkisi verilmiştir”. 

GB ile beraber bu tür ihracat teşvikleri, AB mevzuatına uygun bir şekilde ve 
Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre revize edilerek 95/7615 sayılı Dahilde İşleme 
Rejimi Kararıyla 01/01/1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1999 yılında yaşanan iki 
büyük deprem ve zamanla değişen ihtiyaçlar sonucunda, 99/13819 sayılı yeni 
Dahilde İşleme Rejimi Karari 31/12/1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 
05/02/2000 

değişikliklerle, mevzuatı güncelleme ihtiyacı doğmuş ve 99/13819 sayılı Karar da 
27/01/2005 tarihinde yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararıyla 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. AB'nin GB'de yapmış olduğu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ilga edilmiştir. 

Tablo 1.1. İthalatta Gümrük Muafiyeti ve DİR Çerçevesindeki Dış Ticaret 
(Milyon Dolar) 

Belge İhracat Öngörülen Döviz Toplam 
Adedi | Taahhüdü İthalat DKO (6) | Kazancı | İhracat | PAY (4) 

(a) (b) (b/a) (a-b) (e) (a/c) 
1990 2.939 8.219 3.430 41,7 4.789 12.959 63,4 
1991 3.004 9.066 3.703 40,8 5.363 13.593 66,7 
1992 3.307 9.518 4.142 43,5 5.376 14.715 64,7 
1993 3.567 10.998 4.823 43,9 6.175 15.345 71,7 
1994 4.192 14.040 6.752 48,1 7.288 18.106 77,5 
1995 4.974 20.216 10.424 51,6 9.792 21.637 93,4 
1996 2.382 8.922 5.050 56,6 3.873 23.224 38,4 
1997 4.108 14.713 8.287 56,3 6.431 26.261 56,0 
1998 4.119 13.747 7.854 57,1 5.893 26.974 51,0 
1999 3.700 12.279 6.877 56,0 5.402 26.587 46,2 
2000 3.979 14,008 8.101 57,8 5.907 21.715 50,4 
2001 4.247 15.581 9,212 59,1 6.369 31.334 49,7 
2002 4.174 19.103 11.810 61,8 7.293 36.059 53,0 
2003 4.769 26.797 17.056 63,6 9.741 47.253 56,7 
2004 4.968 34.044 22.423 65,9 11.621 63.167 53,9 
2005 5.150 37.742 24.616 65,2 13.126 73.476 51,4 
2006 4.461 36.649 24.527 66,9 12.122 85.535 42,8 
2007 5.145 45.854 30.175 65,8 15.679) 107.154 42,8 

                
  

  

  



Tablo 1-1*de 1990-2007 yılları arasında ithalatta gümrük muafiyeti ve DİR 
kapsamında yapılan dış ticaret verileri yer almaktadır. 1990-1995 dönemi ithalatta 
gümrük muafiyeti, 1996 yılından sonraki dönem ise DİR kapsamındaki uygulamalara 
ait veriler Tablo 1-I1*de gösterilmektedir. Döviz kullanım oranı (DKO), teşvik 

kapsamında öngörülen ithalatın taahhüt edilen ihracata oranını, döviz kazancı teşvik 

kapsamında öngörülen ithalatla taahhüt edilen ihracat arasındaki farkı 
göstermektedir. 

1990-2007 döneminde döviz kullanım oranları (DKO) yüzde 41,7'den yüzde 

65,8”e yükselmiştir. DİR'i kullanan üreticilerin ihracat için ithalat gereği söz konusu 
dönemde sürekli artmıştır. Döviz kazancı, DİR uygulanmaya başlandığı 1996 yılında 
ani bir düşüş göstererek 3,9 milyar dolara kadar gerilemiş, 1999 yılından sonra 

sürekli artarak 15,8 milyar dolara ulaşmıştır. 

İthalatta gümrük muafiyeti uygulamaları kapsamındaki ihracatın toplam 
ihracat içindeki payının, 1990-1995 döneminde, DİR kapsamındaki ihracatın toplam 
ihracat içindeki payından daha fazla olduğu görülmektedir. 1995 yılında bu oranın 
yüzde 93,4*e kadar yükseldiği tablodan gözlenmektedir. GB ile Türkiye'deki ihracat 

teşvik uygulamalarının disipline edildiği düşünülse bile, belge başına düşen DKO”ya 
bakıldığında önemli bir değişikliğin olmadığı anlaşılacaktır. DİR öncesi 
uygulamaların ihracat içindeki payı yüksek olmasına rağmen DKO düşüktür. DİR”le 
beraber ara malı ithaline dayanan teşvik uygulamalarının ihracat içindeki payı 
düşerken, DKO artış göstermiştir. 

1.2 Mevzuat 

DİR'in Türk mevzuatına ilk girişi, uluslararası bir anlaşma niteliğinde olan 

Türkiye ile AB arasında imzalanan ve 01/01/1996 tarihinde yürürlüğe giren 1/95 

sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla (OKK) gerçekleşmiştir. 1/95 sayılı OKK'nın 
gümrük hükümlerine ilişkin TI. Kısım 26. Madde 1, Fıkrası; Türkiye'nin, Topluluk 

Gümrük Kodunu oluşturan EEC 291/92 sayılı Konsey Yönetmeliği ile onun 

uygulama hükümlerini belirleyen EEC 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini 
temel alan konulara ait hükümleri benimsemesini hüküm altına almıştır. Söz konusu 

İ inci fıkranın “askıya alma düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri "ni 



kapsayan (f) bendi, DİR'in AB ile Türkiye arasında yürürlüğe giren GB Kararı ve bu 
kapsamda ilgili kanuni düzenlemelere istinaden yürürlüğe konulan Kararlara uygun 
olarak uygulanabilirliğinin esasını teşkil etmektedir”, 

DİR ile ilgili hükümler, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 108-122'nci 
maddelerinde düzenlenmektedir. Kanunun ilgili maddeleriyle Bakanlar Kuruluna 
rejimin işletilmesi konusunda yetki verilmektedir. Bakanlar Kurulu bahse konu 
yetkisini 27/01/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde 
İşleme Rejimi Kararıyla kullanmıştır. Buna göre, dünya fiyatlarından hammadde 
temin etmek suretiyle ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda 
rekabet gücü kazandırılması, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve ihraç ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi amacıyla hazırlanan Karar, elde edilmesinde ithal girdi kullanılan 
işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, 
yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini 
kapsamaktadır. 

1.2.1 Dahilde işleme tedbirleri 

2005/8391 sayılı Karara göre dahilde işleme; şartlı muafiyet sistemi ve geri 
ödeme sistemi tedbirlerinden oluşmaktadır. 

İthalatta şartlı muafiyet, ülke genelinde gümrük bölgesinde yerleşik firmalar 
tarafından, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) veya gümrük idarelerince verilen 
dahilde işleme izni kapsamında, ihracatı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin 
üretimi için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile 
ambalaj ve işletme malzemelerinin, bedelli veya bedelsiz olarak, ticaret politikası 
önlemlerine tabi olmaksızın ithalatı esnasında alınması gereken her türlü vergi tutarı 
kadar teminat yatırılmak kaydıyla gümrüksüz olarak ithal edilebilmesidir”. Bu 
kapsamda yapılacak olan işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel 
tüketim vergisi tahsil edilir, ticaret politikası önlemleri uygulanır. 

Firmaların türüne ve geçmiş yıllardaki ihracat performanslarına göre 
teminatta indirime gidilebilmektedir. Teminat; para, teminat mektubu, hazine tahvili 
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ve bonoları şeklinde olabilmektedir. İthalatla ilgili vergi muafiyetinden yararlanmak, 
ancak ihracat taahhüdünün yerine getirilmesiyle kesinlik kazanmaktadır. 

Genel anlamda şartlı muafiyet sisteminde ihraç ürünlerinin üretiminde 
kullanılacak ithal mallarından gümrüklerde alınması gereken her türlü vergi, 
teminata bağlanmakta ve taahhüt edilen nihai ürünün ihracatı gerçekleştirildikten 
sonra alınan teminatlar iade edilmektedir. 

DİİB kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyanın yerine 
eşdeğer eşya olarak, asgari 8-12'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari 

kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest 
dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Söz konusu sistem çerçevesinde DİİB kapsamında 
önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabilir. Diğer bir ifadeyle DİİB 
kapsamında yurtiçinden temin edilen ara malı için ihracattan sonra her türlü vergiden 
istisnai olarak ithalat hakkı tanınmaktadır. 

DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünün muhtevasında kullanılacak 
hammadde yurtiçinden de temin edilebilir. Yurtiçinden temin edilen mal KDV ve 
ÖTV kanunları hükümleri saklı kalmak koşuluyla ithal eşyası olarak 
değerlendirilmektedir. 

Tecil terkin sisteminde, ihracatçılar ihraç edilmek şartıyla imalatçılar 
tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'yi ödemezler. Söz konusu vergi 
tecil edilir, ihracatın gerçekleştirilmesiyle de terkin edilir, Tecil terkin sisteminden 

faydalanmak için ihracatçı olmak yeterli değildir. DİİB”e sahip olmayan ihracatçılar 
bu sistemden faydalanamaz", 

Geri ödeme sistemi, DİİB kapsamında serbest dolaşıma giren ithal eşyanın 
işlem görerek ihracı halinde ithalat sırasında alınan vergilerin geri ödenmesidir. Geri 
ödeme sisteminden faydalanabilmek için DİİB almak ve ithalat sırasında gümrük 
beyannamesine geri ödeme sisteminden faydalanıldığının kaydedilmesi zorunludur. 

Şartlı muafiyet sisteminden farklı olarak geri ödeme sisteminde, ticaret 

politikası önlemlerine tabi olan malların ithalatı gerçekleştirilemez. 
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Tablo 1.2. DİR Tedbirlerinin Karşılaştırması 
Şartlı Muafiyet Geri Ödeme 
Ticaret Politikası önlemlerine tabi değildir.) Ticaret Politikası önlemlerine tabidir, 

  

  

  

Vergi karşılığı teminat alınmaktadır. Verginin tamamı ödenir. 
  

İhracatın gerçekleşmesi ile teminat geri| İhracatın gerçekleşmesi ile vergi geri 
ödenir. ödenir. 
(Telafi edici vergi ortaya çıkabilir. ¬ 
  

  

  

        Finansman maliyetleri açısından| ¬ 
avantajlıdır. 
İhracatın gerçekleştirilmemesi durumunda| İhracatın gerçekleştirilmemesi 
ödenmeyen verginin iki katı kadar ceza ve) durumunda verginin tamamı 
gecikme faiz uygulanır. ödendiğinden bir mesuliyet ortaya 

çıkmaz. 
Yurtiçinde satış durumunda kaçakçılıkl Yurtiçine satış durumunda bir mesuliyet 
suçu işlenmiş olur. ortaya çıkmaz. 
  

Geri ödeme sisteminde yapılan ticaret, DİR kapsamında olmayan dış ticaretle 
birbirine benzemektedir. DİR kapsamında olmayan ithalat da ticaret politikası 
önlemlerine tabidir ve vergilerin tamamı ödenir. Ayrıca bu kapsamda yapılan ithal 

malın ihraç malın bünyesinde kullanıldığının belgelendirilmesi halinde ithalat 
sırasında ödenen KDV'nin iadesi gerçekleşmektedir. Ancak geri ödeme sistemin 
çerçevesinde yapılan ticarette ise anlatılan durumdan farklı olarak ihracatın 

gerçekleşmesi durumunda KDV ile beraber gümrük vergisi, toplu konut fonu ve 
diğer harçların iadesi vardır. 

12.2 DİİB müracaatının değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve süreler 
DİİB almak için elektronik ortamda İhracat Genel Müdürlüğüne müracaat 

edilmesi gerekmektedir. 2006/12 sayılı DİR Tebliği çerçevesinde DİİB müracaatları; 

" İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının 
tespitinin mümkün olması, 

s“ Türkiye gümrük bölgesindeki üreticilerin /#emel ekonomik çıkarlarının 
olumsuz etkilenmemesi, 

“ o Türkmalı imajının olumsuz etkilenmemesi, 

» İşleme faaliyetinin, #atma değer oluşturan ve kapasite kullanımını artıran 
bir faaliyet olması, 



“ İşleme faaliyetinin, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç 
potansiyelini artıran şartlar oluşturuyor olması, 

" Firmaların DİİB kapsamındaki performansları, 

kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Yine aynı Tebliğe göre, ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi ispat edilinceye 
kadar doğru kabul edilir. Değerlendirme sonucunda, #hal eşyasının ve işlem görmüş 

ürünün (ihraç edilecek olan ürün) (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) asgari 8'li 

bazda GTİP (her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün için ayrı ayrı belirtilmek 
suretiyle), adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı ve değeri ile belge 

kapsamındaki işlemler için satır kodu, DİİB süresi, döviz kullanım oranı, varsa yan 
sanayici belirlenerek, proje bazında DİİB verilir veya talep reddedilir, 

Eşyanın (fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin 
edilmesinin mümkün olup olmaması dikkate alınarak, DİİB kapsamındaki eşyanın 
kısmen veya tamamen ithalatına (yurt içi alımlar hariç) dönemsel veya süresiz olarak 

kısıtlama getirilebilir. DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami yüzde 80'dir. 
Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami 
yüzde 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamında ihracat taahhüdünün azami 
yüzde 1'i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir. DİİB kapsamında 
ithaline izin verilecek /ş/e#me malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün yüzde 2'sini 

geçemez. 

Kanunla tanınan vergi muafiyet ve istisnaları için süre sınırlaması 

bulunmamaktadır. Ancak her bir DİİB kapsamında üretilen ürünün cinsine göre 6, 9, 12 
ay olarak süre sınırlaması bulunmaktadır”. DİİB süresi, sektörüne göre azami 12 aya 
kadar tespit edilebilir. Gemi inşaa, komple tesis ile üretim süreci 12 ayı aşan ürünler 

ve savunma sanayi alanına giren ürünlerde proje bitim süresi kadar izin vetilebilir, 

DİİB kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle, DİİB 
süresi azami 3 ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde, bu 
hüküm uygulanmaz. 

  

“DPT (2007c), s.30 
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DİİB kapsamında taahhüt edilen ihracatın en az yarısı kadar ihracat yapılırsa 
6 ayı geçmemek kaydıyla orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Gemi 

inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin 
düzenlenen DİİB?e proje sürecine göre ek süre verilebilir. 

1.2.3 İhracatın gerçekleştirilmesi ve DİİB?nin kapatılması 
Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmesi, DİİB?de belirtilen işlem görmüş 

ürünün ihracatıdır. İhracat eğer serbest bölgeye yapılıyorsa, serbest bölgeden üç ay 
içerisinde, Türkiye haricindeki bir ülkeye ihracatının yapıldığının belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca işlem görmüş ürünün serbest bölge içinde bulunan tesislerin 

yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, 

demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest 

bölgelerde yerleşik gemi inşaa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında 

kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve 

hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının belgelenmesi halinde de 
ihracat gerçekleştirilmiş sayılır. 

DİİB, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden (İBGS) izin alınması 
kaydıyla DİİB sahibinden başka bir ihracatçı ile de kapatılabilir. 

DİİB, ihracat taahhüdünü kapatabilmek için en geç belge süresi sonundan 
itibaren 3 ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda 2006/12 sayılı Tebliğde 

belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte DİİB, sahibi firmanın üyesi bulunduğu İBGS'ye 
müracaat etmek zorunludur, 

Yapılan kapatma müracaatı geri alınamaz. DİİB”de belirtilen süre içerisinde 
kapatma müracaatında bulunmayan DİİB sahibi firmaların, elektronik ortamda 
gerekli uyarı yapıldığı da dikkate alınarak Dİ/B süresi sonundan itibaren 3 ayın 
bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmaları beklenir. Bu 

konuda, ayrıca yazı ile uyarı yapılmaz. Belirtilen süre içerisinde kapatma 

müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen DİİB, ilgili İBGS*ce yaptırım 
uygulanarak resen kapatılır. 
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1.2.4 Tedbirlere uymama, kötüye kullanma ve denetim 
Dahilde işleme tedbirlerini, DİR'de ve DİİB'de belirtilen esas ve usullere 

uygun olarak yerine getirmeyenlerden ithalat sırasında tahsil edilmeyen vergi, ithalat 
tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve 
süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için Gümrük Kanununun 238*inci 
maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin iki katı para cezası uygulanır. 

Denetim birimleri ve Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme ve 
soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve ekli belgelerin sahte olduğunun veya 
üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği 
yansıtmadığını tespiti halinde bu gümrük beyannamesi, DİİB ihracat taahhüdünün 

kapatılmasında kullanılamaz. İhracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmış olması 
veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi ve bu beyanname kapsamında işlem görmüş 
ürün ihracatının esas alınamaması nedeniyle, taahhüt kapatma işlemi için sunulan 
mevcut gümrük beyannameleri ile ihracat taahhüdünün tamamlanamaması halinde, 
eksik ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, önceki paragrafta anlatılan hüküm 
çerçevesinde tahsil edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. Bu gümrük 
beyannamesinde kayıtlı DİİB sahibi firmaya ait DİİB”lere bir yıl süreyle indirimli 
teminat uygulanmaz. 

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, dahilde işleme tedbirlerini, 
DİR”de ve DİİB'de belirtilen esas ve usullere uygun olarak tatbik ederler. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (DTM), ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her 
türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir. DTM, ilgili firma, kamu kurum ve 

kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir. 

DTM ve Gümrük Müsteşarlığı denetim birimleri ve elemanları, ilgili bakanlık 
müfettişleri ve kontrolörleri ve İBGS elemanları dahilde işleme tedbirlerinin, DİR'de 
ve DİİB'de belirtilen esas ve usullere uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin 
kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler. 
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Tablo 1.3. DİR'e İlişkin Sorumlu Kurumlar 
  

  

İşlem Sorumlu Kurum 

Müracaat ve DİİB Alınması DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)   

DİİB'in Süresi, Verimlilik ve Fire | DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) 
Oranları ile DKO”nun Belirlenmesi 
  

  

  

  

      DİİB”in Revizesi DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) 
İthalatın Belgelenmesi Gümrük Müsteşarlığı 
İhracatın Belgelenmesi Gümrük Müsteşarlığı 
DİİB?in Kapatılması İBGS 
Denetim Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ve 

Bankalar 
  

1.3 Otomasyon Projesi 
DİR'e ait işlemlerin temelini oluşturan DKO, fire oranı, ilgili süreler ve DİİB 

müracaatının kabulüne ilişkin talepler DTM tarafından değerlendirilmektedir. DİİB 
müracaatı, düzenlenmesi, değerlendirilmesi, revizesi ve kapatılması gibi işlemlerin 
posta yoluyla yapılması uzun zaman almaktadır. DTM tarafından yürütülen “DİR 
Otomasyon Projesi” neticesinde, DİİB'lerin düzenlenme aşamasından taahhüt 
hesaplarının kapatılması aşamasına kadar geçen tüm sürecin elektronik ortama 
aktarılması sağlanmıştır. 

DİR Otomasyon Projesi ile DİR kapsamında ihtiyaç duyulan bilginin en kısa 
sürede temin edilmesi, evrak akış sisteminde yaşanan zaman kaybının azaltılması, 
bilgi güvenliğinin sağlanarak ihracatçılara hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet 
sağlanması, DİR kapsamında ihtiyaç duyulan uyumun diğer kurum ve kuruluşlarla 
birlikte sağlanarak ithalat ve ihracat politikaları geliştirilmesi hedeflenmiştir'*. Proje 
01.08.2005 tarihinde uygulamaya konulmuş olup kamudaki ilk e-imza 
uygulamasıdır. 

Projenin faydaları; 

se DİR çerçevesinde kağıt ortamında yürütülen ticaret için belge başına 4509 
yaprak kullanıldığı düşünüldüğünde, kağıt-zaman tasarrufu, 

se Bürokrasiyi azaltma, 

e Kararalıcılar için hızlı ve etkili veri temini olarak sıralanabilir, 
  

“ DTM (2006), s,12 
Tüzmen, s.4 

  



Diğer taraftan işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi usulsüz kullanımı 

kolaylaştırmaktadır. Ayniyet tespitine ait soru işaretleri varken, işlemleri elektronik 

ortama aktarmanın, fiziki olarak yapılmayan (hayali) ihracatın belgelendirilmesini 

kolaylaştırdığı düşünülmektedir. 

1.4 Dahilde İşleme Rejiminin Eleştirilen Yönleri 
DİR, her türlü vergiden istisna bir uygulama olması nedeniyle kamu 

gelirleriyle; bir işleme faaliyeti olması nedeniyle üretim ve istihdamla; ara girdi 
ithaline dayalı bir teşvik olmasi nedeniyle de ihracat ve ithalatla yakından ilgilidir. 

Bu nedenle DİR”in, üretim, istihdam, kamu gelirleri, ihracat ve ithalat eksenindeki 
etkileri, ilgili sektör temsilcileri, politika yapıcılar ve akademisyenler tarafından 

tartışılmaktadır. 

14.1 Etkin ve karşılaştırılabilir bir istatistiki veri tabanının eksikliği 

DİR'de uygulamanın sonuçlarını görmek ve sonuçların değerlendirilmesine 
göre teşvik tedbirlerinde revizyona gitmek konusundaki temel eksiklik, etkin ve 

ulaşılabilir bir veri tabanının olmamasıdır. 

DİR'e ait verilerle TÜİK tarafından yayınlanan istatistikler arasında 
uyumsuzluklar vardır. DİR'de, işlemler fiziki olarak gerçekleştirildikleri yıla değil, 

DİİB'in alındığı yıla kaydedilmektedir. Mesela 2007 yılında DİR kapsamında 
gerçekleştirilen ihracat DİİB'in alındığı 2005 yılına ait verilerde gösterilmektedir. 
Ayrıca bir sektörde ihracat için yapılan değişik sektörler altındaki ara girdi ithalatı, 

DİİB alınan sektörün altında kaydedilmektedir. Bu iki durum dış ticaret verileriyle 
DİR verilerinin karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Güncelliğe ilişkin sorun ise 
verilerin yayınlanması ile ilgilidir. DİR verilerini yayınlayan DTM ilgili 
istatistikleri” yılda bir defa güncellenmektedir. 

Bununla birlikte, DİR Otomasyon Projesi 2005 yılında hayata geçmiştir ve 
DİR'e ait veriler özet halinde yayınlanmaktadır. Ancak proje uzun vadede bu 
konudaki ihtiyaca kısmen cevap verebilecektir. Veri yetersizliği bugüne kadar 

  

? DTM, İhracat Genel Müdürlüğü, DİR verileri notu, 
http://www.dtm.gov.tı/dtmweb/index.cfin?action-detay&yayinlD—|153&iceriklD¬ 
Tarihi 10.12.2007 

54&dilSTR, Erişim   
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Türkiye'de DİR'in etkileri ile ilgili çalışmaların çok az olmasının temel 
nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

1.4.2 Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde yapılan ihracatın yüksekliği 
DİR kapsamındaki ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı 2004-2006 

yılları arasında yüzde 50-54 aralığında iken, AB'ye üye ülkelerde bu oran yüzde 3-7 
aralığındadır”, Bu payın yüksekliğine bakılarak, aslında Türkiye'de 
gerçekleşen ihracatın açıklanandan daha az olduğu ve DİR vasıtasıyla daha fazla 
gösterildiği iddia edilmektedir”. DİR'in yoğun bir şekilde kullanılması yurtiçi ara 
mali üreticilerinin de tepkisini çekmektedir”, 

Konu ile ilgili yapılan DTM (2006) çalışmasına göre oran farklılığının temel 
nendeleri şunlardır, 

“1) ATye üye ülkelerde KDV'de Tecil-Terkin Sistemi belgesiz ve otomatik olarak 
uygulanmaktadır. Oysa ülkemizde bu uygulama için Maliye Bakanlığı uygulama 
birimlerince DİİB aranmaktadır... 

2-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şekerli mamul ihracatçısı üreticilerin ihtiyacı 
olan şekeri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ihracatçı üreticilerin ihtiyacı olan 
buğday ve mısırı stoklarından doğrudan verebilmeleri gerekir iken bu satışları ancak 
DİİB kapsamında vermektedirler... 
3-) Ülkemizde iç piyasadaki bazı faaliyetler ihracat sayılmaktadır. Böyle bir 
uygulama AB ülkelerinde söz konusu değildir. 
4-) AB'ye üye ülkelerde, GB çerçevesindeki ithalata DİR uygulanmamaktadır. Buna 
karşın, ülkemizde ihracatçı firmalarımızın finansman sıkıntısı çekmeleri ve 
finansman maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, hem AB'ye üye ülkelerden 
gerçekleştirilen ithalat, hem de üçüncü ülkelerden yapılan ve gümrük vergisine tabi 
olmayan ürünlerin ithali DİR kapsamında yapılmaktadır.” 

Türkiye'de, KDV'de tecil-terkin sisteminden faydalanabilmek için imalatçı¬ 
ihracatçıların DİİB alma şartı vardır. Öte yandan işleme faaliyetinde bulunmayan 
ihracatçılar DİİB olmaksızın tecil-terkin sisteminden faydalanabilmektedirler. KDV 
Tebliğinde Oişleme (faaliyetinde (Obulunan ihracatçıların DİİB olmadan 
faydalanamamasının nedeni, ihracat kaydıyla işlenmek için alınan vergisi tecil 
edilmiş olan maldan elde edilen nihai ürünün yurtiçinde kullanılıp kullanılmadığının 
tespitinin mümkün olmamasıdır. Bu yüzden imalatçı-ihracatçıların sistemden 

  

“DTM (2006), s. 9 
> Ayaydın, İhracatımızla övünelim. Ancak!.., 24.02.2007, Sabah 
# TÜTSİS (2006), ss.10-11 
“DTM (2006), ss.9-10 
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faydalanabilmesi için DİİB aranmaktadır. Ancak, usulsüzlüğü önlemek adına 
yurtiçinde üretilen mallara gösterilen hassasiyet ithal mallara gösterilmemektedir”, 

Ayrıca, tecil terkin sistemi Türkiye'de yeterince tanınmamaktadır. Bazı 

hammadde üreticisi firmalar bu şekilde satışa yanaşmamaktadır. Sistem firmaları bu 

şekilde satış yapmaya zorlayamamaktadır. Neticede DİR teşvik sisteminden 
faydalanmak isteyen üreticilere yurtdışından kaynak kullanmak daha cazip 
gelmektedir. Özetle DİR”in Türkiye uygulaması, ithal girdi kullanımını özendirir bir 
mahiyettedir”, 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi (TŞFAŞ) ve Toprak Mahsulleri 

Ofisi (TMO) tarafından yapılan satışların DİR kapsamında ithalat kabul edilmesi 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) finansman dengelerine olumsuz yansımakla 
birlikte söz konusu uygulama Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) taahhütleri nedeniyle 
tarım üreticilerine yeterince destek verilemeyen ülkemizde gerekli bir uygulama 
olarak değerlendirilmektedir. TŞFAŞ ve TMO tarafından yapılan yurtiçi satışlar dış 

ticaret istatistiklerine ithalat olarak yansımamakla birlikte DİİB taahhütlerini 
kapatabilmekte kullanılabilmektedir. İhracata yönelik sanayinin teşviki için tarım 
ürünlerinin desteklenmesinin katma değeri artırıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye'de, AB'ye üye ülkelerde DİR kapsamında yurtiçi alım kabul 
edilmeyen tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alımlar ve tarımsal bazı KİT'ler 

tarafından gerçekleştirilen satışlar ve AB'ye üye ülkelerde eşdeğer eşya kullanımı 
gibi DİR kapsamında ithalat kabul edilen yurtiçi alımlarla beraber toplam yurtiçi 
alımların DİR kapsamında gerçekleşen ithalata oranı, 2006 yılında yüzde 7,2 ve 2007 
yılında yüzde 7,6'dır. Bu kapsamda DTM'ce DİR kullanımının AB ülkelerine göre 
yüksek olmasını izah eden ilk iki maddede sayılan DİR kapsamında yapılan ithalatın, 
DİR çerçevesinde yapılan ihracatı çok fazla etkilemediği düşünülmektedir. 

  

” DPT (2000), s.25 
“ DPT(2007h), s.182 
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Tablo 1.4. DİR Kapsamındaki Dış Ticaretin Dağılımı 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2006 2007 

Milyon $ | Yüzde | Milyon$ | Yüzde 
01-THRACAT 

Öngörülen İhracat 35.633 45.856 

Gerçekleşen İhracat 35.167 100,0 28.406 100,0 
01-Gümrük Beyannamesi 34319 97,6 27.880 98,1 
02-Yurt İçi Satış 691 2,0 426 1,5 
03-Özel Fatura 157 0,4 101 0,4 

02-ITHALAT 

Öngörülen Ithalat 23.799 30.176 

Gerçekleşen İthalat 17.662 | 100,0 14.847 | o 100,0 
01-Gümrük Beyannamesi 16.424 93,0 13.728 92,5 
02-Yurt İçi Alım 1.268 7,2 1.134 7,6 
03-Mahrece İade (<) 6 0,0 2 0,0 
04-Kat'i İthalat (-) 24 O,l 13 0,1 

            
  

Kaynak: DTM, İhracat Genel Müdürlüğü 

Yurtiçinde yapılan bazı satış ve teslimler 99/13812 sayılı “İhracat, İhracat 

Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, 
Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar” ile dış ticaret istatistiklerine ihracat olarak 
yansımamakla birlikte DİR kapsamında ihracat olarak sayılmaktadır. Ancak söz 
konusu uygulama AB ülkelerinde de vardır. Örnek olarak İrlanda'da DİR 

uygulamalarının anlatıldığı bölümde söz konusu uygulamalara yer verilmiştir. 

Ayrıca Türkiye'de DİR kapsamında ihracat sayılan yurtiçi bazı satış ve 
işlemlerin DİR kapsamında yapılan toplam ihracat içindeki payı sınırlıdır. Bu oran 
2006 yılında yüzde 2, 2007 yılında ise yüzde 1,9'tir. 

AB ülkelerinde, GB kapsamındaki ülkelere DİR uygulanmadığı ifade 
edilmektedir. Diğer taraftan Türkiye'de DİR kapsamında AB'den yapılan ithalatın 
DİR kapsamında yapılan toplam ithalata oranı yüzde 45,7'dir. 
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Tablo 1.5. Ülke Gruplarına Göre DİR İstatistikleri (2006)* 
  

  

  

  

      İhracat İthalat 
Milyon Dolar | Yüzde Pay Milyon Dolar Yüzde Pay 

AB 24.581 56,5 8.465 45,7 
Diğer Ülkeler 18.923 43,5 10.062 54,3 
(Toplam 43.504 100,0 18.527 100,0         
  

Kaynak: DTM İhracat Genel Müdürlüğü 
* 2007 yılı Şubat ayı itibarıyla gerçekleşmeler. 

AB'de ve Türkiye'de DİR kapsamında uygulanan ticaretin karşılaştırılabilir 
olmadığı ifade edilmesine rağmen yukarıda açıklanan nedenlerle Türkiye'deki 
oranlar AB'de olduğu gibi tecil-terkin sistemi ve bazı yurtiçi alımlar hariç 
tutulduğunda, Türkiye?deki ihracatın yüzde 50'ye yakın kısmının DİR kapsamında 
yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu oran AB ile (yüzde 3-7 civarında) 
karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Türkiye'de DİR kapsamında yapılan ihracatın 
toplam ihracata oranı AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında AB'ye yapılan ticaret hariç 
tutulduğunda dahi önemli ölçüde yüksek bir seviyededir. 

1.4.3 Kamu gelirlerinde kayıp 
DİR kapsamında yapılan dış ticaretin, vergi vb. yükümlülüklerden istisna 

olması sebebiyle kamu gelirlerinde kayba neden olduğu düşünülmektedir. Artan 

ithalat ve DKO'ya bağlı olarak bu gelir kaybı daha yüksek miktarlara 
çıkabilmektedir. DİR çerçevesinde yapılan dış ticaretin boyutu düşünüldüğünde, 
ithalata ait vazgeçilen KDV ve gümrük vergisi nedeniyle önemli miktarlarda vergi 
geliri kaybı yaşanmaktadır”, İthalat sırasında alınması gereken vergilerin 
alınmamasının bir yansıması nedeniyle kamu harcamalarını finanse etmek için 
yurtiçinde alınan vergi yükünün azaltılamamasıdır. Bu durumun ihracatçı olmayan 
yurtiçi ara ve nihai mal üreticilerinin rekabet gücüne olumlu yansıdığını söylemek 
mümkün değildir. 

Bunun yanında tam aksine DTM'ce DİİB kapsamında firmalara dünya piyasa 
fiyatlarından hammadde temin etme imkanı tanındığından ve ithal edilen ürünlerin 
ihraç edilme koşulu bulunduğundan bu belgeler kapsamında sağlanan vergi 
muafiyetlerinin kamuya ek bir yük getirmediği” düşünülmektedir, DİR kapsamında 

  

” Ayaydın, İhracatımızla övünelim. Ancak!.., 24.02.2007, Sabah 
* DPT (2004), 5.245 
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olmayan ihracatta da KDV iadesi vardır. Bu çerçevede DİR kapsamındaki ithalattan 
alınan KDV'nin alınmaması bir kayıp olarak görülmeyebilir. 

Ancak DİR kapsamında ithal edilen ara malının usulsüz bir şekilde serbest 
dolaşıma girdiği” ve yerli üretimin ikame edildiği yönündeki iddialar”* DİR'in kamu 
gelirlerinde kayba neden olduğu tezini destekler niteliktedir. Çünkü DİR kapsamında 
usulsüz olarak kullanılan ara girdi KDV gelirlerinde azalmaya yol açmaktadır, 

DİR kapsamında verilen desteği tam olarak tespit etmek mümkün değildir”. 
Tahsil edilmeyen gümrük vergisi tahmininde, DİR kapsamında gerçekleştirilen 
ithalatın tamamı için uluslararası standart sanayi sınıflamasında (ISIC) imalat sanayii 
geneli için uygulanan ortalama tarife oranı kullanılmıştır”. 1996-2007 yılları 
arasında DİR kapsamındaki kapatılan belgeler içindeki ithalattan kamu tarafından 
alınmayan gümrük vergisinin tutarı tarafimızca yapılan hesaplamaya göre 4,4 milyar 
dolardır. 2005-2007 dönemine ait DİİB”lerin yüzde 58*inin kapatılmadığı ve ihracatı 
gerçekleştirilmediği için kapatılamayan belgelerdeki gerçekleştirilen ithalat da göz 
önünde bulundurulursa, kapalı belgeler içinde ithalatın yanında, DİR kapsamındaki 
bütün belgeler içindeki ithalata göre vergi kaybına da bakılmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Buna göre bütün belgelerde öngörülen ithalata göre tahmini 
gümrük vergisi kaybı 1996-2007 döneminde yaklaşık 10 milyar dolardır. 

  

” DİR”in usulsüz kullanımına ilişkin detaylı inceleme “Sistemin İşleyişinde Ve Denetiminde 
Karşılaşılan Sorunlar” başlığında ve üçüncü bölümde yapılacaktır. 
* Ayaydın, İhracatımızla övünelim. Ancakl!.., 24.02.2007, Sabah 
” DPT (2007c), s.30 
2 WTO,p.32 
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Tablo 1.6. DİR Kapsamındaki İthalatta Gümrük Vergisi Kaybı (Milyon Dolar) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Yıllar Kapalı Belgelerde Bütün Belgelerde 
1996 176 289 

1997 292 472 
1998 251 446 

1999 266 389 
2000 307 456 

2001 354 516 
2002 458 658 
2003 683 947 

2004 800 1.239 
2005 508 1.354 

2006 276 1.343 
2007 69 1.645 

Toplam 4.440 9.753 

      
  

Kaynak: DTM, DTÖ Sekretaryası 

DİR kapsamında tüm ve kapalı belgeler içindeki ithalattan alınmayan tahmin 
vergi tutarı sırasıyla 14,8 ve 32,2 milyar dolardır. İthal eşyadan alınan KDV, DİR 
kapsamında yapılan dış ticaretin yüzde 94'ünü oluşturan sektörlerin ağırlıklı KDV 

oranı tahmin edilerek, bu oranın DİR kapsamında gerçekleştirilen toplam ithalata 
uygulanmasıyla hesaplanmıştır. 

1.4.4  İthalata bağımlılıktaki artış 
DİR'in, üretimin ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını artırdığı iddia 

edilmektedir. Vergi vb. yükümlülüklerin askıya alınmasıyla ucuzlayan ve kolaylaşan 

ithalat, yerli üretimin ikamesi olmaktadır. Böylece, ihraç malında daha az yerli girdi 
ve daha fazla ithal ara malı kullanılarak ekonominin ithalata olan bağımlılığı 
artmaktadır. 

Diğer taraftan DTM (2006)'ye göre, DİR uygulamaları Türkiye'nin ihracatı 
ve ekonomisi için vazgeçilmez bir uygulamadır”, Buna göre, DİR uygulamaları 

  

“ DTM (2006), s.4 
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ekonominin ithalata bağımlılığını artırmamakta aksine ülkeye önemli miktarda katma 
değer” ve döviz kazandırmaktadır”, 

Türkiye'de yüksek büyümenin gerçekleştiği yıllarda dış kaynak ihtiyacının da 
arttığı gözlenmektedir. Üretim artışına paralel olarak yüksek oranlarda ara malı 
ithalatı da kaydedilmektedir. DİR gibi bazı ihracatı teşvik mekanizmaları, üretimin 
ve ihracatın ithalata bağımlılığının artmasına neden olmaktadır. Böylece, ekonomide 
yaşanan durgunluk dönemlerinde bile üretimin ve ihracatın ithalata bağımlılığındaki 
artış yükselen dış ticaret açığının önemli nedenlerinden biri olmaktadır. 

Ayrica DİR'in artan oranlarda kullanılması yurtiçinde sektörler arası 
bağlantının zayıflamasına ve hatta kaybolmasına yol açmaktadır”. Yurtiçinde ara 
malı üretimi yapan firmalar DİR nedeniyle üretimlerini kısmakta, hatta pazardan 
çekilmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum yerli üretiminin yeterli olduğu ara 
mallarında DİR kapsamında ithalata sınırlama getirmeyi gündeme taşımaktadır”. 

Ara malı ithalatı yapılan ülkelerde yaşanan bir arz şokunda veya aşırı fiyat 
hareketlerinde DİR'den faydalanan imalatçı-ihracatçıların bu durumdan olumsuz 
etkilenmeleri de söz konusu olacaktır. 

Türkiye'de ithalata bağımlılıktaki değişimin boyutları ikinci bölümde, DİR¬ 
ithalata bağımlılık ilişkisi ise üçüncü bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

1.4.5 İstihdamda azalma 

İhracatta ve üretimde kaydedilen yüksek artışların istihdama yansımamasının 
önemli bir nedeninin DİR olduğu iddia edilmektedir”, Gelir yöntemiyle hesaplanan 
GSYH. içinde işgücü ödemelerinin payı azalırken ithal ara malı kullanımı 
artmaktadır. DİR'in bu gelişmede etkili olduğu düşünülmektedir. Bu konu üçüncü 
bölümde detaylı olarak incelenecektir. 

DİR kapsamında kazanç ve kaybı, Jin 

  

it A.g.e., 5.4 
* DTM (2005), s.19 
Öztürk, s.2 
” DPT (2006b), s.65 
* TÜTSİS (2006), ss.10—11 
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“DİR çerçevesinde yapılan ticaret neticesinde yüksek miktarda dış ticaret rakamları 
gözlenirken, ihracatı yapan ülke, işçilere verilen düşük ücret dışında kazanç 
sağlayamazken büyük ölçüde ara malını ithal ettiği ülke kazanmaktadır.” 

şeklinde ifade edilmektedir. 

Ayrıca, Molnar'a göre ara mali üretiminin uluslararasılaşmasının istihdama 
olan olumsuz negatif etkisi nihai mallara oranla daha fazladır”, 

1.4.6 Ticaret politikası önlemlerine ve standartlara tabi olmaması 
Şartlı muafiyet sisteminde DİR kapsamında yapılan ithalat ticaret politikası 

önlemlerine ve standardizasyon mevzuatına tabi değildir. Bu durum ticaret politikası 
önlemlerinden beklenen etkinliğin azalmasına neden olmaktadır. Örneğin ithalatı 
kotaya tabi bir malın DİR kapsamında ithalatı kotanın etkinliğini azaltılacaktır. 
Çünkü söz konusu malın kota miktarı belirlenirken, yurtiçi tüketim ve ihracat 
miktarları göz önüne alınarak üretim kapasitesine göre yurtiçi üreticilerin zarar 

görmeyeceği: varsayılmaktadır. DİR kapsamındaki ithalat, kota oluşturulurken 
beklenerideri fazla ihracata neden olsa da, ticaret politikası önlemlerinin etkinliğini 
zayıflatacaktır. 

Ayrıca DİR kapsamında yapılan ithalatın, standardizasyon mevzuatına tabi 
olmaması insan sağlığı ve çevre güvenliği gibi sorunları beraberinde getirmektedir. 
Ana metal sanayii ve gıda ürünleri sektörlerinde DİR kapsamında yapılan kalitesi 
düşük ve denetimsiz ithalat, sektör temsilcilerini rahatsız etmektedir”. 

1.4.7 Sistemin işleyişinde ve denetiminde karşılaşılan sorunlar 
DİR kapsamında yapılan ithalat vergiden muaf olduğu için, normal yollarla 

yapılan ithalata göre daha ucuz ara girdi temin etme imkanı” sağlamaktadır. Bu 
çerçevede vergiden doğan maliyetleri bertaraf etmek için, DİR ile yapılan ithalatın 
yurtiçinde usulsüz kullanımı” söz konusudur. 

TBMM Yolsuzlukları Önleme Meclis Araştırma Komisyon Raporuna göre 
1998-2002 yılları arasında 300 milyon dolar ve 25 milyon YTL değerinde muhtelif 
  

” Jin, p.6 
* Molnar, p.6 
“ DPT (2007e), 5.60, 5.80, s.85 
* DPT (2001), 5.5, 8.201 
* DPT (2007h), s.182, 5.247 
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Söz konusu usulsüz kullanımda”, rejimin işleyiş ve denetiminden 

DKO'nun yüksek oluşu (sanayi ürünlerinde yüzde 80, tarım ürünlerinde 
yüzde 100), 

DİİB”i kapatabilmek için verilen ek süreler veya aflar, 
46 Yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmaların takibinin mümkün olmaması”, 

Af ve süre uzatımı beklentisiyle firmaların yükümlülüklerini yerine 

getirmekten kaçınmaları ve kısmen yerine getiren firmaların aftan 
yararlanamaması”, 

Gümrüklerde yeterince sıkı kalite kontrollerinin yapılmaması *, 

Denetimden tek bir sorumlu kuruluşun olmaması, aksine tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve bankaların sorumlu tutulması, 

Belge üzerinde yapılan beyanın doğru kabul edilmesi, 

DKO'nun, fire oranının ve DİİB taahhütlerini yerine getirebilme süresinin ve 
ek sürelerin tespitinin işlemin yapıldığı yeri dahi görmeyen uzmanlarca 

yapılması, 

Ayniyet tespitinin yapılamaması, 

Sistemle ilgili çok sayıda kurumun varlığı, 
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Üçüncü bölümde 1998 yılı ve 2002 yılı girdi-çıktı tablolarından elde edilen 
dış kaynak kullanımlariyla söz konusu yıllarda DİR kapsamındaki ithalat 
karşılaştırılarak usulsüz kullanıma ilişkin detaylı bir analiz yapılacaktır. 

15 Dahilde İşleme Rejimi İstatistikleri 
DİR. istatistiklerinin sektörel ayırımı, DPT Teşvik Uygulama Biriminin 

belirlediği sınıflandırmaya göre yapılmıştır. Bu ayırım, yaygın olarak bilinen ISIC, 
geniş ekonomik sınıflandırma (BEC) ve standart uluslararası ticaret sınıflandırma 
(STIC) gibi kategorilere tam olarak uyum sağlamamaktadır. 

Tablo 1.7. DİİB Sayısı ve Kapatılma Oranı   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tüm Belgeler Kapalı Belgeler Kapatılma Oranı (“4) 

1996 2.382 2.099 88,1 
1997 4.108 3.618 88,1 
1998 4.119 3.559 86,4 

1999 3.700 3.252 87,9 
2000 3.979 3.550 89,2 
2001 4.242 3.871 91,3 
2002 4.174 3.805 91,2 

2003 4.769 4.277 89,7 
2004 4.968 4.274 86,0 
2005 5.150 3.586 69,6 

2006 4.461 2.124 47,6 
2007 5.145 490 9,5 
Toplam 51.197 38.505 75,2 

      
  

Kaynak: DTM 

DTM tarafından yayımlanan ihracat 2006/12 sayılı Tebliğin 18 ve 37'nci 
maddelerine göre DİİB'e ait listeler aylık olarak Resmi Gazetede yayımlanır”, 
DİİB'e yapılan beyanlara göre oluşturulan istatistikler DTM tarafından 
düzenlenmektedir. DİR otomasyon projesinin uygulamaya konulmasından sonra bu 
istatistiklere ulaşmak ve incelemede bulunmak görece kolaylaşmıştır. Ancak veriler 
istenilen ayrıntıda değildir. 

Yılda ortalama 4.250 civarında DİİB düzenlenmektedir. 1996-2007 yılları 

arasında toplam 51.197 adet DİİB düzenlenmiştir. 2007 yılı sonu itibarıyla bu 
  

* İhracat 2006/12 sayılı DTM Tebliği 
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belgelerin 38.505 adedi (yüzde 75,2'si) kapatılmıştır. 20052007 döneminde 

kapatılma oranının düşük olması 1.1.2008 itibarıyla söz konusu dönemde alınan 
DİİB'lerin oObüyük Oölçüde kapatılma (süresinin Ohenüz o bitmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Tablo 1.7'den de görüleceği üzere kapatılma oranının en yüksek 
olduğu dönem 2000-2003 yıllarıdır. “İstanbul Yaklaşımı” uygulamasına paralel bir 
şekilde depremden ve ekonomik krizden etkilenen reel sektör firmalarına tanınan 

kolaylıkların bu noktada etkili olduğu düşünülmektedir. 

Dokuma ve giyim en fazla belgenin düzenlendiği sektör olup, 20.695 belge 

ile toplam belgelerin yüzde 40,4”ü bu sektöre aittir. Ancak sektörün ihracat içindeki 

payının azalmasına paralel olarak dokuma ve giyim sektörüne ait DİİB'in toplam 
içindeki payı azalmaktadır. 

Belge sayısında, dokuma ve giyim sektörünü gıda ve içki, demir çelik, lastik 

ve taşıt araçları sektörleri takip etmektedir. 

1996—2007 yılları arasında belge başına gerçekleşen ihracatın en fazla olduğu 

sektör taşıt araçları sektörüdür. Ortalamada belge başına gerçekleşen ihracat 4,3 
milyon dolarken, taşıt araçlarında 16,1 milyon dolardır. En fazla belgenin 

düzenlendiği dokuma ve giyim sektöründe ise belge başına ihracat 2,6 milyon 
dolardır. 
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Grafik 1.1. Dokuma Giyim Sektörüne Ait Belgelerinin Toplam Belgeler İçindeki 
Payı ve Hazır Giyim İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payı (Yüzde) 
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Kaynak: TÜİK, DTM İhracat Genel Müdürlüğü 
  

Belge başına ihracatta taşıt araçlarını demir çelik, elektronik ve seramik 

sektörleri takip etmektedir. Radyo, TV, haberleşme sektörü ihracatında 2006 yılında 

başlayan yavaşlama, DİR kapsamında taahhüt edilen ihracatı azalttığı gibi, belge 
başına ihracatı da azaltmıştır. 

DİR kapsamında 1996-2007 yılları arasında taahhüt edilen döviz kazancı 
(DİR kapsamında ihracat ve ithalat arasındaki fark) 103,5 milyar dolardır, Söz 
konusu dönemde en fazla döviz kazancının taahhüt edildiği sektör dokuma ve giyim 

sektörüdür. Taşıt araçları ve demir çelik sektörleri taahhüt edilen döviz kazancında 

dokuma ve giyim sektörünü izlemektedir. Ancak 2005—2007 yılları arasında taahhüt 

edilen döviz kazancının en yüksek olduğu sektör, ihracatta olduğu gibi taşıt araçları 
sektörüdür, 

01.01.2008 tarihi itibarıyla DİR kapsamında 1996—2007 yılları arasında 
gerçekleşen döviz kazancı 85,9 milyar dolardır. 

Kapatılan belgeler içinde taahhüt edilen ihracatın gerçekleşme oranı yüzde 

9S'tir. Aynı oran ithalat için yüzde 74tür. Sonuçta kapalı belgeler içinde taahhüt 
edilen döviz kazancının gerçekleşme orani yüzde 129*dur. Diğer bir ifadeyle firmalar 
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1996-2007 yılları arasında kapatılan belgeler içinde DİR kapsamında taahhüt 
ettikleri döviz kazancından yüzde 29 daha fazlasını elde etmişlerdir. 

Tablo 1.8. 1996-2007 Dönemi Kapatılan DİİB İstatistikleri 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Belge Başına (Milyon Dolar) Yüzde 

Belge Adedi | İhracat | İthalat |Döviz Kazancı DKO 
TOPLAM 38.505 4,3 2,1 2,2 48,1 
Bitkisel Üretim 103 0,6 O,l 0,6 11,0 
Cam 173 4,2 0,4 3,8 8,9 
Çimento 18 3,8 0,3 3,5 8,2 
Demir Çelik 2.374 13,8 8,6 5,2 62,2 
Demir Dışı Metaller 812 4,2 2,1 1,5 65,0 
Deri ve Kösele 1.666! 2,2 LI 1,0 52,7 
Dokuma ve Giyim 16.222 2,6 1,0 1,6 39,6 
Elektrikli Makineler 1.455 5,1 2,5 2,6 49,2 
Elektronik 744 13,5 9,8 3,8 72.1 
Gıda ve İçki 6.392 2, 1,0 LI 46,3 
İşleme 36 0,5 0,3 0,3 50,1 
Kağıt 280 2,5 LI 1,4 44,3 
Kimya 1.322) 3,4 1,7 1,7 49,6 
Lastik 1.779 3,6 1,4 2,2 38,8) 
Madeni Eşya 1.535 5,0 1,6 3,4 32,8 
Makine İmalat 641 3,1 LI 2.1 34,1 
Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do. 6l 0,8 0,4 0,4 51,2 
Orman Ürünleri 360 1,2 0,6 0,6 47,6 
Pişmiş Kil ve Çim.Ger. 57 2,2 0,7 1,5 31,4 
Seramik 178 8,5 1,0 7,6 11,I 
Taşıt Araçları 1.654) 16,1 7,0 9,1 43,3 
Diğerleri 643 1,9 1,2 0,7 63,1 

            
  

Kaynak: DTM İhracat Genel Müdürlüğü 

Kapatılan belgeler içinde döviz kazancının en fazla olduğu sektörler, 

gerçekleştirilen ihracatla paralellik göstermektedir. Dokuma ve giyim sektörünü, taşıt 

araçları ve demir-çelik sektörleri takip etmektedir. 

Döviz kazancının gerçekleşme oranları sektörel olarak incelendiğinde, lastik 

sektörünün yüzde 179la ilk sırada olduğu, seramik ve madeni eşya sektörlerinin 

lastik sektörünü takip ettiği gözlenmektedir. Söz konusu oranın en düşük olduğu 
sektörler ise cam, mesleki, bilim ve ölçüm aletleri ve işleme sektörleridir. 

1.6 OAB Uygulamaları 

Türkiye'de yürürlükte olan DİR mevzuatı Gümrük Birliği ile beraber AB 
uygulamalarının paralelinde oluşturulmuştur. AB ve Türk mevzuati büyük ölçüde 
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benzerlikler o göstermektedir. Ancak değerlendirme, uygulama ve denetim 
safhalarında bazı farklılıklar vardır. Topluluk ülkelerinde uygulanan mevzuatlar 

arasında yüzde 100 benzerlik bulunmamakta, farklılıklar görülmektedir. Topluluk 

Yönetmeliği (Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 

Establishing The Community Customs Code) ile çatı düzenleme oluşturulmakta, üye 

her ülke kendi şartlarına göre çatı düzenlemeyi ihlal etmeden mevzuatlarını 
yapılandırmaktadır. 

Bahsedilen Yönetmeliğin 114—129. maddeleri ile dahilde işleme ile ilgili 
hususlar düzenlenmektedir. Dahilde işleme” bölümünün ilk maddesinde (114. 
madde); 

se Topluluk gümrük bölgesine, gümrük ve eş etkili vergilerden muaf olarak ve 

ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan ihraç edilecek malın bünyesinde 

kullanılmak üzere ithalat yapılması şartı getirilmiş, 

e Serbest dolaşıma girmiş mallara ait gümrük vergilerinin ihraç edilecek malın 

bünyesinde kullanılmasıyla geri ödenmesi imkanının sağlandığı belirtilmiş 

ve maddenin ikinci fıkrasında ilgili tanımlar verilmiştir. 

115. maddede eşdeğer eşya kullanımına ilişkin hükümler belirtilmektedir. 

116-117. maddelerde başvuru şartları belirtilmektedir. Bu şartlar, dahilde işlemeden 
yararlanacak şirketin yeri, ayniyet tespiti ve Topluluk içi ekonomik şartlardır. 

Ayniyet tespiti, ihraç edilecek malın bünyesinde kullanılmak üzere ithal 
edilen malın, ihraç edilecek malın üretiminde kullanıldığının kesin olarak 

belirlenebilmesidir. Ekonomik şartlar ise, dahilde işlemenin, ihraç edilecek ürünlerde 

katma değer oluşturması ve Topluluk içindeki üreticilere zarar vermemesidir. 

118. maddede, dahilde işleme için verilen izinlerin süreleri ise, 119. maddede, 

verimlilik oranının belirlenmesiyle ilgili, 120-122. maddelerde serbest dolaşıma 

girme şartları ve yükümlülükleriyle ilgili hükümler düzenlenmiştir. 123. maddede 
dahilde işleme altında geçici ihracata ait özel hükümler ifade edilmiştir. 

  

“9 Council Regulation (EEC) No 2913/92 
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124-128. maddelerde geri ödeme sistemine dahil olmayan ürünler ve sistemin 

genel yapısı belirlenmiştir. 129. maddede ise şartlı muafiyetin ticaret politikası 

önlemlerine tabi olmayacağı ve eşdeğer eşya kullanılması durumunda ihracat 

vergilerinden muafiyet imkanları belirtilmiştir. 

2913/92 sayılı Yönetmelik, yukarıda yer alan özetten de anlaşılacağı üzere 

GB üyesi ülkelerin (Türkiye'nin de) dahilde işleme mevzuatının esasını teşkil 
etmektedir. 

Grafik 1.2'de AB'de DİR kapsamında yapılan ihracat ve ithalatın toplam ihracat ve 
ithalat içindeki payları verilmektedir. DİR kapsamında yapılan ticaretin toplam 
ticarete oranı 2006 yılında yüzde 5*in üzerinde seyretse de gümrük işlemleri içinde 
DİR kapsamında ki işlerin ağırlığı yüzde 4 civarındadır.”. 

Grafik 1.2. AB'de DİR Kapsamındaki İhracat ve İthalatın Gelişimi (Yüzde) 
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AB'nin DİR kapsamında yaptığı ticarette 2006 yılında en büyük payı ABD 
almaktadır. ABD'yi DİR kapsamındaki ithalatta Japonya, Rusya ve İsviçre takip 
ederken, ihracatta ise Japonya, İsviçre ve Çin takip etmektedir. DİR kapsamında 

  

“UN (2007b), p.5 
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yapılan ithalatta Çin'in payının, ihracattaki payın altında olması Türkiye'deki 
uygulamanın aksinedir. Türkiye'de DİR uygulamasında, genel itibarıyla Çin ve diğer 
Asya ülkelerinden yapılan ithalatın AB ülkelerine yönelik ihracatta kullanılması 
şeklindedir. 

Tablo 1.9. DİR Çerçevesinde AB'nin Başlıca Ticaret Ortaklarının Payları 
Yüzde 

thalat t 
ABD 36,4 40 

Ja 9,1 5,6   
1.6.1 İngiltere 

İngiltere'de dahilde işlemeyle ilgili işlemelerin yürütülmesi Gelirler ve 
Gümrük İdaresi (HMRC) tarafından gerçekleştirilmektedir. Basit işlemler yerel 
gümrük idareleri tarafından yürütülmekte”, daha karmaşık işlemlerde ise HMRC'ye 
ve Çevre, Gıda ve Kırsal İlişkiler Bölümüne (DEFRA)” müracaat edilmektedir. 
DEFRA ekonomik şartların yerine getirilmesini incelemektedir. 

Daha önce de bahsedilen ekonomik şart, HMRC tarafından çıkarılan el 
kitabında, “toplulukta üretilmeyen bir malın ithal gerekçesi” şeklinde ifade 
edilmektedir. Ekonomik şarta ilişkin bir diğer önemli husus, DİR çerçevesinde 
yapılacak ithalatta Topluluk üreticilerinin zarar görmemesidir. DİR başvurusunda 
ekonomik şarta ilişkin beyan yer almazsa müracaat kabul edilmemektedir. 

Ekonomik şarta ilişkin DEFRA'nın onayı ve HMRC'nin başvuranın ihracata 
ilişkin talebine onay vermesi halinde müracaat kabul edilmektedir. 

DİR ile ilgili bütün belge ve kayıtlar hatta malın Topluluktan çıkarılmasına, 
imha edilmesine veya ihracat sayılan işlemlerde kullanıldığına dair belgelerin 

saklanması gerekmektedir. Dikkat çekici diğer nokta da üretici firmanın işlemeye 

  

> HMRC (20070), p.16 
“ A.ge,p.10 
“ A.ge,p.13 
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yönelik gelir ve gider hesaplarını tuttuğu muhasebe programına ait bilgisayar 

program çeşidinin de HMRC'ye bildirilmesidir. Yapılan müracaatın önceliğine göre 
gümrük ziyaretleri gerçekleştirilebilir”, Ziyaretler sırasında başvuran firma işlemeye 
ait bütün beyanlarını belgelendirmek zorundadır, 

Sonuç itibariyla, İngiltere'de her bir dahilde işleme müracaatı tüm yönleriyle 
ve birçok kurumun görüşüne de sunularak detaylı bir incelemeye tabi tutulmakta”, 
ancak Topluluk çıkarlarının olumsuz yönde etkilenmeyeceği kanaati oluşursa 
müracaat kabul edilmektedir. 

1.6.2 İrlanda 

İrlanda'da da tüm Topluluk ülkelerinde olduğu gibi çerçeve mevzuat aynıdır. 
Ancak uygulamalar İngiltere'den biraz farklılık göstermektedir. 

Dahilde işleme (faaliyetleri (o İrlanda Gelirler İdaresi” (tarafından 
yürütülmektedir. İngiltere'de olduğu gibi ekonomik şart için İrlanda Tarım, Gıda ve 
Kırsal Kalkınma Dairesinin veya Girişimcilik, Ticaret ve İstihdam Dairesinin” onayı 
aranmaktadır. 

Gelirler İdaresine yapılan müracaat öncelikle yerel gümrük idaresine 
iletilmektedir. Gümrük yetkilisi başvuran firmanın işlemeyi yapacağını beyan ettiği 

yeri ziyaret eder, Bu gümrük ziyareti sırasında, verimlilik oranı, fire oranı, dahilde 

işlemenin süresi ve işlemeye ait kayıtlarla ilgili gözlemlerde bulunulur. 

Yerel gümrük yetkilisi, gümrük ziyaretinden sonra başvuran kişinin dahilde 
işleme kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğine dair kanaatiyle” ilgili 
İrlanda Gelirler İdaresine beyanatta bulunur. Görüş olumlu ise ekonomik şartlar 
konusunda Tarım, Gıda ve Kırsal Kalkınma Dairesi ve gerekli durumlarda 

Girişimcilik, Ticaret ve İstihdam Dairesinin onayından sonra izin düzenlenir. 

  

* A.ge.,p.19 
“ Altunyaldız, 5.19 
” Revenue, paragraph 6 
 A.g.e., paragraph 7 
* A.g.e., paragraph 13 
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Belirtilmesi gereken diğer bir husus da DİR kapsamında yapılan ihracatta, 
gümrük ve eş etkili vergilerin istisna tutulduğu malın ayniyet tespitinin yapılabiliyor 
olması gerekliliğidir“, 

Müracaatların değerlendirilmesi, başvurudan itibaren ortalama dört hafta 

sürmekte, ekonomik şart için onay gerektiğinde bu süre daha da uzayabilmektedir. 

İngiltere'de olduğu gibi dahilde işleme sirasında her zaman gümrük denetimi 
mümkündür ve her istendiğinde başvuran firma dahilde işlemeye ait beyanatlarını 

belgelendirmek zorundadır. 

İşlenen malın Topluluk dışına çıkmasının yanında aşağıda sıralanan hallerde 
de” ihracat gerçekleşmiş sayılır; 

se İşlem görmüş ürünlerin diplomatik personele veya konsolosluk personeline 
verilmesi, 

e İşlem görmüş ürünlerin, üye ülkenin sınırları içerisinde yer alan diğer 
ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmesi, 

e Sivil hava taşıtları veya uzay araçları ve bunlarla ilgili malzemelerin teslimi: 
Bazı hallerde, ithal eşyasının imalat, tamirat, tadilat veya sivil hava ve uzay 

taşıtlarının ve bunların parçalarının dönüşümü için ilk kez kullanılması 

halinde sorumluluğun sona ermesine izin verilmektedir, 

e Gümrük gözetimi altında imhası çevresel nedenlerle yasak olan ikincil işlem 

görmüş ürünlerin ilgili hükümlere göre elden çıkarılması: Bunun için, izin 

sahibi normal kurallara göre rejim sorumluğunun sona ermesinin imkansız ya 
da ekonomik olmayacağını kanıtlamak zorundadır. 

1.7 Çin 
Çin, 2007 yılının Ekim ayında açıklanan Dünya Ekonomik Görünümü 

(WEO) verilerine göre dünya gelirinin yüzde 15,1'ine, mal ve hizmet ihracatının 
yüzde 7,?'sine ve nüfusunun yüzde 20,5*ine sahiptir”. 2006 yılı dünya ekonomisinin 
büyüme hızına Çin'in katkısı yaklaşık 1,7 puandır. Ayrıca, Çin ihraç ettiği görece 
  

“ A.g.e., paragraph 14 
“! A.g.e., paragraph 22 
“IMF (2007b), p.209 
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ucuz nihai ve ara mallar sayesinde dünyada toplam faktör verimliliğine ve 
dolayısıyla dünya büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye”nin dış ticaretinde yaşanan temel dönüşümlerden biri 
de Asyalılaşma “dır. 1996-2007 döneminde Çin'le yapılan ticarette ihracatın ithalatı 
karşılama oranı sürekli olarak düşmektedir. 

Dünya ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri açık bir şekilde görülen 
Çinin mevcut durumda DİR uygulamalarını incelemenin önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

64» 65» DİR uygulamaları Çin'de “ihracat işleme ticareti” veya “işleme ticareti 
(sanlai yubi)“ olarak bilinmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 1979'dan 
itibaren uygulanan DİR”in, doğrudan yabancı yatırımların çekilmesinde (özellikle 
elektronik ürünlerinin imalatına yönelik sektörlerde) ve dış ticaretin artırılmasında 
önemli katkıları vardır. 

Çin'de DİR'in mevzuatta yer bulması 1979 yılında başlamıştır. 27 Mayıs 
1999 da DİR, Çin Yabancı Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı (MOFTEC) 
tarafından “İşleme Ticaretinin Müracaatı, İncelenmesi ve Kabulü Hakkında Geçici 
Tedbirler” adı altında özetlenmiş ve yeniden düzenlenmiştir”, Bu düzenlemeyle 
1989-1999 döneminde yapılan beş düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. 

DİR”in, Çin'de, yabancılar tarafından sağlanan malzemelerle işleme (supplied 
materials processing) ve ithal malzemeyle işleme (imported materials processing) 
olmak üzere iki şekli bulunmaktadır. 

Birinci şekil DİR'de, dahilde işlemede kullanılan bütün hammadde, ara 
mallar ve unsurlar, işbirliği yapılan yabancı ortak tarafından temin edilmekte, 
Çin'deki yerli firmaya ise sadece işleme ücreti verilmektedir. İşleme faaliyeti 
  

“ Yükseler ve Türkan, s.15 
“* Chao, p.l 
© Jin,p.4 
“ Chao, p.16 
“7 Ministry of Commerce, General Administration of Customs and State Environmental Protection 
Administration, Promulgating Commodities Catalogue Prohibited form Processing Trade, MOFTEC, 
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/201/209191.html Erişim Tarihi ¬ 
11.07.2006 

“ Chao, p.16 
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Bütün hammadde ve diğer unsurlar yabancı şirket tarafından temin edilir, 
Çinli firmanın tesisleri, makineleri ve imkanları kullanılır ve Çinli firmaya 
işleme ücreti ödenir. 

Bütün hammadde, diğer unsurlar ve işlemede kullanılacak makinelerin bir 
kısmı yabancı şirket tarafından temin edilir. Çinli firmaya işleme ücreti 
ödenir. Nihai ürün ihraç edilir ve makineler yabancı şirkete geri gönderilir. 
Makinelerin Çin'de kalması durumunda ise ya vergileri alınır veya gümrük 
gözetiminde beş yıl bekletilir. 

kısmı yabancı şirket tarafından temin edilir. Makineler, Çinli firmaya işleme 
ücreti olarak verilir. Çinli firma, serbest bölgede makineleri kullanacaksa 
ithalat ve katma değer vergilerini ödemez, serbest dolaşıma sokmak isterse 
ilgili vergileri ödemek zorundadır. 

Hammadde ve unsurların bir kısmı yabancı firma tarafından sağlanır. 
Yabancı şirket, Çinli firma tarafından sağlanan hammaddelerin ve yapılan 
işlemenin ücretini öder, 

Gerekli olan bütün hammadde ve makineler, Çinli firma tarafından yabancı 
şirket adına ve yabancı şirketin hakları kullanılarak Çin piyasasından temin 
edilir, Bu durumda, ithalat olmadığı için gümrük vergisi ödenmez ama KDV 
ödenir, İhracatın yapılmasıyla ödenen KDV geri iade edilir“? 

DİR'in ikinci şekli olan malzeme ithalli işlemede ise, DİR tamamen Çinli 

DTÖ”ye üye olana kadar Çin'de her firmanın dış ticaret hakkı olmadığı için 
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firma dış ticaret hakkına sahipken (ithalat-ihracat şirketleri), yabancı yatırımlı 
kuruluşlar (FIE) sınırlı dış ticaret hakkına sahipti. İmalatçı FIE*ler ise dış ticaret 
hakkina ve gerekli ara malını ithal edip üretilen nihai malları ihraç etme hakkına 
otomatik olarak sahip olmaktadır. DTÖ üyeliği sayesinde Çin'deki bütün firmalar dış 
ticaretten yararlanabilirler ve bütün firmalar için dış ticarete ilişkin sınırlamalar 

kalkmıştır. 

İşleme müracaatında bulunan her firma, işleme ticareti için imalat kapasitesi 
olduğunu gösteren ve Dış Ticaret ve Ekonomik Koordinasyon Komisyonu 

(COFTEC) tarafından düzenlenen resmi bir belge bulundurmak zorundadır. 

DİR ile ilgili bütün ihracat ve ithalat antlaşmaları ve işleme ile ilgili diğer 
kontratlar eyalet COFTEC”lerinin veya yerel şubelerin incelemesi ve onayına tabidir. 
Başvuru sırasında gerekli belgelerden ” bazıları şu şekilde sıralanmaktadır: 

se COFTEC'den veya yerel şubeden temin edilecek başvuru formu, 

e Dış ticaret hakkının olduğuna dair belge (DTÖ üyeliğinden sonra bu belge 
aranmamaktadır) ve Çinli şirketin iş lisansını gösteren resmi belge, 

» İşleme ticareti için imalat kapasitesinin yeterli olduğuna dair resmi belge ve iş 
lisansi, 

e İhracat ve ithalat kontratları, 

se İşleme kurumu ile işletme kurumu arasında düzenlenen işleme kontratı, 

e Çinli şirketin FIE olması durumunda (Çin'deki dahilde işleme 
uygulamalarının yüzde 80'i FIE”ler tarafından gerçekleştirilmektedir ?); 
e Ortak girişim kontratı ve FIE'nin bileşimine dair maddeler, 

e FIE tarafından katkısı sağlanan sermayenin kayıtları, 

e FIE'nin işlemlete ve üretimlere katıldığına dair belgeler 

e FIE'nin yıllık teftiş raporları. 

  

7 A.g.e., pp.2-4 
ZJin,p.5 
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Çin'de DİR için verilen süre bir yılı aşamaz. Müracaat halinde altı ay kadar 
ek süre verilebilir. İşleme ticareti kontratının bir örneği gümrük idaresine onaylama 
ve inceleme için verilir. Bir aylık inceleme süresinin sonunda Çinli firma gümrük 
idaresine sonucu öğrenmek için müracaat eder, Müracaat sonucunda ya ret cevabı 
alır ve DİR'den yararlanamaz ya da onay alır ve kayıt olur”, 

DİR çerçevesinde yapılan ithalat teminata bağlıdır. Gümrük idaresine başvuru 
yapan şirket aynı anda Çin Bankasına garanti ve teminat hesabı açar. Gümrük 
idaresi, gümrük ve katma değer vergileri kadar, yatırılan teminata herhangi bir 
usulsüz durumda el koyabilir. Çin gümrük idaresi, teminatta DİR'i yapan şirketin ve 
işlenen malın çeşidine ve şirketin önceki yıllardaki işleme performansına göre 
indirime veya muafiyete gidebilir”, 

İşleme için ithal edilen mallar üç çeşittir: 

I. Zehirli, radyoaktif veya endüstriyel atıklar, kullanılmış elbiseler, hurda 
motorlar, otomobiller ve kimyasal gübreler vb. gibi yasak mallar, 

2. Kimyasal fiber hammaddeler, pamuk, plastik hammaddeler ve doğal bitkisel 
yağlar vb. gibi sınırlandırılmış mallar, 

3. Bu iki sınıf malın haricindekilerin tümü de yormal mallar olarak kabul 

edilmektedir”, 

Çin'de bazı tarım ürünleri hariç DİR altında ithalatı ticaret önlemlerine tabi 

olan mal yoktur. Kısıtlamalar ithal edilen ara malın ya da işlenmiş nihai ürünün iç 
piyasaya sürülmesine yöneliktir. Gümrük vergisi ve KDV muafiyeti nedeniyle Çin 
yetkili makamlarınca usulsüz kullanıma karşı ciddi tedbirler alınmaktadır. Usulsüz 

kullanıma ilişkin tespit yapılırsa muaf tutulan vergiler geriye dönük olarak tahsil 
edilmektedir. * 

  

” Chao, p.4 
“Age,pi 
"Age. p.6 
” A.g.e., p.10, 14 Eylül 2006'da yayımlanan tebliğ ile mal çeşitlerinin listeleri değiştirilmiştir. İlgili 
tebliğin özellikleri altbölümün sonunda anlatılacaktır. 
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Dahilde işlemeye yönelik faaliyetler, gümrük idaresi tarafından teftiş 

edilebilir, Gümrük idaresi tarafından yapılan teftişte işleme, taşıma, paketleme ve 
dağıtımdan sorumlu kişiler hazır bulunmak zorundadır”, 

Çin'de dahilde işleme vasıtasıyla yapılan ticaret önemli boyutlardadır, Hong 
Kong Ticaret ve Kalkınma Meclisinin (AKTDC) taporuna göre, DİR çerçevesinde 

ihracattaki yüzde 1 oranındaki artış, milli gelir büyümesinde yüzde 0,29 luk bir artış 
sağlamaktadır *, Çin dış ticaret yapısının en dinamik parçasını oluşturan DİR, Çin'de 
ihracatçı ve ithalatçılarının üçte biri tarafından aktif ve yoğun olarak 
kullanılmaktadır”. Tablo 1.11'den de anlaşılacağı üzere, DİR uygulamalarının 
ihracat içindeki payı yüzde 50'nin üzerindedir. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
Tablo 1.10. DİR Uygulamalarının Çin Dış Ticaretinde Yeri (Yüzde) 
Gümrük Rejimi | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 İ2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 
İhracat İçinde Paylar 
DİR 50 56 55 57 57 55 55 55 55 55 55 
Normal 48 42 43 40 41 42 42 42 42 41 41 
Diğer 2 3 3 3 ğ 3 3 3 3 4 4 
İthalat İçinde Paylar 
DİR 44 45 49 49 44 41 39 41 39 40 42 
Normal 33 28 27 31 40 44 47 44 45 44 42 
Diğer 23 27 23 20 15 14 15 15 15 16 16 

                      
  

Kaynak: Çin Gümrük İdaresi” 

2004 yılında Çin'de DİR çerçevesinde yapılan ihracat 328 milyar dolara, 
ithalat ise 222 milyar dolara ulaşmıştır. Bu haliyle, 2004 yılında DİR çerçevesinde 
yapılan ihracat 1994 yılındakinin 5,8 katına ithalat ise 4,7 katına ulaşmıştır"), 
Tablodan ve iki yılın karşılaştırılmasından ilk anda çıkarılabilecek sonuç DKO”nun 
azaldığı ve işleme çerçevesinde katma değerin arttığıdır. 

DİR kapsamında en fazla ticaretin yapıldığı sektörler elektronik, makine, 
hazır giyim, ayakkabı, deri bavul-çanta ve oyuncak sektörleridir. Japonya, Kore ve 

  

” HKTDC (2004), pp.2-16, 
” Lui, Lillian “Processing no longer an easy trade”. Hong Kong and Chen Hong in Shenzhen (China 
Daily),www.chinadaily.com.cn/china/2007-08/13/content 6023040.htm Erişim Tarihi, 2007-08-13 
? Jin,p.5 
* UN (2006), p.4 
gi Jin, p.5 
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Tayvan DİR çerçevesinde en fazla ithalatın yapıldığı, ABD, AB ve Japonya ise DİR 
çerçevesinde en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerdir”. 

DİR ile ilgili Çin'de de Türkiye'dekine benzer tartışmalar yaşanmaktadır. 
DİR”in sadece işlemeden kaynaklanan ücretleri sağladığı netice olarak katma değerin 
ve kazancın önemli bir kısmının FİE”ler tarafından elde edildiği ifade edilmektedir”, 
Diğer bir eleştiri konusu da DİR''in dış ticaret içindeki yüksek payı nedeniyle Çin'in 
adeta dünyanın montaj sanayii haline geldiği, ana metal sanayii gibi yoğun enerji 

tüketen ve çevreye zararlı sektörlerdeki yoğun DİR kullanımı nedeniyle doğal 
zenginliklerin yok olduğu” belirtilmektedir. 

Çin'in 11. Beş Yıllık Kalkınma Planında açıklanan politikalar çerçevesinde 

14 Eylül 2006 tarihinde Maliye Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 
Ticaret Bakanlığı, Gümrük İdaresi ve Devlet Vergi İdaresi tarafından yapılan 
istişarelerle işleme rejimini yeniden düzenleyen bir tebliğ çıkarılmıştır. 

11. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan politikalarda Çin'in montaj, basit 
işleme ve birleştirme faaliyetlerden ileri teknoloji ve katma değer üreten alanlara 
yönlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) 
politikası da bu eksende şekillendirilmektedir. Buna yönelik olarak DİR”in basit 
işleme faaliyetlerindeki vergi indirimleri kaldırılmıştır”. Tebliğin uygulanmasıyla 
beraber söz konusu sektörlerin yoğun olarak kullanıldığı ve otomobil, elektronik gibi 

sektörlere ara girdi veren döküm endüstrisine ait şirketlerin belge sürelerinin 
bitiminden sonra yüzde 80inin kapatılacağı tahmin edilmekteydi”. Nitekim 
HKTDC'nin diğer bir çalışması, 14.500 Hong Kong firmasının yeni Tebliğden 

olumsuz etkileneceği, 1.500 tanesinin kapanacağı, 375 bin Çinlinin ve 10 bin Hong 
Konglunun işsiz kalacağını göstermiştir”, 

  

5 Jin,p.5 
8 Jin, p.6 
“ HKTDC, “Processing Trade Policy Change and China's Direction of Foreign Investment 
Utilisation”, 
http*//info.hktde.com/econforum/tde/tdc061102.htm?w sid-|94&Ww pid-629&w nid-&w cid-&w i 
dt1900-01-018w oidz181&w jid >, Erişim tarihi, 17 Kasım 2006 
* Age. 
“ A ge. 
97 Lui, Lillian “Processing no longer an easy trade”. Hong Kong and Chen Hong in Shenzhen (China 
Daily),www.chinadaily.com.cn/china/2007-08/13/content 6023040.htm Erişim Tarihi, 2007-08-13 
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Çin'de 11, Kalkınma Planı çerçevesinde alınan kararlarla düşük teknolojili, 
çevreyi kirleten ve enerji anlamında verimsiz sektörlere uygulanan KDV indirimleri 

azaltılmıştır, Diğer taraftan temel teknoloji, bilgi teknolojisi, biyomedikal ve ileri 
teknoloji ürünlerine uygulanan KDV indirimi en yüksek düzeyde” tutulmuştur. 
Diğer önemli bir husus düşük teknolojili, yüksek miktarda kirlilik oluşturan ve enerji 
tüketen sektörlerin dahilde işlemeden aldıkları vergi indirimleri azaltılırken, yüksek 
teknolojili sektörlerin vergi indirimleri artırılmaktadır”, Bunun yanında tarım 
ürünlerinin işlenip DİR kapsamında ihraç edilmesi halinde uygulanacak KDV 
indirimi artırılmıştır. 

Tablo 1.11. Çin'de DİR İhraç Ürünlerine Uygulanan Eski ve Yeni KDV 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
İndirimleri* (Yüzde) 
Mal Grupları Eski Oran| Yeni Oran 
Çelik üretimi 11 8 
Seramik, çimento ve cam üretimi 13 8 veya 11 
Demir dışı metaller 13| 5,8 veyalı 
Tekstil, mobilya, plastik ve işlenmiş ağaç ürünleri 13 11 
Mekanik olmayan araçlar ve parçaları 17 13 
Temel teknoloji, bilgi teknolojisi, biyomedikal ve 
ileri teknoloji ürünleri 13 17 
Temel tarım ürünleri kullanılarak işlenen ürünler 5 veya 11 13 
  

Kaynak: PWC Asia Pasific Tax Group Update 
* 14 Eylül 2006 tarihi öncesi ve sonrası. 

  

“ Çin'de uygulanan KDV oranı yüzde 17'dir. Ministry of Commerce, General Administration of 
Customs and State Environmental Protection Administration, Promulgating Commodities Catalogue 
Prohibited form Processing Trade, MOFTEC, 

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/201/209191.htınl Erişim Tarihi ¬ 
11.07.2006 

* Ministry of Commerce, General Administration of Customs and State Environmental Protection 
Administration, Promulgating Commodities Catalogue Prohibited form Processing Trade, MOFTEC, 
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/201/209191.html Erişim Tarihi ¬ 
11.07.2006 
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2 İMALAT SANAYİİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI 

Bu bölümde genel olarak imalat sanayiindeki dış ticaret-üretim ilişkileri 

incelenecektir, Girişte, DİR'in imalat sanayiine olan etkilerini analiz edebilmek için 
DİR'in uygulanmaya başlandığı yıl olan 1996'dan itibaren Türkiye ekonomisinde 
yapısal değişimlere sebep olan faktörler ve imalat sanayiindeki dış ticaret gelişmeleri 
kısaca anlatılacaktır, 

Sonraki altbölümde, ihracatın ithalat bağımlılığı ve/veya üretimde ve dış 

ticarette ithalat gereğinin boyutları analiz edilmeye çalışılacaktır. İlk olarak ithalata 
bağımlılığın ölçülmesinde öncelikle tercih edilen yöntem olan girdi-çıktı tablolarının 

kullanılması detaylı olarak anlatılacaktır. Daha sonra, ekonomideki dış kaynak 

kullanımının boyutlarını tahlil etmek için girdi-çıktı tablolarının uygun sonuçlar 

vermediği durumlarda alternatif olarak kullanılan yöntemler kısaca incelenecektir. 

Sonuç bölümünde GB sonrası dönem için dış kaynak kullanımının boyutları 

analiz edilecektir. Öncelikle girdi-çıktı tablolarından 1998 ve 2002 yılları için dikey 
uzmanlaşma oranları değerlendirilecektir. Ayrıca, 1996-2007 dönemine ilişkin 

ihracat/üretim ve ithalat nüfuz oranları hesaplanarak OECD geneli ile karşılaştırması 

yapılacaktır. 

21 Giriş 

20. yüzyılın son çeyreğinde, teknolojide yaşanan gelişmeler, küresel ve 

bölgesel teşkilatların üye ülkelerin tarifelerini indirmeye yönelik tedbirleri, mali 

piyasaların küreselleşmesi ve dünya piyasalarında rekabet yarışı gibi faktörler mal ve 

hizmetlerin uluslararası çerçevede serbestleşmesi sürecini hızlandırmıştır. Bu süreç 

ekonomilerin birbirine olan bağımlılığını artırmıştır. Mal ve hizmetlerin 
serbestleşmesi ile üretim adeta uluslararasılaşmıştır ”. 

Rekabet gücünü korumak veya artırmak isteyen firmalar üretimde 

kullanacakları ara girdiyi temin etmede milli sınır kavramlarını ortadan 
kaldırmışlardır”, Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde ulaşım ve bilişim 

  

” Yükseler ve Türkan, 5.14 
* Esger and Egger, p.147 
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maliyetlerinin düşmesi, bir nihai malın bütün ara girdilerini değişik ülkelerde 
üretmeyi teşvik oetmektedir?. Üretim faktörlerinin uluslararası | ikamesi, 
akademisyenler ve politika yapıcılar arasında sıkça tartışılan konular arasında yer 
almaktadır. 

GB”ye girilen 1996 yılından sonra uluslararası gelişmeler, krizler ve temel 

politika değişiklikleri gibi faktörler nedeniyle Türkiye ekonomisinde önemli yapısal 
değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişikliklerin” üretim, istihdam, ihracat ve 
ithalat yapısı üzerinde etkileri olmuştur. Söz konusu faktörler; 

1996 yılı başında GB'nin yürürlüğe girmesi, 
1997 yılı ve 1998 yılı Asya ve Rusya krizleri, 
1999 yılı Ağustos ve Kasım aylarında meydana gelen depremler, 
2000 yılında uygulamaya konulan döviz kuruna dayalı istikrar programı, 

o 2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat ayında meydana gelen krizler ve krizden 
çıkış için uygulanan yapısal dönüşüm programı, 
e 2003—2005 döneminde, Asyalılaşmanın belirginleşmesi, 

Enerji fiyatlarında gözlenen dalgalanma, 
Euro/dolar paritesinde meydana gelen değişimler, 
Uluslararası likidite bolluğunun etkisiyle artan dış finansman imkanları, 
Türk lirasının reel değerindeki dalgalanma olarak sıralanabilir. 

1996 yılında 20,5 milyar dolar olan imalat sanayii ihracatı yıllık ortalama 

yüzde 15,6 oranında artarak 2007 yılı sonunda 101 milyar dolara ulaşmıştır. Toplam 

ihracat artışı imalat sanayii ihracat artış hızının altında kaldığı için imalat sanayii 

ihracatının payı 1996-2007 döneminde yüzde 88,4”den yüzde 94,2'ye yükselmiştir. 

Söz konusu dönemde ortalama fiyat artışı sınırlı olduğu için imalat sanayii 
ihracatının reel artışı yıllık ortalama yüzde 13,9 oranında gerçekleşmiştir. 

1996-2007 döneminde Türkiye ihracatının sektörel kompozisyonunda düşük 
teknoloji sektörlerden yüksek teknolojili sektörlere doğru bir değişim yaşanmıştır. 

Söz konusu dönemde tekstil, hazır giyim ve gıda ürünleri sektörleri ihracatının 

toplam ihracat içindeki payı azalırken, diğer ulaşım araçları, motorlu kara taşıtları, 

  

” Göre, p.409 
* Yükseler ve Türkan., 8.11 
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radyo, TV, haberleşme cihazları sektörleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı 

artmıştır”, 

Tablo 2.1. İmalat Sanayii İhracatı 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
Milyon Dolar Yüzde Yüzde Pay 

Ortalama 

Artış 
1996 2007 Oranı 1996 2007 

İmalat Sanayii 20526| 101024 15,6 88,4 94,2 
Gıda ürünleri ve içecek 2 455 5 164 7,0 10,6 4,8 
Tütün ürünleri 95 195 6,7 0,4 0,2 
Tekstil ürünleri 3818 10 800 9,9 16,4 10,1 
Giyim eşyası 4830 11 794 8,5 20,8 11,0 
Derinin tabaklanması ve ayakkabı 221 559 8,8 1,0 0,5 
| Ağaç ve mantar ürünleri 69 455 18,8 0,3 0,4 
Kağıt ve kağıt ürünleri 126 835 18,8 0,5 0,8 
Basım ve yayım 48 130 9,6 0,2 O,l 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 259 4922 30,7 Il 4,6 
Kimyasal madde 1244 4 055 11,3 5.4 3,8 
Plastik ve kauçuk ürünleri 510 3926 20,4 2,2 3,7 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 781 3395 14,3 34 3,2 
Ana metal sanayii 2234 12325 16,8 9,6 11,5 
Metal eşya sanayii 462 4 249 22,4 2,0 4,0 
Makine ve teçhizat 829 8 027 22,9 3,6 75 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri 21 130 17,9 O,l O,l 
Elektrikli makine ve cihazlar 712 4 106 16,4 3,3 3,8 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 316 2 766 21,8 1,4 2,6 
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler 57 337 17,6 0,2 0,3 
Motorlu kara taşıtı, römorklar 976 17016 29,7 4,2 15,9 
Diğer ulaşım araçları 155 2 743 29,8 0,7 2,6 
Mobilya; b.y.s. diğer mallar 249 3 096 25,7 Li 2,9 
Toplam İhracat 23224) 107214 14,9 100,0 100,0 

  
  

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri 

1996 yılında 35,2 milyar dolar olan imalat sanayii ithalatı 2007 yılı sonunda 
133,9 milyar dolara ulaşmıştır. İmalat sanayi ithalatının söz konusu dönemde yıllık 
ortalama nominal ve reel artiş oranlari sirasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 11,9 olmuştur. 

Böylece yüzde 58,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 1996 yılından 2007 yılına 

gelindiğinde yüzde 75,4'e ulaşmıştır. 

İmalat sanayii ithalatının toplam ithalat içindeki payı 1996-2007 döneminde 
imalat sanayii dışında olan ham petrol doğalgaz ithalatının yıllık ortalama yüzde 16 
  

* En yüksek artış, işlenmiş petrol ürünlerinin yer aldığı sektörde gözlemiştir. Irak'ta yaşanan savaş 
nedeniyle bü ülkede yer alan rafinelerin yok olması neticesinde Irak'a yapılan ihracatın söz konusu 
artışta etkili olduğu düşünülmektedir. 
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oranında artması nedeniyle azalmıştır. Söz konusu dönemde ithalatın 

kompozisyonunda makine ve teçhizat, gıda ürünleri ve içecek, diğer ulaşım 
araçlarının ve tekstil ürünleri sektörlerinin payı azalırken; ana metal sanayii, kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri” ve motorlu kara taşıtı sektörlerinin payı 
artmıştır. 

Tablo 2.2. İmalat Sanayii İthalatı 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
(Milyon Dolar) | (Yüzde) Yüzde Pay 

Ortalama 

Artış 
1996 2007 Oranı 1996 | 2007 

İmalat Sanayii 35207) 133933 12,9) 80,7 78,8 
Gıda ürünleri ve içecek 2 009 2 661 2,6 4,6 1,6 
Tütün ürünleri 34 82 8,3 O,l 0,0 
Tekstil ürünleri 1882 5317 9,9 4,3 3,1 
Giyim eşyası 191 1357 19,5 0,4 0,8 
Derinin tabaklanması ve ayakkabı 348 1261 12,4 0,8 0,7 
Ağaç ve mantar ürünleri 125 874 19,4 0,3 0,5 
Kağıt ve kağıt ürünleri 837 2832 11,7 1,9 1,7 
Basım ve yayım 133 597 14,6 0,3 0,4 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 1 069 9491 22,0 2,5 5,6 
Kimyasal madde 6 398 23 623 12,6 14,7 13,9 
Plastik ve kauçuk ürünleri 820 3114 12,9 1,9 1,8 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 459 1542 11,6 Il 0,9 
Ana metal sanayii 2 796 23 087 21,2 6,4 13,6 
Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 915 2816 10,8 2,1 1,7 
Makine ve teçhizat 7 469 17 095 7,8 17,1 10,1 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri 776 2937 12,9 1,8 1,7 
Elektrikli makine ve cihazları 1222 6325 16,1 2,8 37. 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 1391 5 849 13,9 3,2 3,4 
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler 1042 3369 11,3 2,4 2,0 
Motorlu kara taşıtı, römorklar 3 085 15 096 ee) Tl 8,9 
Diğer ulaşım araçları 1 769 2230 2.1 4,l 1,3 
Mobilya; b.y.s. diğer mallar 436 2378 16,7 1,0 1,4 
Toplam İhracat 43627) 170057 13,2) 100,0 100,0 
  

Kaynak: TÜİK 

İthal ara malı kullanımı konusunda en kolay ulaşılabilir ve karşılaştırılabilir 
yöntem BEC sınıflandırması altındaki ara malı ithalatının toplam ithalat içindeki 
payını incelemektir”, 1996 yılında ara malı ithalatının toplam ithalat içindeki payı 
yüzde 65,9 iken, 2007 yılında bu oran yüzde 72,7ye ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile 

ithal ara malı kullanımı toplam ithalat artışından daha hızlı artmıştır. Ancak bu 
  

” İşlenmiş petrol ürünleri ithalatı artışında enerji fiyatlarındaki yükselmenin önemli payı vardır. 
* Hijzen, p.46, Molnar at. al., pp.60-62 

43 

  



incelemede yapısal ve ithal ara girdi kullanımına ait bazı önemli ayrıntılar” gözden 
kaçmaktadır. o İhracatın (o ithalata (OOolan (o bağımlılığının (oOdetaylı (o olarak 
değerlendirilebilmesi girdi-çıktı tablolarının kullanılmasıyla mümkündür”, 

Dikey uzmanlaşmanın, dış kaynak kullanımının etkilerini görmekte veya 
ekonominin ithalata olan bağımlılığını izlemekte girdi-çıktı tablolarını kullanarak 
yapılan hesaplamalar” ilk olarak tercih edilen bir yöntemdir. Girdi-çıktı tablolarını 
kullanarak Türkiye için ihracatın ithalata bağımlılığını ölçen çok sayıda çalışmadan 

söz edilebilir. Yükseler ve Türkan (2006) ve Yentürk (2004) bunlar arasında 

sayılabilir. 

Girdi-çıktı tablolarının kullanımı sanayiler atası ve zaman içindeki değişimin 
görülebilmesi açısından önemli ipuçları vermektedir. Bu tablolardan elde edilen 

üretimin dış ticaret bağımlılığı ile ilgili analizler; sanayileşme, döviz kuru, fiyat vb. 

makroekonomik politikaların analiz ve kurgulanmasında vazgeçilmez değerdeki 
bilgilerdir", Bununla birlikte iki ayrı yılda yapılan girdi-çikti tabloların 
karşılaştırılabilmesi için aynı yöntemle yapılmış olması ve milli gelirle uyumlu 
olması “' gerekmektedir. 

Mevcut durumda girdi-çiktı ve arz-kullanım tabloları Türkiye için TÜİK 
tarafından beş yılda bir kamuoyuna sunulmaktadır". Dış ticaretle üretim arasındaki 
ilişkilere ait oranların hesaplandığı kaynak, arz-kullanım tablolarıdır. Bu tablolar, 

yayınlandığı tarih itibarıyla güncelliğini kaybetmektedir. Çünkü küreselleşme, hızla 

gelişen teknoloji nedeniyle makro ekonomik yapı üzerinde etkisini yoğun olarak 

göstermektedir, Küreselleşmenin dış ticaret ve üretim yapısı üzerindeki etkilerini 
izleyebilmek için arz-kullanım tablolarının yayınlanmadığı yıllara ait oranları tahmin 
etmek karar alıcılara ve akademisyenlere önemli ipuçları vermektedir. Bu çerçevede, 

Türkiye için 1996 ve 1998 yıllarındaki arz-kullanım tablolarından elde edilen veriler 

  

* Molnar at. al., pp.60, Hijzen, p.48 
* Yentürk, 5.7 
* Hijzen, p.45, Hummels at. al., p.75, Dean at. al., pp. 3-6 ve Chen and Chang, pp. 322-326 
90 Türkan (2006), s.17 
9: Hijzen, p.45 
(2 TÜİK, 5.69, ancak yayınlama sıklığına bakıldığında böyle olmadığı görülmektedir. 
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kullanılarak 1996-2006 döneminde dış ticaret-üretim yapısına ilişkin oranları yıllık 

olarak tahmin eden çalışmalar' vardır. 
Yükseler ove Türkan'ın çalışmasında", ihracat/üretim, o ihracat/az, 

ithalat/üretim ve ithalat/arz oranları, 1996 yılı arz-kullanım tablosu, dış ticaret ve 

üretim istatistikleri kullanılarak 1997—2005 dönemi için hesaplanmıştır. Söz konusu 

çalışmada, imalat sanayii sektörleri DPT'nin üretim sınıflandırmasına paralel olarak, 

genellikle tüketim malları üreten, genellikle ara malları üreten ve genellikle yatırım 
malları üreten sektörler alt başlıkları altında toplulaştırılmış ve değerlendirmeler bu 

sınıflandırmaya göre yapılmıştır". 

Bu çalışmadan" yapılan hesaplamaya göre, 1997-2006 yılları arasında 
imalat sanayiinde ihracat/üretim oranı yıllık ortalama yüzde 10,3 oranında artmıştır. 

Söz konusu dönemde genellikle tüketim malları ve genellikle ara malları üreten 

sektörlerde ihracat/üretim oranı yıllık ortalama artışı sırasıyla yüzde 7,3 ve yüzde 8,5 

ile imalat sanayii ortalamasının altında kalırken, genellikle yatırım malları üreten 

sektörlerde yüzde 17,7 ile imalat sanayii artışının üzerinde bir artış gözlenmiştir. 
İmalat sanayinde söz konusu dönemde ihracat/arz oranı ise yıllık ortalama yüzde 7,8 

oranında artmıştır. İhracat/üretim oranına benzer bir şekilde, genellikle tüketim 
malları ve genellikle ara malları üreten sektörlerde ihracat/arz oranının yıllık 

ortalama artışı sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 6,3 ile imalat sanayii ortalamasının 

altında kalırken, genellikle yatırım malları üreten sektörlerde yüzde 15,7 ile imalat 
sanayii artışının üzerinde bir artış gerçekleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle genellikle 
yatırım malları üreten sektörlerde ihracat artışının üretim artışına oranının diğer 
sektörlere göre daha hızlı artması bu sektörlerde üretimin ihracata bağımlılığının 

diğer sektörlere göre daha fazla arttığını göstermektedir. Söz konusu dönemde imalat 

sanayii ithalat/üretim ve ithalat/arz oranlarının yıllık ortalama artışları sırasıyla yüzde 

7,2 ve yüzde 4,9'dur. 

Aydın ve ark. Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovak 

Cumhuriyetini kapsayan çalışmalarında, Türkiye için üretim-dış ticaret oranlarını söz 
  

!3 Aydın ve ark., ss.27-29 ve Yükseler ve Türkan, ss.27-44 
9: Yükseler ve Türkan, ss.27-44 
İS A.ge., 8.12 
16 A ge. 5.12 
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konusu ülkeler için girdi-çıktı tablolarının mevcut olduğu yıllarda, arz-kullanım 

tablosunu kullanarak, olmadığı yıllarda ise en son açıklanan girdi-çıktı tablosundaki 
değerlerden üretim ve diş ticaret artış oranlarından tahmin ederek 
hesaplamışlardır'*”. Söz konusu çalışma sadece imalat sanayiini değil aynı zamanda 
tüm ekonomiyi kapsamaktadır", İhracatın ithalata olan bağımlılığını ölçmek için 

199. İthalatın artmasıyla ihracat/arz ile ihracat/üretim oranları kullanılabilmektedir 

ihracat için olan arzın değişmesi ihracatın ithalata olan bağımlılığını ölçmek için bir 
fikir verecektir. 

İthalat arttığında, ihracat/arz oranı (arz-yurtiçi arz Hithalat olması nedeniyle) 
azalacaktır. İhracat/arz oranı azalmasına rağmen ihracat/üretim oranı değişmiyorsa 
veya değişim sınırlı ise ihracatın ithalata olan bağımlılığının arttığından 
bahsedilebilir. Diğer bir ifadeyle ithalat arttığında üretim artışı ihracat artışına göre 

sınırlı kalıyorsa ihracatın ithalata bağımlılığı artıyor demektir. Değişimler arasındaki 
farkın boyutu ihracatın ithalata olan bağımlılığını ölçmede kullanılabilir. 
İhracat/üretim oranında değişim olmadan ihracat/arz oranında keskin bir değişim 
ihracat için ithalat yapıldığını, ihracatın ithalata bağımlılığının arttığını gösterir*, 
Ancak bu yaklaşım imalat sanayii genelinde yaklaşık doğru sonuçların elde 

edilmesini sağlamakla beraber sektörel anlamda önemli sapmalara yol 

açabilmektedir. Dış kaynak kullanımının incelendiği sektörün ihracatı, aynı sektörün 

üretim ve ithalat verileriyle değerlendirilmektedir. Halbuki bir sektörün girdisi kendi 

sektöründen olabileceği gibi çoğunlukla diğer sektörlerden olmaktadır. İhracatçı bir 
sektöre ithal ara girdi veren diğer sektörlerin ithalatı arttığı halde, aynı sektörün 
ithalatının azalması durumunda, sektördeki dikey uzmanlaşma oranları yükseldiği 
halde bu metotla ihracatın ithalata bağımlılığı azalmış olarak hesaplanmaktadır. 

Filiztekin ve ark.'nın imalat sanayiinde, GB”nin rekabetçilik üzerine etkilerini 
inceledikleri çalışmalarında, 1981—1999 dönemine ait ihracat/üretim ve ithalat nüfuz 

oranlarını hesaplamışlardır"!, Söz konusu çalışmanın, Aydın ve ark. ve Yükseler ve 
Türkan'ın çalışmasından farkı ihracatın ve ithalatın bulunmasında dış ticaret miktar 
  

"97 Aydın ve ark,, ss 27-29 
1 A ge., 5.29 
19 A. e., ss. 27-33 
KN) A.ge,, 5.28 
'"" Filiztekin ve ark. p.29 
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endekslerinden, üretim değerlerinin sanayii endeksindeki artışlardan tahmin 

edilmesinden değil, ithalat ve ihracat değerlerini dış ticaret istatistiklerinden, üretim 
değerlerinin ise imalat sanayii istatistikleri yıllığından kullanılmasıdır. Ancak, TÜİK 
2001 yılından itibaren imalat sanayii istatistikleri yıllığını yayımlamamaktadır. 
Aydın ve ark. ve Yükseler ve Türkan'ın çalışmalarında üretim-dış ticaret ilişkisine 
ait oranların miktar endekslerinden tahmin edilmesinin nedeni de TÜİK'in imalat 

sanayiine ait üretim verilerini? yayımlamamasıdır. 

İmalat sanayiinde ithal ara girdi kullanımının incelendiği yabancı kaynaklarda 
girdi-çıktı tablolarına bağlı olarak dikey uzmanlaşma oranlarının veya ithalat nüfuz 
oranlarının verildiği çalışmalarda genellikle kaynak olarak OECD STAN veri tabanı 

kullanılmaktadır. Bir OECD üyesi olmasına rağmen Türkiye'ye ait yapısal 
istatistikler bu veri tabanında yer almamaktadır. 

Alternatif bir yöntem ise ekonomik etkili gümrük rejimlerinden olan dahilde 
ve hariçte işleme rejimi verilerini kullanmaktır, Bu iki rejim tanımları gereği dış 
kaynak kullanımının ve dikey uzmanlaşmanın bütün özelliklerine sahiptirler. 
Bununla beraber DİR verilerinin kullanımı veriye erişim, verilerin uluslararası 

karşılaştırılabilirliği, sektörel o başlıklardaki ve işlemin gerçekleştiği tarihin 
kaydedilmesindeki uyumsuzluklar açılarından sorunlar içermektedir. 

Dean at. al. ithal ara girdileri belirleme konusundaki analizleri 
zenginleştirmek amacıyla DİR verilerinden oluşturulan altematif girdi-çıktı 
tablosunun gerçek girdi-çıktı tablosuyla beraber değerlendirildiği''* çalışmalarında, 
Çin'in dikey uzmanlaşmasını incelemiştir. Çin'deki hızlı ihracat artışının incelendiği 
çalışmalarında Dean at. al., Çin'in ihracatındaki ithalatın payını bölgesel, sektörel ve 
firma tipine göre hem orijinal girdi-çıktı tablolarını hem de ayrıntılı DİR verilerini 
  

2 TÜİK'e yapılan müracaat neticesinde imalat sanayiine ait üretim verileri 1996-2007 dönemi için 
temin edilmiştir. Ayrıca 2007 yılına ait imalat sanayii sektörel üretim verileri 2007 yılı TÜİK istatistik 
yıllığında yer almaktadır. Ancak söz konusu verilerde tutarsızlıkların olması sebebiyle 
kullanılmamıştır. Mesela, giyim eşyası sektöründeki üretim verileri ihracatın yaklaşık üçte biri 
kadardır, İhracat/üretim oranları 2002 girdi-çıktı tablosuyla uyuşmamaktadır. Girdi-çıktı tablolarında 
daha geniş bir örneklem alındığı ve üretim verilerinin istatistiki işlemlerden geçerek milli gelir 
hesaplarına yansıtıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle cari veriler kullanan Filiztekin ve ark. yerine, 
Aydın ve ark. ve Yükseler ve Türkan'ın kullandığı yöntem benimsenerek girdi çıktı, üretim ve dış 
ticaret istatistiklerinden elde edilen tahminler kullanılmıştır. 
"3 Esger and Egger, p.147, Görg, p.409, Hijzen p.46 ve Dean at. al. pp. 5-9 
'4 Deanat.al. p. 10 
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kullanarak elde ettiği ozenginleştirilmiş Ogirdi-çikti o tablolarını O kullanarak 
hesaplamışlardır. Buna göre 1997 ve 2002 yıllarını karşılaştırdığı 124 alt kalemde 
hesapladığı dikey uzmanlaşma oranlarına göre Çin'in dünyaya yaptığı ihracatta 
ithalata bağımlılığı yüzde 29'dan yüzde 36'ya çıkmıştır. 

Diğer yöntem ise borsada hissesi bulunan imalat sanayiinde faaliyet gösteren 
115 örneklem seçerek dış ticaretin ekonomideki ağırlığını analiz etmektir. firmalardan 

Ancak halka açık şirketlerin üretim yapıları nispeten farklılık göstereceğinden ülkede 
imalat sanayiinde faaliyet gösteren tüm firmaları temsil edemeyebilir. Türkan", 
İMKB tarafından yayınlanan Şirketler Yıllığını kullanarak, Türkiye'de üretimin ve 
ihracat ithalat bağımlılığını ölçmeye çalışmıştır. 2002-2005 dönemindeki yapının 
incelendiği çalışmada, 2005 yılında İMKB hisse senetleri piyasasında 306 şirketten 
imalat sanayiinde faaliyet gösteren 174 tanesinden tüm verilerin bulunduğu 169 
tanesi çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Söz konusu firmalar, toplam imalat 
sanayii ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini, ithalatın ise yaklaşık yüzde 24'ünü 
gerçekleştirmektedir. Çalışmada 2002-2005 yıllarına ait ihracat/üretim, ihracat/arz, 
ithalat/üretim ve ithalat/arz oranlarından başka, ihracatın satışlar içindeki payı ve 
ithalatın maliyetler içindeki payları da eklenmiştir"? 

Türkan (2006)'a göre, 2003-2005 döneminde, enerji ürünlerinin yıllık 
ortalama fiyatının yüzde 30, fiziki miktarının ise yüzde 4,2 artmasına rağmen enerji 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarda ithalatın toplam maliyetler içindeki payı 
azalmıştır. Enerji dışı sektörlerde ise söz konusu oran yüzde 48,5'ten yüzde 52,2'ye 
yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle 2003-2005 döneminde enerji fiyatları artmasına 
rağmen İMKB'de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ithalatın maliyetler 
içerisindeki payı azalırken enerji dışı sektörlerde ithalatın maliyetler içerisindeki 
payı artmıştır. Sonuçta, imalat sanayiinde ithalatın üretim maliyetleri içindeki 
payının çok değişmediği gözlemlenmektedir. 

İMKB Şirketler Yıllığından Türkan'ın elde ettiği tabloya göre bir diğer 
önemli sonuç, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve borsada işlem gören 169 
  

"© Halka açık şirketlerin üretim, ihracat ve dış ticaret bilgilerine ulaşmak nispeten daha kolay olduğu 
için bu yol seçilebilir. 
"“ Türkan (2006), s.5 
V A.ge., s5 
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şirkette, ihracatın toplam satışlar içindeki payının 2003-2005 yılları arasında durağan 
olmasıdır. İhracatın söz konusu dönem içindeki ortalama payı yüzde 42,2'dir. Aynı 
şirketlere ait ihracat/arz oranı ise 2003-2005 yılları arasında azalmaktadır ve 
ortalama yüzde 21,8'dir. Bu noktada Türkan'ın çalışmasından elde edilen en önemli 
sonuç, ihracata dayalı kalkınma modelinin benimsendiği ülkemizde fiili durumun, 
Türk imalat sanayiinin dış talebe değil, iç talebin karşılanmasına yöneldiğini" 
göstermesidir, Nitekim Aydın ve ark. da inceledikleri ülkeler içinde ihracat/arz 
oranının en düşük olduğu ülkenin Türkiye olduğunu belirtmektedirler""?. Türkan*la 
benzer bir şekilde Türkiye'deki üretim yapısının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, 
daha çok iç talebi karşılamaya yönelik bir üretim şekli olduğunu ifade 
etmektedirler!? 

2.2 Yöntem 

İlk olarak, ihracat içindeki ithal mal kullanımını açıklamak için HIy?! 
tarafından kullanılan yöntem incelenecektir. Dikey uzmanlaşmadan bahseden 
makalelerinde aşağıdaki Şekil 2. I*in bir benzeri! yer almaktadır. 

Şekil 2.1'de D ihracat miktarını, A ithal ara girdi miktarını, E ise yurtiçi satış 
miktarını göstermektedir. Ülke 1, ithalatın; Ülke 2, imalatın; Ülke 3 ise ihracatın 
yapıldığı yeri göstermektedir. Dikey uzmanlaşmanın ölçüsü'”* (AXD-E)*D veya 
(D(DHEYYA olarak hesaplanabilir. (D/(D*E)), ihracatın toplam satışlara oranını 
vermektedir. Bu oranın ithalatla çarpımı ihraç mamulün bünyesindeki ithalatı 
istenilen para birimi cinsinden göstermektedir. Dikey uzmanlaşma oranını elde 
etmek için ise dikey uzmanlaşma miktarını toplam ihracata bölmek yeterlidir. 

Bir sanayiide ithal ara girdi kullanımı şekilde (A) ile gösterildiği gibi 
doğrudan olabileceği gibi, nihai ürünün içinde kullanılan yurtiçi ara malının 
bünyesindeki ithal ara malından da olabilir. Şekilde gösterilen yurtiçi ara girdi P'nin 
  

VS Türkan (2006), s.21 
119 Aydın ve ark., 8.30 
20 Ag.e., .29 
2! Bu metoda HIY isminin verilmesi makale yazan üç akademisyenin soy isimlerinin baş harflerinden 
oluşmasıdır. (Hummels, Ishii ve Yii) 
22 Hummels at, al., p.78 
'3 Farklı olarak dolaylı dikey uzmanlaşmayı anlayabilmek için yurtiçi ara girdilerdeki ithal ara 
girdiler de (G) bu bölümdeki şekle eklenmiştir. 
“ Deanat.al., p.4 
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içindeki ithal ara girdi G de olduğu gibi dolaylı dikey uzmanlaşma vardır. Diğer bir 
ifadeyle ithal ara malı kullanımı doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak da olabilir. 
Şekil 2.1. Dikey Uzmanlaşma 
  

  

        
  

  
  

  

    
      

      
  

  
  

      
      

  

    
  

ULKE 1 İthal Ara Girdi Ithal Ara Girdi 
(G (A) 

ÜLKE 2 

| Sermaye ve İşgücü 
(C) 

Yurtiçi Ara 
Girdi 

(F) Seç | e” İmalat 
(8) 

Yurtiçi Satışlar Md 
(E) 

v 
i İhracat ULKE 3 

(D) 

    
    
  

  

Doğrudan dikey uzmanlaşma: (A(DHE)*D 

Dolaylı dikey uzmanlaşma: (G((DHE)*F)*D 

Doğrudan ve dolaylı dikey uzmanlaşma toplamı toplam dikey uzmanlaşmayı 
vermektedir. 

İhracat için ithalat gereği matematiksel olarak gösterilmek istenirse; Mij, nihai 
ürün olan Y;'yi üretmek için j sanayisinde kullanılan ithal i ara girdisinin miktarını 
(i,jİ,...n ve i7j), J sanayiindeki ihracatı da X; ile gösterilmektedir. 

Dikey uzmanlaşma ihraç mallarda kullanılan ithal ara girdi olduğuna göre, j 
sanayiinde yapılan ihracattaki ithal kullanımı; 
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MY) İf İİİ ŞE) Han, 
Ti il İş izl 0 
    DU; 

denklemi!” ile ölçülebilir. vi , Yi çıktısını elde edebilmek için j sanayiinde 
kullanılan i girdisinin oranını vermektedir. (1) numaralı denklemdeki 

& M; “ a > yam izl TY veya #İ ya 

toplam ifadesi Y;”deki ithal ara girdilerin oranını vermektedir. Bu oranın j sektörünün 
ihracatıyla (X;) çarpılması durumunda, j sektörü için dikey uzmanlaşmayı (DU) 
vermektedir. Bu oranının j sektörünün üretimi ile çarpılmasi durumunda (Y;) ise 
üretim için ithal gereğini ”“ vermektedir. M;-0 veya X;-0 olması durumu j 
sektörünün ithalatının olmaması veya satışlarının tamamen yurtiçine olması 

durumunda ise DU;-0 dikey uzmanlaşmanın olmaması durumunu göstermektedir. 
nxn sektörlü bir ekonominin tamamındaki dikey uzmanlaşma aşağıdaki 

eşitlikle?” gösterilmektedir. 

&j N # DU XDU,- e Mi Şi >lam £, jel Jel iel TY; Jel öl (2) 
nxn sektörlü bir ekonominin tamamındaki dikey uzmanlaşma matris 

AM notasyonunda gösterilmek istenirse; DU uA X veya 

AM, Mi, e e AM İl; 
AM, GM, e e ame İla 

DU -lJ1,....1) : AM, ll 
am,, GM, ww gm, İl& 1 21 n n a n , (3) 

u;(1Xn), 1 satırını, 

  

25 Chen and Chang, p.324 
6 Yentürk, s.9 
27 Chen and Chang, p.324 
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AM; (nxn) ithalat katsayılar matrisini, 

Xx; (nx1) ekonominin mal ve hizmet ihraç gelirlerini gösteren ihracat sütununu ifade 
etmektedir. 

Toplam dikey uzmanlaşma (DU') matematiksel olarak HIY eşitliği 2 ile 
gösterilebilir, 

DU” —uA(E — APyig 
(4) 

veya 

Wp O, e e allad, ağ,  » adylla, 
A Mi, e e ag led, Gö, © > ag İla 

DUT — EL ; ; amy : ; ; j ad ş : di 

Gi d1 Ne e İç ad, adı 1 Kİ Ml, Bi (5) 
1; (xn) birim matrisi, 

A”; (nxn) yurtiçi katsayılar matrisini, 

adı; (nxn) vektörlü (1- AP)! matrisinin elemanını göstermektedir. 

Dikey uzmanlaşma oranı ise dikey uzmanlaşmanın ya da ihracat için ithalat 
gereğinin toplam ihracata bölünmesiyle elde edilmektedir. 

  
  

Duo — — - zsae 
(6) 

DU'o — > — zlar — AP Ye 
(0) 

Toplam dikey uzmanlaşma ile doğrudan dikey uzmanlaşma arasındaki farkın 
dolaylı dikey uzmanlaşmaya eşit olması durumu aşağıdaki eşitlikten”? gösterilebilir. 

Leontief matrisinin tersi; 

((—APYyl er A(APYI (ADP Ş(APY8 4. (AP) (8) 
yaklaşık eşitliği ile ifade edilebilir. Aynı şekilde 

  

 Hummels at. al., p.79 
9 Chen and Chang, p.324 

52 



7 —— er same, 5 mi . . . > Lr . , . eğ mke im © eşitliğinde Leontief matrisi yerine diğer yaklaşık ifade 
konulursa; 

DUT DU 4yAM ar) (AP (AP (AP) 6 
Toplam ve doğrudan dikey uzmanlaşma arasındaki fark yurtiçi ara gidilerdeki 

ithal ara girdi kullanımına bağlı dikey uzmanlaşmayı verecektir. 

DU” —DU © YAN İLAPYlu KÇAP e (AD) 4 (APYe| (0) 
Diğer taraftan belli bir anda teknoloji matrisi veri iken ihracattaki değişim 

(Ax), dikey uzmanlaşma miktarını (ADU); 
gep Dal ADU <uAMÇI— APYİ ix (n) 

kadar artırmaktadır. İhracattaki değişimin ihracat için ithal gereğini dikey 
uzmanlaşma oranı kadar artırması, temel girdi-çıktı modelinde teknolojinin sabit 
kaldığı varsayımından!” ileri gelmektedir. 

23 Türkiye'de İhracatın İthalat Bağımlılığı 
Türkiye için hazırlanan 1998 yılı ve 2002 yılı'* girdi-çıktı tabloları, 1995 

Avrupa Hesap Sisteminde (ESA 95) yer alan tanım ve kavramlara göre hazırlanan iki 
girdi-çıktı tablosudur'”, 

1998 yılı ve 2002 yılı soketi tabloları ESA 95*le uyumlu olmasına 
rağmen birbiriyle karşılaştırılamaz. 2002 yılı girdi-çıktı tablosu milli gelir 
hesaplarıyla nispeten uyumlu olmasına rağmen Tablo 2.3'ten de görüleceği üzere 

1998 yılı girdi-çıktı tablosu milli gelir hesaplarıyla uyumlu değildir. İhracatın ithalata 
olan bağımlılığının girdi-çıktı tablolarını kullanarak zaman içinde değişimini analiz 

edebilmek için girdi-çiktı tablolarının milli gelir hesaplariyla uyumlu olması 
gerekmektedir", 

Bu çerçevede ihracatın ithalata olan bağımlılığında 1998 ve 2002 yılları 

arasındaki değişimi inceleyebilmek için o yıllara ait girdi-çıktı tablolarını kullanmak 

  

9 Aydoğmuş. ss.42-43, Yentürk, ss.8-10 
1 İncelenen dönemde 1996 yılı arz-kullanım tabloları olmasına rağmen TÜİK tarafından resmen 
açıklanan girdi-çıktı tabloları bulunmamaktadır. 
2 hitp:/Awww.tuik.gov.tr/MetaVeri.do?tb id-58&ust id-16 
3 Hijzen p.47 
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doğru fikir vermeyecektir **. 2002 yılı girdi-çıktı tablolarının 1998 bazlı milli gelir 
hesabıyla, 1996 yılı ve 1998 yılı arz-kullanım tablolarının ise 1987 bazlı milli gelir 
hesabıyla daha uyumlu olduğu görülecektir. Özetlemek gerekirse, Türkiye için 1996— 
2007 döneminde, Leontief ters matrisini kullanarak girdi-çıktı tablolarından ihracatın 

ithalata bağımlılığını değerlendirmek ve zaman içinde değişime ait analiz yapmak 

mümkün değildir. Ancak 1998 veya 2002 yıllarında ihracatın ithalata bağımlılığı 

konusunda sektörler arasında karşılaştırma yapılabilir. 

  

  

  

  

        
Tablo 2.3. Katma Değer Karşılaştırması (Milyon TL) 

1998 2002 

1998 Yılı 2002 Yılı 
Kullanım) 1998 Bazlı Yüzde) Kullanım!) 1998 Bazlı Yüzde 
Tablosu) Milli Gelir Fark) (o Tablosu) Milli Gelirj Fark 

İmalat Sanayii 11.297 16.791 48,6 59.884) 62.361 4,l 
Diğerleri 40.194) 53.412 32,9) 243437) 288.115 18,4 
GSYH (Alıcı Fiyatlarla) 51.492 70.203 36,3 303.320) (o 350.476 15,5 

          
  

Kaynak: TÜİK, 1998, 2002 yılları girdi-çıktı tabloları, 1998 bazlı GSYH. 

1998 yılı girdi-çıktı tablosuna göre Türkiye ekonomisinin dikey uzmanlaşma 
oranı yüzde 7,tür. Yurtiçi ara malı girdilerdeki ithal ara malı kullanımı dahil 

edilirse bu oran yüzde 11,4'e yükselmektedir, İmalat sanayiinde doğrudan ve dolaylı 
dikey uzmanlaşma oranı toplamda yüzde 19,3 iken imalat sanayii dışında kalan 

sektörler toplamında bu oran yüzde 5,2'dir. 1998 yılına ait dikey uzmanlaşma 

oranları ve değerleri Tablo 2.4”te verilmiştir. 

1998 yılı girdi-çıktı tablosuna göre dikey uzmanlaşma oranının en düşük 
olduğu sektörler tütün ürünleri, giyim eşyası ve mobilya sektörleridir. İmalat 
sanayiinde birim ihracat içinde en fazla ithalatın kullanıldığı sektörler ise büro, 
muhasebe ve bilgi işlem makineleri, kimyasal madde ve ürünleri ve kağıt ve kağıt 
ürünleri sektörleridir. 

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatında dikey uzmanlaşma oranı 

yüzde 114,1'dir. Diğer bir ifadeyle söz konusu sektörde birim ihracat için gereken 

ithalat, yapılacak ihracattan daha fazladır. 

  

4 Açıklanan resmi istatistiklerden çıkarılan sonuçların mevcut durumun tam tersi politika sonuçları 
doğurması hakkında bak. Merciner, J. and E. Yeldan, 
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1998 yılında imalat sanayiinde Türkiye'nin net ihracatçı olduğu sadece beş 

sektör vardır. Giyim eşyası, tütün ürünleri, gıda ürünleri ve içecekler ve metalik 
olmayan diğer mineral ürünler sektörlerindeki dikey uzmanlaşma oranları, ekonomi 

genelinin ve imalat sanayii ortalamasının altında kalırken tekstil ürünleri sektöründe 

ise yüzde 31,2 ile ihracatın ithalata bağımlılığı yüksektir. Diğer bir ifadeyle, imalat 
sanayiindeki net ihracatçı beş sektörden ikincisi olan tekstil ürünleri sektöründe 1998 

yılı girdi-çıktı tablolarına göre ihracatın ithalata bağımlılığı yüksektir. 

Tablo 2.4. 1998 Yılı Dikey Uzmanlaşma Değerleri ve Oranları (Milyon TL) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
Doğrudan Toplam 

DU |DUO()| DU |DUO(4) 
İmalat Sanayii 792,1 13,11 |1.162,7 19,25 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı 23,0 3,48 35,4 5,37 
Tütün ürünleri imalatı O,l 0,33 O, 0,41 
Tekstil ürünleri imalatı 176,3 24,38| 225,8 31,23 
Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması 32,1 1,91 37,0 2,19 
Derinin tabaklanması, işlenmesi ve ayakkabı imalatı M7 7,80 15,0 9,99 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 4,4 28,96 7,4 48,94 
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 15,5 43,17 32,5 90,50 
Basim ve yayım 1,3 5,75 2,3 10,11 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 30,9 14,69 52,0 24,73 
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 148,0 47,19) 243,7 71,68 
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 14,1 10,13 22,2 15,90 
Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 11,2 5,51 19,2 9,41 
Ana metal sanayii 164,9 38,22) 237,3 54,98 
Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 21,2 14,82 34,0 23,84 
Makine ve teçhizat imalati 45.3 19,14 70,0 29,59 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 10,7 69,44 17,5 114,06 
Elektrikli makine ve cihazların imalatı 10,6 6,72 14,5 9,20 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 18,9 10,09 21,2 11,33 
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler 6,7 41,61 10,9 67,50 
Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı 30,2 14,22 43,8 20,66 
Diğer ulaşım araçlarının imalatı 7,9 7,62 11,9 11,50 
Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat LA! 2,06 8,9 2,60 
Diğerleri (İmalat Sanayii Dışı) 209,4 2,75| 394,2 5,17 
Toplam 1.001,5 7,33 | 1.556,9 11,39   

Kaynak: TÜİK 1998 Yılı Girdi-Çıktı Tablosu 

2002 yılı girdi-çıktı tablosuna göre Türkiye için imalat sanayiinde hesaplanan 
dikey uzmanlaşma değerleri ve dikey-uzmanlaşma oranları Tablo 2.5*dedir. 

2002 yılı girdi-çıktı tablosuna göre ekonominin doğrudan dikey uzmanlaşma 
oranı yüzde 9,72, toplam dikey uzmanlaşma oranı ise yüzde 15,49'dur. İmalat 
sanayii dışında kalanı sektörler için söz konusu oranlar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 
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9,59 iken imalat sanayiinde ihracatın ithalata bağımlılığı yüzde 12,19, yurt içi ara 
girdilerdeki ithalat da hesaba katılırsa yüzde 18,57'dir. 

2002 yılı girdi-çıktı tablosuna göre doğrudan ve toplam dikey uzmanlaşma 
oranının en düşük olduğu sektörler, 1998 yılı girdi-çıktı tablosuna göre olduğu gibi 
tütün ürünleri, giyim eşyası imalatı ve mobilya imalatıdır. 

Tablo 2.5. 2002 Yılı Dikey Uzmanlaşma Değerleri ve Oranları (Milyon TL)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
Doğrudan Toplam 

DU |DUo(4)| DU |DUO() 
İmalat Sanayii 5.166,1 12,19 | 7.869,7 18,57 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı 129,9 5,24) 196,6 7,93 
Tütün ürünleri imalatı O,l 0,09 Ol 0,10 

Tekstil ürünleri imalatı 713,1 10,13) 998,7 14,18 
Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması 21,2 0,26 23,8 0,29 
Derinin tabaklanması, işlenmesi ve ayakkabı imalatı 55,1 19,16 74,5 25,89 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 19,3 13,08 30,1 20,42 
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 82,7 21,54| 198,5 51,70 
Basım ve yayım 5,8 10,67 11,3 20,77 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 195,6 25,23) 365.0 47,09 
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 1.103,1 66,91 (2.053,4 124,54 
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 132,2 9,96| 196,5 14,80 
Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 59,2 3,25 96,6 5,31 
Ana metal sanayii 1.249,5 30,01 | 1.760,0 42,27 
Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 105,2 9,13) 163,9 14,22 
B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 229,5 9,17) 360,0 14,39 
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 27,4 49,34 47,0 84,49 
B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 134,0 10,26) 185,0 14,17 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 381,4 19,91| 438,9 22,92 
Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler 22,9 20,10 36,2 31,75 
Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı 424,8 9,59) 519,6 11,73 
Diğer ulaşım araçlarının imalatı 35,2 5.dI 58,4 8,95 
Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat 38,7 2,21 55,6 3,18 
Diğerleri (İmalat Sanayii Dışı) 1.108,1 5,0012.126,5 9,59 
Toplam 6.274,2 9,72 |9.996,1 15,49     

Kaynak: TÜİK 2002 Yılı Girdi-Çıktı Tablosu 

İhracatın ithalata bağımlılığının en yüksek olduğu sektörler 2002 yılı girdi¬ 
çıktı tablosuna göre sırasıyla kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, büro, muhasebe 
ve bilgi işlem makineleri imalatı, ana metal sanayii, kok kömürü, rafine edilmiş 
petrol ürünleri ve kağıt ve kağıt ürünleri imalatı sektörleridir. Yurtiçi ara girdilerdeki 
ithal ara malı kullanımı da dahil edilirse ihracatın ithalata bağımlılığının en yüksek 

olduğu sektörlerde sıralama kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, büro, muhasebe ve 
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bilgi işlem makineleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, kok kömürü, rafine 

edilmiş petrol ürünleri ve ana metal sanayii şeklinde değişmektedir. 

2002 yılı girdi-çıktı tablosuna göre kimyasal madde ve ürünlerin imalatında 

toplam dikey uzmanlaşma oranının yüzde 124,5 olduğu hesaplanmıştır. Kimyasal 
madde ve ürünleri sektöründe Tablo 2.5'ten de görüleceği üzere 2002 yılında birim 

ihracat için gerekli ithalat, ihracattan daha fazladır. Ayrıca 1996—2007 yılları 

arasında imalat sanayii genelinde verilen dış ticaret açığının yüzde 55'i, toplam dış 

ticaret açığının da yüzde 33'ü kimyasal madde ve ürünler sektöründen 

kaynaklanmaktadır. 

Ekonomide diş kaynak kullanımının zaman içinde değişimini hesaplamada 
uygun bir yöntem olan'” girdi-çıktı tablolarından elde edilen Leontief ters matrisini 
1996-2007 döneminde Türkiye için kullanmak mümkün değildir. Ekonomide dış 
ticaret-üretim ilişkilerinin analiz edilmesinde daha güncel verilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çerçevede, 2002 yılı arz-kullanım tablolarını kullanarak 

hesaplanan ihracat/üretim, ihracat/arz ve ithalat nüfuz oranları analiz edilmiştir. 

İncelenen dönemde, ara malı ithalatındaki yüksek artışların ihracatın ve 
üretimin ithalata bağımlılığındaki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

çerçevede ihracat/üretim oranındaki yüksek artışlar ihracat/arz oranı da dikkate 
alınarak değerlendirilmelidir. İhracat/üretim ve ihracat/arz oranları arasındaki 
farklardaki değişimin, ihracatın ithalata olan bağımlılığının zaman içindeki 

değişimini anlamakta bir gösterge olarak kullanılabileceği daha önce ifade edilmişti. 

İmalat sanayii genelinde 1996-2007 yılları arasında ihracat/üretim ve ihracat/arz 
arasındaki farkın yıllık ortalama artışı yüzde 15'tir. 

1996-2007 dönemindeki ihracat/üretim oranı değişimi yıllık ortalama yüzde 

9,1 olup, en keskin değişim 2000 yılından 2001 yılına geçişte kaydedilmiştir. 2001 

yılında söz konusu oran imalat sanayii geneli için yüzde 33,9 oranında artmıştır. Söz 

konusu değişim, 2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat aylarında yaşanan krizler 
sonucunda, sadece yurtiçine yönelik üretim yapan imalat sanayii şirketlerinin 

  

Dean at. al. p.3, Hijzen p. 48, Chen and Chang p 3 
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üretimlerinin azaldığını ve döviz geliri olan (ihracat yapan) şirketlerin 2001 yılında 
üretimlerinin göreceli olarak daha da yükseldiğini göstermektedir. 

İmalat sanayi genelinde ihracat/arz oranı değişimi 1996—2007 yılları arasında 
yıllık ortalama yüzde 7,2'dir. 2002 yılı arz-kullanım tablosuna göre ihracat/arz oranı 

yüzde 14,7”'dir. Bu durum, Türkan'ın çalışmasında ifade ettiği, “Türkiye'deki imalat 

sanayii ihracata dayalı üretim yapan bir modelden ziyade, göreceli olarak iç piyasaya 
»136 yönelik üretim yapan bir modele sahiptir” “, yargısını doğrular niteliktedir. 

Tablo 2.6. 1996-2007 İmalat Sanayiinde İhracat/Üretim ve İhracat/Arz 
Oranlarının ve Farkın Yıllık Ortalama Yüzde Değişimleri 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
İhracat/Üretim | İhracat/Arz Fark 

İmalat Sanayii 9,1 7.2 15,0 
Gıda ürünleri ve içecek 2,4 2.4 1,0 
Tütün ürünleri -0.2 -0,3 4,l 
Tekstil ürünleri III 9,9 20,4 
Derinin tabaklanması ve ayakkabı 10,2 8,8 16,6 
Ağaç ve mantar ürünleri 10,3 8,7 22,1 
Kağıt ve kağıt ürünleri 14,6 12,5 21,8 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 15,6 14,0 19,5 
Kimyasal madde 3,9 1,5 7, 
Plastik ve kauçuk ürünleri 9,9 8,6 16,7 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 11,5 10,9 19,6 
Ana metal sanayii 4,4 1,5 10,1 
Metal eşya sanayii 16,2 15,4 21,5 
B.y.s. makine ve teçhizat 13,0 12,9 13,2 
B.y.s. elektrikli makine ve cihazları 9,0 3,9 20,9 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 17,1 12,2 20,3 
Motorlu kara taşıtı, römorklar 13,6 12,1 16,9 
Mobilya; b.y.s. diğer mallar 11,0 9,5 17,7 
  

Kaynak: TÜİK 2002 yılı arz-kullanım tablosu, imalat sanayii üretim ve dış ticaret 
istatistikleri 

Grafik 2.10'de 1996-2007 döneminde üretim, reel ihracat ve reel ithalat 

gelişmeleri yer almaktadır. Grafikten de görüleceği üzere 2002-2007 döneminde 

ithalat artışı ihracat ve üretim artışının çok üzerindedir. Bu durum ihracatın ve 

üretimin ithalata bağımlılığının arttığı şeklinde yorumlanabilir. 

1996-2007 döneminde imalat sanayiinde ithalat nüfuz oranı yıllık ortalama 

yüzde 6,4 oranında artmıştır. Söz konusu oran, 1996—2001 yılları arasında dalgalı bir 

seyir izlerken 2002 yılından itibaren sürekli artmıştır. Yurtiçi talebin ithalat 

  

36 Türkan (2006), s.18 
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bağımlılığının, imalat sanayiinde artmasında ara malı ithalinin ve DİR 
uygulamalarının yoğunlukla kullanımının etkisi olduğu düşünülmektedir. 

İmalat sanayii genelinde 1996-2007 döneminde yurtiçi talebin ithalat 
bağımlılığının artmadığı tek sektör gıda ürünleri ve içecekler, en fazla arttığı sektör 
ise elektrikli makine ve cihazlar sektörleridir. 

Grafik 2.1. 1996-2007 İmalat Sanayii Reel İhracat, Reel İthalat ve Üretim 
Endeksleri (2002:100) 
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| —0— İlmacat İthalat —ie Üretim 
  

2002-2007 döneminde ise yurtiçi talebin ithalata bağımlılığının en fazla 

arttığı sektör ağaç ve mantar ürünleri olurken, ithalat nüfuz oranının azaldığı tek 
sektör ise metal eşya sanayii olmuştur. 

59 



(Yıllık Ortalama Yüzde Değişimler) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
1996-2007 | 2002-2007 

İmalat Sanayii 6,4 8,5 
Gıda ürünleri ve içecek -1,2 5,5 
Tütün ürünleri 4,4 6,6 
Tekstil ürünleri 10,6 17,1 

Derinin tabaklanması ve ayakkabı 6,5 6,9 
Ağaç ve mantar ürünleri 11,4 20,4 
Kağıt ve kağıt ürünleri 6,8 7, 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 5,6 6,4 
Kimyasal madde 3,2 3,0 
Plastik ve katiçuk ürünleri 7,5 9,4 
Metalik olmaydıl 'diğer mineral ürünler 8,8 12,5 
Ana metal $anayji 5,7 72 
Metal eşya sanayii 6,0 -0,3 
B.y.s. makine ve teçhizat 1,2 LI 
B.y.s. elektrikli makine ve cihazları 11,5 10,7 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 5,7 7,5 

Motorlu kara taşıtı, römorklar Di 2,5 
Mobilya; b.y.s. diğer mallar 7,4 15,9 
  

Kaynak: TÜİK. 

ortalamasının “ üstüne çıkmıştır. 

  

7 OECD (2008), Statistical Annex 54 
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Grafik 2.2. İthalat Nüfuz Oranları (Yüzde) 
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Kaynak: OECD Ortalaması ve Türkiye Ekonomisi İthalat Nüfuz Oranları; OECD Economic Outlook 
83 Statistical Annex 54, 
Türkiye İmalat Sanayii İthalat Nüfuz Oranı; TÜİK 2002 Yılı Arz-Kullanım, İmalat Sanayii Üretim ve 
Dış Ticaret İstatistikleri. 
İthalat nüfuz oranı: İthalat/( Yurtiçi Üretim*İthalat-İhracat).. 

2.4 Sonuçlar 

İhracatın ithalata bağımlılığındaki değişimi ölçmek konusunda öncelikli 
yöntem olarak tercih edilen girdi-çıktı tablolarının kullanımı, 1996-2007 dönemi 
içinde TÜİK tarafından açıklanan 1998 yılı ve 2002 yılı girdi-çıktı tablolarından 
1998 yılı girdi-çıktı tablosunun milli gelir hesaplarıyla uyumlu olmaması sebebiyle, 

Türkiye için uygun değildir. Ancak sektörler arası karşılaştırma yapıldığında 2002 

yılı girdi-çıktı tablosuna göre ihracatın ithalata bağımlılığının en yüksek olduğu 

sektör kimyevi maddeler sektörüdür. Katma değerin yüksek olduğu ve imalat 

sanayiinde dış ticaret açığında en yüksek paya sahip olan kimyevi maddeler 
sektöründe birim ihracat için gerekli ithalat, ihracattan daha fazladır. 

2001 yılındaki krizin ve yurtiçi talebin azalmasının etkisiyle sadece yurtiçine 

ürün arz eden firmaların üretimdeki payı azalmış ve sonuç olarak üretimde ihracatın 

payı artmıştır. Aynı dönemde genellikle ithalata bağımlılığın yüksek olduğu 

sektörlerin ihracatı önemli miktarda artmıştır. Sonuçta, 2002 yılından sonraki süreçte 

imalat sanayiinde ihracatın ithalata bağımlılığı artmıştır. 
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Dış kaynak kullanımının zaman içinde değişimini görebilmek için 2002 yılı 

arz-kullanım tablosu, dış ticaret miktar endeksleri ve sanayii üretim endeksleri 
kullanılarak ihracat/üretim, ihracat/arz ve ithalat arz oranları tahmin edilmiştir. Buna 

göre 1996-2007 yılları arasında ihracatın ithalat bağımlılığı imalat sanayii genelinde 

artmıştır. 

Yurtiçi nihai talebin içinde ithalatın payını gösteren ithalat nüfuz oranı, 2001 

yılından itibaren sürekli artmıştır. 1996-2007 döneminde gıda ürünleri hariç olmak 

üzere imalat sanayiinde bütün sektörlerdeki nihai talebin ithalat bağımlılığı artmıştır. 

2003 sonrası dönemde Türkiye ekonomisi geneli için hesaplanan ithalat nüfuz oranı 

OECD ortalamasının üzerindedir. Diğer bir ifadeyle söz konusu dönemde Türkiye 

ekonomisinde yurtiçi talebin ithalat kullanımı OECD ülkelerine nispeten daha fazla 
artmıştır. 
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3 DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN İMALAT SANAYİİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ 

Çalışmanın bu bölümünde DİR uygulamalarının imalat sanayii üzerindeki 
etkileri incelenmeye çalışılacaktır. 

DİR'in tanıtıldığı birinci bölümde anlatıldığı gibi, DİR Türkiye'de 10 yılı 
aşkın bir süredir uygulanmaktadır. DİR kapsamındaki ihracat, toplam ihracat içinde 
önemli bir yer tutmaktadır. DİİB'e ait listeler aylık olarak Resmi Gazetede 
yayımlanmaktadır. Ayrıca, Çin'de ve OECD ülkelerinde son dönemde artan ticarette 
DİR benzeri uygulamaların etkisini inceleyen çalışmalar vardır. Sıralanan 
gelişmelere rağmen, Türkiye'de son dönemde görece hızlı artması sorgulanan ihracat 

üzerinde, DİR benzeri uygulamaların etkisini inceleyen çalışmalar sınırlı düzeyde 
kalmıştır. 

DİR'in imalat sanayii üzerindeki etkilerini görebilmek için regresyon 
yöntemiyle çeşitli analizler yapılmaya çalışılmıştır. Ancak tutarlı sonuçlar elde 

edilememiştir. Bu durumun kullanılan datayla ilgili muhtemel nedenleri şu şekilde 
ifade edilebilir; 

İlk olarak, yapılan işlemin kaydedildiği sektörel başlıklarda farklılık 
bulunmaktadır. Belge alan firmanın faaliyet alanında DİR kapsamında ithal ettiği 
malların sektörü çeşitlilik gösterse bile, söz konusu DİİB tek sektör altında olduğu 
için, anılan sektöre kaydedilmektedir. Örneğin, dokuma giyim sektöründe faaliyet 
gösteren bir firma tek belge altında pamuk, kumaş ithal ettiği gibi diğer sektörlere ait 

boya, plastik vs. de ithal edebilmektedir. Bu uygulamada söz konusu sektörde ihracat 
ve üretim bünyesinde yapılan ithalat sektörel ayrıntıdan bağımsız toplu olarak 

gösterilmektedir. TÜİK tarafından yayınlanan ve İkinci Bölümde 1998 ve 2002 
yıllarına ait girdi-çikti tablolarından elde edilen ihracatın ithalatı gereği tabloları da 
bu şekilde hazırlanmıştır. Ancak Türkiye'de arz-kullanım tablolarının (TÜİK tam 
aksini'* iddia etse de) yıllık olarak hazırlanmaması ve temel girdi-çıktı modelinde 

  

BS TÜİK, Girdi-Çıktı Tabloları Metodoloji, hitp:/Awww.tuik.gov.tr/MetaVeri.do?tb id-58&us1 id-16, 
Erişim Tarihi, 8 Nisan 2008 
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teknolojinin sabit kabul edilmesi nedeniyle yine İkinci Bölümde tahmin edilmek 
zorunda kalınan dış ticaret-üretim oranlarında her sektörün üretim, ithalat ve ihracatı 

ilgili sektörün oranlarını etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle ihracat/üretim veya 

ihracat/arz oranları hesaplamalarında TÜİK tarafından açıklanan katsayıların üstüne 
sadece o sektörün üretim, ihracat ve ithalat verileri kullanılarak hesaplama 
yapılmaktadır. Bu durum nihai ithalatı artan bir sektörde ithal ara girdi ihtiyacı azalsa 
bile o sektörde ithalat bağımlılığı yükselmiş gibi hesaplanmasına neden olacaktır. 

Özetle, TÜİK tarafından arz-kullanım tablolarının yıllık olarak yayımlanmaması 
analizleri zayıflatan önemli bir engeldir. 

Diğer önemli bir neden ise bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki zaman 

farklılığıdır. DİR çerçevesinde yapılan dış ticarette işlemin kaydedilme zamanı 
DİİB”in alındığı tarihtir. Prensip olarak her bir DİİB için verilen süre en fazla bir yıl 
olmakla beraber bazı sektörlerde DİİB süresi 3 yılı bulabilmektedir. Örneğin 
herhangi bir yılda alınan DİİB'in bir yıl içerisinde taahhüt edilen ihracatın yüzde 
50'si gerçekleştirilirse, altı ay daha süre verilebilir. Deprem veya başka mücbir bir 

sebeple taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemediği belgelenirse yine ek süre 
verilebilir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile de ek süre verilebilir. Mevcut durumda 

1999 yılına ait kapatılmayan belgeler, söz konusu DİİB'lerde taahhüt edilen ihracatın 
tamamının veya bir kısmının veya DİİB alan firma ya da yan kuruluşları tarafından 
DİR kapsamında taahhüt edilmeyen başka bir ihtacatla gerçekleştirilmesi 
gerekçesiyle kapatılırsa, bu ihracat 1999 yılına kaydedilecektir. Diğer bir ifadeyle 

ithalat ve ihracatın gerçekleştirilme tarihleri arasında önemli fark olacaktır. Kısacası 
normalde DİİB/”in alındığı tarih ile ihracatın gerçekleştirildiği tarih arasında önemli 
farklılık bulunmaktadır. Bu zaman farkının standardı olmadığı için karşılaştırma 
yapmaya imkan verebilecek şekilde verilerin gecikmiş hali de kullanılamamaktadır, 

Söz konusu sorunu en aza indirebilmek için gerçekleşen değil taahhüt edilen DKO, 

değişken olarak kullanılmıştır. Buna rağmen söz konusu zaman farklılığı sektör 

bazında regresyon tahmininde anlamsız sonuçlar alınmasına neden olmaktadır, 

Ayrıca, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında sektörel incelemelerde 

içerik farklılığı bulunmaktadır. DİR kapsamındaki sektörel sınıflandırmanın TÜİK 
tarafından açıklanan işgücü, üretim, dış ticaret sınıflandırmalarından farklı olması da 
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verileri karşılaştırmada sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada genellikle, ISIC Rev, 3 
sınıflandırması altında TÜİK. tarafından yayımlanan istatistiklerle, DTM tarafından 
yayınlanan ve DPT'nin teşvik uygulama biriminin yaptığı sınıflandırma altındaki 
verilerin birbiriyle olan ilişkisi incelenmektedir. Karşılaştırma ve analiz yapabilmek 
için bazı varsayımlar ve toplulaştırmalar yapılmıştır. Örneğin, DİR istatistiklerindeki 
sınıflandırmada gıda ve içki sektörüyle, gıda ve alkollü içecekler sektörünün, 
elektrikli makineler ve elektronik sektörleriyle de elektrikli makineler ve radyo, TV 
haberleşme sektörlerinin aynı olduğu varsayılmıştır. İçeriği birbirine yakın olan 
sektörler denk kabul edilmiştir. Ancak bu sınıflandırma farklılığı yapılan regresyon 
analizinin kalitesini kısmen düşürmekte ve anlamsız sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır. 

Önemi az olmakla birlikte dördüncü bir neden, bazı uygulamalarda bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin kaydedilmesinde iş/em farklılığıdır. Mesela tecil-terkin 

sistemi çerçevesindeki alımlar ve ihracat sayılan yurtiçi satış ve teslimler gibi yurtiçi 
alım ve satımların TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret istatistiklerinde ihracat ve 
ithalat olarak sayılmamasına rağmen, DİR kapsamında dış ticaret olarak 
değerlendirilmesi ve bu işlemlerin DİİB kapatılabilmesinde kullanılmasıdır, 

Çeşitli nedenlerle DİR kapsamında yapılan dış ticaretin wsw/süz kullanımı 
DİR istatistiklerinin TÜİK verisiyle karşılaştırılmasını zorlaştıran diğer bir unsurdur. 
Usulsüz kullanımın boyutları bilinememektedir. Bu bölümde girdi-çıktı tabloları 
kullanılarak usulsüz kullanımın boyutları analiz edilmeye çalışılacaktır. Usulsüz 
kullanım, ilgili sektörün içinde önemli ağırlığı olması durumunda incelenen 
ilişkilerin yönünü olumsuz etkilemektedir. 

Yukarıda sıralanan nedenler çalışılan verilerin zaman ve içerik yönlerinden 

farklılığını ortaya koymaktadır. DİR'in makroekonomik etkilerinin incelenmesi 
önemli ve gerekli bir konu olmasına rağmen, yukarıda sıralanan söz konusu engeller, 
DİR”'in dış ticarete ve üretime etkileriyle ilgili neden bu kadar az analiz yapıldığını 
göstermektedir. 
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DİR'in Türkiye ekonomisine etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır. 
Söz konusu çalışmalarda"? DİR istatistiklerindeki DKO'lar ihracatın ithalata 
bağımlılığını açıklamada kullanılmıştır". Ancak söz konusu çalışmalarda DİR'in 
etkileri istatistiki modeller şeklinde açıklanmamış, tanımlayıcı tablolara yer 
verilmiştir. Diğer taraftan dünya uygulamalarında DİR ile ilgili çalışmalar, DİR'in 
etkilerinden çok DİR”'in belirleyicileri!” üzerinde durmaktadır. 

Ayrıca Çin'deki DİR kayıtları Türkiye'ye göre daha ayrıntılı ve sistematiktir. 
Dean at. al, tarafından'” DİR verisini kullanarak Çin için ülke gruplarına, dış ticaret 
firma tipine ve sektörel alternatif dikey uzmanlaşma oranları oluşturulmuştur. Benzer 
bir karşılaştırmanın bu çalışmada yapılamamasının nedeni veri sorunlarının yanında, 
DİR kapsamında DTM'nin söz konusu ayrıntıda veri üretmesi ve TÜİK”'in toplam dış 
ticarette ülke veya ülke gruplarına ve firma tipine göre girdi-çiktı tablolarını 
hazırlamamasıdır. Ancak DİR verileri kullanılarak sektörel olarak DİR'den 

kaynaklanan ihracatın ithalata olan bağımlılığı hesaplanmaya çalışılmıştır. 

3.1 Dahilde İşleme Rejimi ve İthalata Bağımlılıkta Artış 

DİR'e yöneltilen eleştirilerin başında sistemin ithalat kullanımını artırdığı ve 
yurtiçi ara girdi kullanımını azalttığı gelmektedir. Nitekim Yükseler ve Türkan'ın 

(© döviz kullanım oranındaki (DKO: DİR kapsamında yapılan çalışmalarında 

ithalatın, DİR kapsamında yapılan ihracata oranı) artışın, hem ihracatın hem de 
üretimin ithalata olan bağımlılığını artırdığı ifade edilmiştir. DİR'in yoğun bir 
şekilde kullanılması ülke içindeki katma değerin azalmasına neden olmaktadır. 

Sönmez, 2000-2004 yıllarını kapsayan çalışmasında DKO ile katma değer arasında 
ters yönlü bir ilişki olduğunu belirtmektedir!” 

DİR kapsamındaki DKO arttıkça ihraç ürünlerdeki yerli katma değer oranı 
azalmaktadır. Birim ihracat için ithalat gereği, ihracatın ithalata bağımlılığı olarak 

düşünülürse DKO bir yönüyle DİR kapsamında yapılan ihracatın ithalata 
  

"9 Yükseler ve Türkan s.34, Türkan (2005) 5.41 ve Sönmez, ss. 21-60 
19 Sönmez, 8.31 
“I Bager and Egger, pp. 147-168, Görg, pp. 403-422 
'* Dean at, al. pp.3-21 
'3 Yükseler ve Türkan, 5.34 
ii Sönmez, 8.31 
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bağımlılığını artıracağı düşünülmektedir. 

ihracatın ithalata 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
Tablo 3.1. Bütün Belgeler İçinde DKO Yüzde) 

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006| 2007) 1996-2007 

Bitkisel Üretim 25,8) 26.2) 47,7) 53,1) 26.55( 26,1) 61,i| 10,6) 34,7) 40,0 - - 313 
Cam 40,0) 10,0( 15,1( 16,9| 123) 13.2| 10, 64) 219) 12,55| S6, 54,7 17,6 

Çimento 17,2 8,7) 20,8) 13.2) 60,2 9,1) 114J 20,9 8,9 74)| 104 55,9 12,9 
Demir Çelik 68,55) 633) 63,1) 66,6G| 68,6) 70,0) 71,0) 734) 752) 753) 74,6 75,7 72,5 
Demir Dışı Metaller 67,8) 61,6| 67,4) 71,9/ 69,8) 70,9) 674| TI7| 729)( 73,1) 76.6 74,2 72,6 
Deri ve Kösele 573) 58,0| 61,0) 624| 61,9| 68.2) 68,9( 71,3| 66,2( 68,8(J 66,1 63,1 65,3 
Dokuma ve Giyim 50,9) 51,2) 50,6| 51,4) 51,5( 49,9) s4,o| 54,0| 559) 554| 51,5 53,8 52,7 
Elektrikli Makineler 62,5) 67,2) 65.8) 664| 634) 64,2) 68,0) 67,4| 66,2| 68,0| 69,3 64,6 66,5 

Elektronik 642) 76,9) 76,0) 75.0( 76,9| 84,1) 78,9) 78,1| 77.2) 783) 78,6 79,1 78,0 
Gıda ve İçki 55,5) 58,6( 58,6( 48,6) So,1/ 46,9| 49,9) 53,9| 53,66| 554) 58,9 59,3 55,2 
İşleme 40,4 -| 272 0,0| 734) 53.2) Sı,ı|) 69,6( 59,8) 71,0J 62.1 72,2 57, 

Kağıt 55,5) 65,1) 56,9) 47,8) 574| 544J 56,5| 52.2| 603| 60,5| 60,1 61,5 58,9 
Kimya 62,0) 62,8) 55,9) 58,1/ 65,2) 63,3) 63.8| 70,3)/ 629)( 679) 61,6 66,2 63,8 

Lastik 564) 56,2( 57,6| 58,9( 64,1l 64,4| 63,6) 667) 694|J 674) 65,5 68,8 65,5 
Madeni Eşya 45,6) 55,6| 51,8 53,9 50,1) 56,4) 56,1) 574| 63,8| 67,3) 68,2 61,5 6l,l 
Makine İmalat 38,7) 354) 404)J 40,7| 40,8| 48,6) 48,4| 46,5| S4,4J 56,6) 58,55 57,3 50,5 
Mesl.Bil.Ölç.Opt.Do. 39,0) 62.2| 41.3) 70.8| 13,0) 744| 61,3) 63,7) 69,6) 659) 57,1 58,8 58,6 
Orman Ürünleri 36,8 | 50,7| 51.8) 57,0) 49,8| 61,3) 59,9| 51,6) 61,5( 65,6| 56.0) 60,7 58,0 
Pişmiş Kil ve Çim.Ger, | 44,4| 49,8 - | 66,7) 53,1) 43,4)( 34,6| 49,9| 54,9) 57,9( 38,6 50,3 47,8 
Seramik 49,2) 30,2) 43,8) 33,1| 28,1) 31,6) 424| 33,7) 364) 33,9) 36,6 37,0 35,1 
Taşıt Araçları 50,6) 50,0| 58,7| 52,6( 59,5) 58,.2| 61,6| 65.2( 66,0( 63.6| 68,8 65,4 64,3 
Diğerleri 60,2) 574)| 56,6| 61,0) 26,9) 55,1) 63,7) 60,9( 61,4| 63,3|J 67,1 63,3 60,2 
TOPLAM 56,6 | 563) 57,1) 56,0| 57,8) 59,1) 61,8| 63,6| 659| 65,2| 669 65,8 63,0   

Kaynak: DTM İhracat Genel Müdürlüğü 
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önemli derecede yüksektir. DKO-ihracatın ithalat bağımlılığı ilişkileri incelenirken 
bu nokta ihmal edilmemelidir. 

Grafik 3.1. Bütün ve Kapalı Belgeler İçinde DKO © (Yüzde) 
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Kaynak: DTM İhracat Genel Müdürlüğü 

DİR kapsamında alınan bütün belgeler içinde 1996-2007 yılları arasında 
DKO'nun en yüksek olduğu sektör elektronik sektörüdür. İmalat sanayi genelinde bu 
oran yüzde 63 iken elektronik sektöründe yüzde 78'dir. Elektronik sektörünü ana 

metal sanayii, taşıt araçları, kimya ve lastik sektörleri takip etmektedir. 

1996—2007 yılları arasında kapalı belgeler içinde toplam DKO yüzde 

48,1'dir. Kapalı belgeler içinde DKO, 2005 yılı hariç tutulursa, 2002 yılından 

itibaren sürekli artmaktadır. İncelenen dönem sonunda bu oran yüzde 62,/'e 
ulaşmıştır. 

Kapalı belgeler içinde DKO'nun en fazla olduğu sektörler içinde elektronik 

sektörünü, ana metal sanayii ve deri-kösele sektörleri takip etmektedir. Diğer bir 
ifade ile söz konusu sektörler DİR kapsamında ihracatın ithalata bağımlılığının en 
yüksek olduğu sektörlerdir. 

DKO'nun en düşük olduğu sektörler ise çimento, cam, bitkisel ürünler ve 

seramik gibi taşımacılık maliyetlerinin yüksek olduğu ve yerli girdinin çok 

kullanıldığı sektörlerdir. Bu sektörlerde DKO'nun düşük kalmasını sağlayan diğer 
bir neden, enerji ithalatının DİR kapsamındaki ithalata yansıtılamamasıdır. 
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I DKO üzde 
1998 | 1999 | 2000) 200112002 | 2003 | 2004 2007 | 1996-2007 

Bitkisel Üretim 11 l 47 l - 1 
Cam 7 11 77 

12,4 

Tablo 3.2. Ka 

  
           

Demir 

Demir Metaller 
Deri ve Kösele 

Dokuma ve 

Elektrikli Makineler 

Elektronik 

Gida ve 

Lastik 

Madeni 4 
Makine İmalat 7 29 

1L4J 59 

Orman Ürünleri 59,4 

Kil ve Ger. ¬ 
Seramik 13,4 9 

Ti 43,9) 44 I 
57 47 49,4 | 203,1 

TOPLAM 7 
Kaynak: DTM Genel Müdürlüğü 

Esas itibarıyla, bir sektörde DİR kapsamında yapılan ihracatın ithalata 
bağımlılığının oranı, DİR'in doğası gereği, sektörde yapılan DİR haricinde de 
yapılan ihracat toplamından daha fazladır. Öncelikle DİR, ithal ara girdi kullanımını 
cazip hale getirdiği için DİR kapsamında olmayan ihracatta ithalat gereği göreceli 
olarak daha azdır. Bu çerçevede DİR verilerini kullanarak ithalat gereğini analiz 
edebilmek için DİR kapsamındaki ihracatın toplam ihracata oranının gösterilmesi 
önemlidir. Bu bölümün girişinde izah edilen işlem kayıtlarındaki uyumsuzluğu göz 
ardı ederek DİR kapsamındaki bütün ve kapalı belgeler içindeki ihracatın toplam 
ihracata oranı DTM ve TÜİK verilerinden hesaplanmıştır. Söz konusu oranlar Tablo 
3.3.'de yer almaktadır. 

DİR, ara malı ithaline dayalı bir işleme faaliyeti olduğu için DİR 
kapsamındaki toplam ihracat ve toplam ithalat, imalat sanayii ihracatı ve ithalatı ile 

karşılaştırılmıştır. Diğer bir ifadeyle DİR kapsamında yapılan dış ticaretin toplamının 
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imalat sanayii kapsamında yapıldığı varsayılmıştır. Ayrıca, dokuma ve giyim 

sektörünün tekstil ve hazır giyim sektörleri toplamıyla, lastik ve kimya sektörleri 
toplamının plastik-kauçuk ve kimyevi maddeler sektörleri toplamıyla, demir ve 
demir dışı metaller sektörleri toplamının ana metal sanayii sektörüyle, elektrikli 
makineler ve elektronik sektörleri toplamının radyo, TV, haberleşme teçhizatı ve 

elektrikli makineler sektörleri toplamıyla aynı olduğu varsayılmıştır. 

mındaki İhracatın Toplam İhracata Oranı üzde 
I I I i 2001 

Tablo 3.3. DİR Ka 

       
Tüm 

6 57,1) SI 

Gıda ve 

Dokuma ve 47. 

Lastik ve 

Ana Metal 

Madeni 

Elektrik ve Elektronik 

Dokuma ve 

Lastik ve 

Ana Metal 

Madeni TI 
Elektrik ve Elektronik 57 6 81 79 

Ti 83 77 61 104,1 
Kaynak: DTM Genel Müdürlüğü 

DİR kapsamında gerçekleşen ihracatla toplam ihracat karşılaştırmalarında da 
işlemlerin farklı kaydedilmesinden kaynaklanan uyum problemi vardır. Girişte 
belirtildiği üzere, ihracat hangi yıl gerçekleşirse gerçekleşsin, DİİB'in alındığı yıla 
kaydedilmektedir. DİR kapsamında yapılan ihracatın toplam ihracattan fazla çıkması, 
ihracatın gerçekleştiği yıla değil taahhüt edildiği yıla kaydedilmesinden 
kaynaklanmaktadır. DİR kapsamındaki ihracatın toplam ihracata oranının yüzde 
100'ü aşmasında bu uyumsuzluğun etkisi vardır. Ayrıca aynı nedenle, 2005-2007 

döneminde kapatılan belgeler içindeki ihracatın toplam ihracata oranının düşük 
olması belgelerin önemli bir kısmının kapatılmamasından kaynaklanmaktadır. 
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1996-2007 yılları arasında tüm belgeler içinde DİR kapsamındaki ihracatın 
toplam ihracata oranının en yüksek olduğu sektör yüzde 93,9 ile taşıt araçlarıdır. 

Taşıt araçlarını yüzde 92,7 ile ana metal sanayii ve yüzde 91 ile elektrik ve elektronik 
sektörleri takip etmektedir. Tüm belgeler içinde taahhüt edilen ihracatın toplam 

ihracata oranının 1996-2007 döneminde yüzde 90'1 aştığı bu üç sektörün toplam 

ihtacat içindeki payı yüzde 30'u geçmektedir. 1996-2007 döneminde tüm belgelerin 

içinde toplam ihracatın imalat sanayii ihracatına oranı yüzde 52,3, kapalı belgeler 

içindeki oranı ise yüzde 31'dir. 

DİR kapsamında alınan bütün belgeler içindeki ihracatın toplam ihracata 
oranı 2003'ten itibaren azalmaktadır. Dokuma ve giyim sektöründe taahhüt edilen 

ihracatın sektör ihracatına oranı yüzde 39,1 iken, 2007 yılında söz konusu oran yüzde 
25,1'e düşmüştür. Türkan (2005'in dokuma ve giyim sektöründeki bu gelişmeyle 

ilgili yorumu, sektörde artık hammadde ve ara malı değil, nihai mal ithalatı 

yapılmaktadır. Yani, ithalat, dokuma ve giyim sektöründe yurtiçi üretimin ve katma 
değerin ikamesidir'”. 

Sekizli GTİP bazında ayrıntılı DİR verilerine ulaşılamadığı için alternatif 
girdi-çıktı tabloları oluşturulamamıştır. Ancak, sadece DİR'den kaynaklanan dikey 
uzmanlaşma oranları, DİR kapsamındaki ithalatın sektör ihracatına bölünmesiyle 
hesaplanmıştır. Dikey uzmanlaşma ikinci bölümde de ifade edildiği gibi ihraç malın 

bünyesindeki ithal ara girdi kullanımı'** olduğuna göre DİR kapsamındaki ithalat 
verileri o sektördeki ihracatın içindeki dikey uzmanlaşmanın önemli bir bölümünü 

göstermektedir. DİR*den kaynaklanan dikey uzmanlaşma değerleri ve oranları Tablo 
3.4'de ve Tablo 3.5*de yer almaktadır. 

DİR kapsamındaki ihracatın toplam ihracata oranı konusunda işlemlerin 

kaydedilmesindeki farklılıktan kaynaklanan uyumsuzluk problemi DİR'den 
kaynaklanan ihracatın ithalat bağımlılığı için geçerli değildir. Çünkü dış ticaret 

istatistiklerindeki sektör ihracatıyla, DİR verilerindeki sektör ihracatı için ara girdi 
ithalatı karşılaştırılmaktadır. 

  

5 Türkan (2005), s.41 
46 Hümmels at. al., p.75 
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Dolar 

Tüm İthalattan 

5. 11,810) 17 22. 24.616) 24 30.1 
Gida ve 6 11 1.6 1. I 
Dokuma ve 2.511) 3.1 33 3 3.05 

Lastik ve 1.11 1.21 Iı. ş 1.96 
Ana Metal 2.347) 3. 5.l 

Madeni TI LI 
ve 

Elektronik 45 771 I 4 
4 441 2.1 5.I 

İthalattan 

3 5.1 8.21 

Gıda ve 491 5l 
Dokuma ve l 

Lastik ve 

Ana Metal 

Madeni 

Elektrik ve 
Elektronik 

T 31 

Kaynak: DTM Genel Müdürlüğü 

Tablo 3.5. DİR'den Oranları üzde   
Tüm 

Gıda ve 

Dokuma ve 

Lastik ve 

Ana Metal 

Madeni 

ve 

Elektronik 
Ti 

Gıda ve 
Dokuma ve 

Lastik ve 

Ana Metal 

Madeni 
Elektrik ve 

Elektronik 
T 

Kaynak: 

İthnlattan 
24 

15 

17 

21 49 

41 

27. 
1 

1 

25 

45 39 

19, 

     
Oranları 

37 

21 

87 

4 

84 
13 

Oranları 

27. 

27 
1 

23 

73 

21 

Genellikle DİR kapsamındaki ithalat DİİB'in alındığı yıl içerisinde 
gerçekleşmektedir. Bu sebeple, ihracat gerçekleşmediği için kapatılamayan 
belgelerdeki Ogerçekleşen ithalat ve işlemlerin kaydedilme farklılığındaki 
uyumsuzluğun nispeten daha az olması dikkate alınarak dikey uzmanlaşma değerleri 
ve oranları-ihracatın ithalat bağımlılığı değerlendirilmelidir, 
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İkinci Bölümde girdi-çıktı tablolarından dikey uzmanlaşma değerleri ve dikey 
uzmanlaşma oranları hesaplanmıştı. DİR verilerinden ve girdi-çıktı tablolarından 
hesaplanan ihracatta dış kaynak kullanımı Tablo 3.6'da verilmiştir. 

Tablo 3.6. İhracatta Dış Ka 
DİR Verilerine Göre T. Göre 

ak Kullanımı ası on Dolar 

  
      

Tüm 

DU DUOY 

998 Yılı ve Oranları 

7.854 

Gıda ve 972 

Dokuma ve 2.522 

Lastik ve 543 

Ana Metal 

Madeni 185 

Yılı ve Oranları 
11.810 

Gıda ve 678 517 

Dokuma ve 2.511 1.587 

Lastik ve 746 502 

Ana Metal 2.347 2.035 
Madeni 714 / 329 
Elektrik ve Elektronik 1.949 1.231 

Ti 2.165 1 1.571 
Kaynak: DTM Genel Müdürlüğü 

Bilindiği üzere, DİR, ihraç kaydıyla vergisiz ve ticaret politikası önlemlerine 
tabii olmayan ithal ara girdi kullanımına izin veren bir teşvik sistemidir. Başka bir 
ifadeyle DİR kapsamında yapılan ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimlerin!" 
haricinde yurtiçinde satılan malların bünyesinde kullanılamaz. 

DİR kapsamında gerçekleştirilen ithalat verileri doğrudan dikey 
uzmanlaşmanın bir kısmını ve dolaylı dikey uzmanlaşmayı içermemektedir. Bu 
nedenle DİR kapsamında gerçekleşen ithalatla doğrudan dikey uzmanlaşma 
değerlerinin karşılaştırılması daha isabetli olacaktır. 

  

7 Bu kapsamdaki satışlar, 2006 ve 2007 yıllatında DİR kapsamındaki ihracatın yüzde 2 sini 
geçmemektedir. (Bak. Tablo 1.4) 
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Tablo 3.6'dan da görüleceği üzere 1998 ve 2002 yıllarında girdi-çıktı 
tablolarından hesaplanan ihracat için dış kaynak kullanımı, aynı yılarda DİR 
çerçevesinde yapılan ithalatın oldukça altında yer almaktadır. Bu durum DİR 
çerçevesinde gerçekleştirilen ithalatın önemli bir kısmının yurtiçine satış yapılan 
malların bünyesinde kullanıldığını düşündürmektedir. 

İkinci bölümde, ihracatın ithalata bağımlılığındaki değişmenin ihracat/üretim 
ile ihracat/arz oranındaki farktan izlenebileceği belirtilmişti. 

İhracat/üretim-ihracat/arz—ihracatın ithalata bağımlılığı 

1996 yılında yüzde 56,6 olan DKO, 9,2 puan artarak 2007 yılında yüzde 
65,8'e ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle 1996 yılında 100 birim ihracat için her türlü 

vergiye ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan ithalat gereği 56,6 iken, 2007 
yılında bu oran 65,8'e ulaşmıştır. İhracatın ithalata olan bağımlılığı yerine kullanılan 
ihracat/üretim ve ihracat/arz oranı arasındaki fark da benzer bir eğilimle 6,5 puan 

artmıştır. Aşağıdaki grafik 3.2*den söz konusu ilişki görülebilir. 

    
  

      

Grafik 3.2. DKO ve İhracatın İthalat Bağımlılığı İlişkisi (Yüzde) 

48 ————— —— ——— ——— 59 
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İhracata dayalı büyüme modelinin benimsendiği Türkiye'de, büyüyen pazarla 
birlikte ölçek ekonomilerinden sağlanacak faydanın artacağı ve rekabetçi ortamda 
sanayinin gelişeceği beklenmektedir. İkinci Bölümde, Türkiye'nin ihracata dayalı 
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büyüme modelini gerçekleştirmede pek başarılı: olamadığı, mevcut yapının daha çok 
iç tüketime dayandığı anlatılmıştı. 'DİR'in, ihracatın artırılmasında katkısı olduğu 
düşünülmektedir. Öncelikle yurtiçinde yapılan alım ve; satışlarda KDV uygulaması 
varken, DİR”de ihtiyaç duyulan ara malının yurtiçinden veya yurtdışından temininde 
KDV uygulaması yoktur, Maliyetleri düştüğü için üretici yurtiçine satış yapmayı 

değil ihracata yönelmeyi tercih edecektir. 

Tablo 3.7, 1996-2007 Dönemi İmalat Sanayiinde Üretim ve Reel İhracat 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
Artışları (Yüzde) 

Üretim İhracat 
İmalat Sanayii 60,6 318,4 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı 39,4 80,0 
Tütün ürünleri imalatı 22,6 19,4 
Tekstil ürünleri imalatı -0,3 zil 
Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması -1,3 88,6 
Derinin tabaklanması, işlenmesi ve ayakkabı imalatı -9,7 162,8 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 173,3 701,8 
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 39,9 524,3 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 7,6 431,2 
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 98,4 200,9 
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 131,5 555,1 
Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 58,5 425,6 
Ana metal sanayii 87,1 200,1 
Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 62,0 746,3 
B.y.s, makine ve teçhizat imalatı 126,0 769,1 
B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 58,6 307,5 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı 262,1 1946,1 
Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı 202,0 1122,8 
Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat 65,3 423,3 
  

Kaynak: TÜİK imalat sanayii üretim ve dış ticaret istatistikleri. 

1996-2007 döneminde üretim artışının en fazla olduğu iki sektör aynı 

zamanda ihracat artışının da en yüksek olduğu taşıt araçları ve radyo, TV haberleşme 
sektörleridir. Söz konusu sektörlerde DİR kapsamında yapılan ihracat, incelenen 
dönemde sektör ihracatının yüzde 90'nından fazlasını oluşturmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle bu iki sektörde DİR kapsamındaki ithalat durdurulursa ihracat ve üretimde 
keskin düşüşler yaşanacaktır. Taşıt araçları ve elektronik sektörlerinin ara girdilerinin 
önemli bir kısmı yurtiçinde üretilmemektedir. Ancak imalat sanayii altındaki bütün 

sektörler için söz konusu ilişki geçerli değildir. Gıda ürünleri ve içecekler ve dokuma 

giyim sektörleri için durum böyle değildir. Bu sektörlerde DİR'in yoğun kullanımı 
yurtiçi ara girdi üreticilerini olumsuz etkilediği için yüksek ihracat artışları nispeten 
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daha az üretim artışını beraberinde getirmektedir. Tablo 3.79de 1996—2007 dönemi 

imalat sanayiinde üretim ve reel ihracat artışları verilmiştir. 

Grafik 3.3*de DİR uygulamaları ile ihracat/üretim ilişkisi yer almıştır. 

Grafik 3.3. DKO ve İhracat/Üretim Oranı İlişkisi (Yüzde) 
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DİR, ihracatçılara rekabet gücü kazandırmak için yapılan bir düzenlemedir. 
Maliyetleri düşen üreticilerin daha fazla ihracat yapacakları kabul edilmektedir. 

Böylece döviz kazancının DİR vasıtasıyla artması beklenmektedir. Ancak yukarıdaki 
tablodan çıkan sonuç, Türkiye'de DİR sistemi uygulamasının döviz kazacını 
artıracağı yönündeki beklentileri haklı çıkarmamaktadır. DİR kapsamında yapılan dış 
ticaretin ihracatın ithalata olan bağımlılığını artırmaya neden olması, üretim ve 

ihracat için yapılan ithalat artışının üretimdeki ve ihracattaki artıştan daha fazla 
llasıyla sonuçlanmaktadır. Üretim ve ihracattaki artış, ithalat artışının altında 
kâlmaktadır (bak. Tablo 3.8). Diğer bir ifadeyle, döviz gelirlerini artırmak için 
yapılan uygulama, ihracat gelirlerini artırsa da net döviz kazancı azalmaktadır. 

DİR'in uygulanmaya başlandığı 1996 yılından 2007'ye kadar olan süreçte, 
DİR kapsamındaki ihracat için ithalat gereği ile üretim içindeki ihracatın payı 
paralellik arz etmektedir. Bu durum, son dönemde ihracat artışı olmasına rağmen 
üretim artışının sınırlı kalmasını kısmen açıklamaktadır. 
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Tablo 3.8. 2002-2007 Dönemi İmalat Sanayiinde Üretim, Reel İhracat ve İthalat 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Artışları (Yüzde) 

Üretim İhracat İthalat 
İmalat Sanayii 39,7 90,9 132,1 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı 23,4 79,2 54,6 
Tütün ürünleri imalatı -6,3 25,3 -2,9 
Tekstil ürünleri imalatı -10,3 45,9 74,0 
Derinin tabaklanması, işlenmesi ve ayakkabı imalatı 1,1 51,5 113,1 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 60,4 254,3 351,4 
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 21,2 82,7 97,8 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri 2,1 345,3 40,7 
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 56,4 78,0 96,9 
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 53,0 142,5 133,3 
Metalik olmayâü diğer mineral ürünlerin imalatı 38,1 72,2 173,0 
Ana metal sanayii 59,4 74,2 122,6 
Makine ve teçhizatı hâriç; metal eşya sanayii 102,6 158,2 88,1 
B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 106,7 162,4 121,5 
B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 72,3 92,5 294,7 
Radyo, TV, haberleşme teçhizatı -0,4 142,0 171,8 
Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı 199,6 233,4 285,3 
Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat 16,6 31,0 125,6   

Kaynak: TÜİK imalat sanayii üretim ve dış ticaret istatistikleri. 

DİR çerçevesinde gerçekleştirilen ithalatın artışı yurtiçi ara girdi kullanımını 
sınırlandırmaktadır. Netice olarak DİR kapsamında ihracat için ithalat gereği yüksek 
kaldığı sürece ihracat artışı olmasına rağmen üretim attışı sınırlı olacaktır. Geçmiş 
dönemlerde Türkiye ekonomisinde yüksek büyüme dönemlerinde ithalat ve 
dolayısıyla dış ticaret açığının artarken, büyümenin yavaşlamasıyla dış ticaret 
açığının daraldığı gözlenmiştir. Ancak ithalata bağımlılığın yapısal bir nitelik 
kazanması sonucunda büyüme yavaşlasa dahi dış ticaret açığının beklendiği ölçüde 
azalmayacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, DİR uygulamaları ara girdisinin önemli bir kısmı yurtiçinde 
üretilmeyen sektörlerde sınırlı da olsa döviz kazancı ve üretim artışı sağlamaktadır. 
Ancak ara girdisi yurtiçinden temin edilmesi mümkün olan sektörlerde DİR 
uygulamalarının döviz kazancına ve üretim ve katma değer artışına yol açması 
tartışmalıdır. Hatta bazı sektörlerde DİR uygulamalarının dış ticaret açığının 
artmasına ve üretim kaybına neden olduğu iddia edilebilir. Ayrıca TÜİK verileri ile 
karşılaştırıldığında DİR kapsamında yapılan ithal ara girdinin önemli bir kısmının 
ihraç malların bünyesinde kullanılmadığı tespit edilmiştir. 
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3.2 Dahilde İşleme Rejimi ve İstihdam İlişkisi 
DİR uygulamaları hakkında yapılan eleştirilerden biri de, DİR çerçevesinde 

yapılan ithalatın yerli istihdamı ikame etmesi yani azaltmasıdır'*, Böylece DİR 
ihracatı olumlu etkilemekle beraber istihdamda aynı etkiyi oluşturmamakta ve hatta 

istihdamın azalmasına neden olmaktadır. Dış kaynak kullanımı, ithalat rekabetine 
açık olan sektörlerde'”* istihdamı ve üretimi görece daha olumsuz etkilemektedir. 
Üretimde ithal ara girdi kullanımına ilişkin diğer genel kabul gören ifade'* vasıfsız 
işgücünün DİR benzeri sistemlerden zarar görmesi vasıflı işgücüne göre daha 

    
      

fazladır. 

Grafik 3.4. DKO ve İmalat Sanayii İşgücü Ödemeleri (Yüzde) 
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Kaynak: TÜİK, DTM İhracat Genel Müdürlüğü 

2002 sonrası dönemde Türkiye'de tartışılan istihdam oluşturmayan üretim ve 
ihracat artışı tartışmalarında DİR'in de etkilerinin incelenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Nitekim Grafik 3.4”ten de görüleceği üzere gelir yöntemiyle 1987 
bazlı GSYH verilerine göre imalat sanayiinde yapılan işgücü ödemelerinin milli gelir 

içindeki payı 2000 yılından sonra sürekli azalmaktadır. Bu gelişmede, ara malı 

  

 Hijzen, pp.45-63 
'* Molnar, p. 25 
'“ Molnar, p.7 ve p.25 
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ithaline dayanan DİR uygulamalarının yoğunlukla kullanılmasının da etkisi olduğu 
düşünülmektedir. 

1996-2007 döneminde imalat sanayiinde çalışanlar endeksi yüzde 9,5 
oranında azalmıştır, İncelenen dönemde yıllık ortalama istihdamın en fazla azaldığı 
sektörler Tablo 3.9'dan da görüleceği üzere derinin işlenmesi, tekstil ürünleri, hazır 
giyim, kimyevi maddeler ve gıda ve içecekler sektörleridir. İstihdamda yaşanılan 
kaybın en fazla olduğu hazır giyim, tekstil, gıda ve içecekler ve deri gibi sektörler, 
DİR'in en fazla kullanıldığı sektörlerdir. Bu durum, DİR çerçevesinde yapılan 
ithalatın yurtiçi üretimin ikamesi olduğu savını destekler niteliktedir. Ayrıca 
istihdamdaki azalmanın en fazla olduğu deri ve kösele sektörü DKO'nun en fazla 
olduğu sektörlerdendir. 

Tablo 3.9. İmalat Sanayiinde Çalışan Kişi Endeksi (1997:100) 
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
  

1996 | 1997) 1998| 1999/ 2000| 2001 | 2002) 2003 | 2004| 2005| 2006| 2007 

İmalat Sanayii 95,0 | 100,0) 100,2) 91,2) 89,1) 81,7) 82,2) 83,7) 854| 84,8) 84,2 86,0 
Gıda ürünleri ve içecek 97,5|100,0)103,4| 97,5) 95,7) 87,5) 85,9) 84,2)( 85.2 85,5) 86,6) 90,0 
Tekstil ürünleri imalatı 94,0) 100,0) 97,0) 83,1) 82,2) 75.55) 80,0| 79,7( 76,3) 70,1) 6591( 663 

Giyim eşyası imalatı 91,7) 100,0) 98,44| 87,8) 85,1) 81.2) 90,2( 89,9| 81,7) 77,5( 68,6) 66,1 
Derinin işl i 942)100,0| 102,5) 88,3) 68,4|J 57,1| 54,3) 51,0) 494 49,0) 522)( 54,4 
Ağaç ve mantar ürünleri 106,0) 100,0) 94,5) 89,3/) 87,57) 73,0) 88,1/ 90,8( 95,1J 104,3) 107,7 104,9 
Kağıt ve kağıt ürünleri 97,8)100,0/ 97,1) 88,5) 864( 77,0) 76,1() 66.5( 65,0| 59,2) 60,0( 60,0 
Rafine edilmiş petrol ürünleri 90,2 İ100,0| 96,1) 96,1) 93,7) 88,7) 81,9) 78,0( 853) 84,4( 84,0( 86,2 
Kimyasal madde 101,3 | 100,0(102,2()101,4|100,3/ 91,2/ 90,4| 89,7| Sl,ı| 90,3 90,2) 87,4 
Plastik ve kauçuk 91,0) 100,0) 107,8) 102,3) 99,6) 88,7| 91,7) 97,3|(108.3) 110,8 112,5 | 118,8 
Diğer mineral ürünler 96,1 | 100,0) 96,7) 91,7) 83,6) 75.7) 75.2| 77.0| 83,1| 90,2| 943 97,7 
Ana metal sanayii 99,9|100,0| 994) 95.9| 92.2) 81,9) 77,5( B4,7| 893) 90,7 94,0) 99,2 
Metal eşya sanayii 87,9) 100,0) 96,0) 804| 77.8) 69,6) 66,8| 702|( 74.8| 779 81,0) 8d,6 
Makine ve teçhizat 92,0) 100,0) 102,7) 93,7) 94.2) 85.6) 81,3( 90,4( 101,7) 102,7) 105.81 10,2 
Elektrikli makine 89,6) 100,0) 106,8) 97,7) 85.2| 81,7) 749) 75.6| 77,5) 747 80,4| 94,9 
Radyo, TV, haberleşme 79,9) 100,0) 124,5) 1172)111,9) 95,9(112,3(131,0( 154,7) 159,6(159,7(1204 
Motorlu kara taşıtı 90,8 | 100,0 | 107,7) 94,5| 104,6( 100,7) 94,8|(109,7|132,5| 145,7 153,1 | 165,7 

Kaynak: TÜİK 

Diğer taraftan söz konusu dönemde incelenen sektörler içinde istihdamın en 
fazla arttığı sektörler sırasıyla, taşıt araçları, radyo, TV haberleşme teçhizatı, plastik 
ve kauçuk ve makine teçhizattır. Dokuma-giyim ve ana metal sanayiinden sonra DİR 
kapsamında ihracatın en fazla gerçekleştiği sektör taşıt araçlarıdır. DİR, taşıt araçları 
ve elektronik sektörlerinde yoğun olarak kullanılmasına rağmen istihdam kaybı 
yaşanmamış hatta 1996-2007 yılları arasında istihdam yüzde 50*den fazla artmıştır. 
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Kesintisiz büyümenin gerçekleştiği 2002 sonrası dönemde DİR'in en yoğun 
kullanıldığı hazır giyim ve tekstil sektörleridir. Söz konusu sektörlerde görece vasıflı 
işgücü kullanımı az olduğu ve yurtiçinde de ara girdi üretimi olduğu için DİR benzeri 
dış kaynak kullanımlarından olumsuz etkilenme daha fazla olmaktadır. 

Diğer taraftan 2005-2007 döneminde dış ticarete göre ağırlıklandırılmış 
döviz kuruyla deflete edilen birim reel ücretlerin en fazla arttığı sektör DİR'in yoğun 
kullanıldığı fakat işgücünün olumsuz etkilendiği sektör olan dokuma-giyim 
sektörüdür, Bununla beraber işgücünün en fazla arttığı taşıt araçları ve elektronik ise 
reel ücretin en fazla azaldığı sektörletdir. 

Tablo 3.10. Reel Ücret Endeksi (1997:100) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
1996 | 1997) 1998 | 1999) 2000| 2001 | 2002) 2003) 2004| 2005| 2006| 2007 

İmalat Sanayii 96,0 | 100,0 | 101,2 | 116,8 | 119,5| 102,5) 95,0) 92,5| 96,5) 100,2) 101,9) 102,6 
Gıda ürünleri ve içecek 97,3 | 100,0 | 105,4 | 127,2) 135,0)| 112,5 | 109,0| 103,7) 111,3) 116,6) 119,4) 116,8 
Tekstil ürünleri imalatı 99,1 (100,0| 97,4( 115,6) 1104 92,8| 90,0/ 86,7) 94,7) 989l/ 984| 97,9 
Giyim eşyası imalati 89,7| 100,0) 89,1| 101,2) 98,0) 85.0) 78,4) 80,9) 91.8) 976) 9571 96,7 
Derinin işlenmesi 89,2|100,0| 88,4) 111,9) 106,0) 87,4) 73,6) 72.8) 790) 78,55) 767| 78.0 
Ağaç ve mantar ürünleri 88,2 (100,0( 97,8/ 105.3) 111,8) 89,0) 83,9) 834| 91.2( 963)| 979) 103,6 
Kağıt ve kağıt ürünleri 92,3 | 100,0 | 108,1 | 132,5) 134,4 | 107,2 | 102,1(101,2( 94,2| 95,3|100,4)100,7 
Rafine edilmiş petrol ürünleri | 94,5 | 100,0 | 123,1 | 145,6) 173.4) 149,0) 150,2) 141 4) 155,2) 157,6) 153,9) 136,9 
Kimyasal madde 89,3 | 100,0 | 104,9 | 118,1( 121,4| 103,2) 973) 96,0) 96,3)| 98,5) 991/102 
Plastik ve kauçuk 102,3 | 100,0 | 104,5 | 116,4| 110,6) 93,8| 86,4| 859( 89,2) 91,5) 9l,i| 942 
Diğer mineral ürünler 100,9 | 100,0 | 103.4 | 110,9| 114,8 | 102,55) 84,8| 81,2( 85.8/ 87,1) 88,7) 87,9 
Ana metal sanayii 87,2 | 100,0 | 104,1 | 119,0) 127,8 | 117,2) 112.3|( 101,4) 101,5( 105,5) 102,3) 103,1 
Metal eşya sanayii 93,7 | 100,0 | 100,0) 110,6/ 109,4/ 96,1( 92,9( 89,5/ 95,2) 99,7) 102.3) 106,5 
Makine ve teçhizat 99,4 | 100,0 | 102,7) 115,2( 122,4 | 108,8( 102,0| 98,7/ 95,4| 100.3) 102,1)/ 101,7 
Elektrikli makine 107,1 | 100,0| 99,3 | 107,8) 1164) 100,4| 111,2) 105.1 | 104,5) 103,3) 106,8) 104,0 
Radyo, TV, haberleşme 85,2)100,0| 85,7) 85,9) 953) 802) 69,6) 70.8) 70,3| 626| 65,0| 55.8 
Motorlu kara taşıtı 92,8 | 100,0 | 101,4)/ 113,1( 115.2) 106,0/ 105,5( 104,3) 98,4) 923) 9231 9s,   

Kaynak: TÜİK, TCMB. 
Türkiye'de otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

tamamına yakınının çok uluslu firmalardan oluşmasının”! taşıt araçları sektörü 

istihdamının ve üretiminin diş kaynak kullanımından olumsuz etkilenmemesinde ve 

hatta önemli derecede artmasında etkisi olduğu düşünülmektedir. 

  

“SI DTM (2008), s.8 
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33 Dahilde İşleme Rejimi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
DYY, DİR kapsamında yapılan ticaretin belirleyicisi olarak görülmektedir!” 

Diğer taraftan DYY, DİR kapsamında yapılan teşviklerle de çekilmeye 
çalışılmaktadır”. Bu ilişkiler, özellikle AB'de'* ve Çin'de'” daha çok 
gözlemlenmektedir. Nitekim AB'de DYY, DİR kapsamında yapılan ticareti 
desteklerken, Çin'de DİR kapsamında verilen destekler, DYY çekmek için 
kullanılmaktadır. 

ABD'nin, AB ile DİR kapsamında yaptığı ticaret incelendiğinde, bu ticaret 
şeklinin çoğunlukla ülkeden ülkeye ara malı ve nihai mal ticareti olarak gözükse de 
aslında bunun çokuluslu şirketin değişik üretim tesislerinin farklı ülkeler arasında 
dağıtımı şeklinde olduğu“ ifade edilmektedir. 

Türkiye'de, DYY istatistikleri incelendiğinde GB ile kazanılan tarife 
avantajının Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye'ye DYY çekmekte etkili olduğu 
düşünülmektedir. Türkiye'deki DİR mevzuatına göre, GB'ye üye olmayan 
ülkelerden gelen ara malı için telafi edici gümrük vergisi ödense de, bu mallar için 
KDW'den muafiyet ve Türkiye'de oluşturulan katma değerin gümrük vergisinden 
muaf tutulması önemli maliyet avantajı sağlamaktadır. 

İmalat sanayiinde, Türkiye'ye gelen DYY verisi incelendiğinde 2002-2006 
yılları arasında toplam yatırımın en fazla olduğu sektörlerin, yine DİR kapsamında 
en fazla ticaret yapılan sektörler olduğu görülecektir. 

Aşağıdaki tabloya göre Türkiye'de DİR'in, DYY'yi çekmekte tam olarak 
etkili olmamakla beraber koşulları cazip hale getirmeye katkıda bulunduğu iddia 
edilebilir. 

DİR”in en yoğun kullanıldığı sektörlerden olan taşıt araçları sektörünün 2006 
yılında DYY stokları içindeki payı en yüksektir (bak. Tablo 3.11). Dış kaynak 
kullanımındaki kolaylıklar DYY çekmeği kolaylaştırdığı gibi DYY stokunun olduğu 
sektörlerde de dış kaynak kullanımı eğilimi daha fazladır. 
  

12 Göre, pp.409-410 
3 Chao, p.İ 
54 Görg, p.413 
55 Chao, p.l 
“© Göre, p.413 
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Tablo 3.11. İmalat Sanayiinde Türkiye'ye Gelen DYY* (Milyon Dolar) 

2000) 2001 2002) 2003 2004 2005! 2006) 
İmalat 9,822) 10.279 8.752) 15.931) 15.269) 21.684) 23.068 

Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı 2.193) 2.860) 1.758) 2.712) 2.733) 4.115) 4.960 

Tekstil ve Tekstil Ürünleri İmalatı 303 338) 255 295 311 328 254 
Deri ve Deri Ürünleri İmalatı 2 2 4 3 1 2 2 

Ağaç Ürünleri İmalatı 21 Li 9) 15 22 30 19 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı; Basım ve Yayım 303 160) 241 585 405 619 493 
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri 360 699) 349) 524 485 761) | 1.254 
Kimyasal Madde ve Ürünler ile Suni Elyaf İmalatı 1.278) 861 804 1374) 1.5i0) 2.546) 2.836) 
Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 665 689 544 976) 760) o 1.053) 1.023 
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı 441 486) 244 620) 1255) 23577 2.306 
Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 357) 532 274 713 675) 1.002) 1.319 
Makina ve Teçhizat İmalatı 699) 410) 823) 1.095 988) 1357) 1.483 
Elektrikli ve Optik Donanım İmalatı LI3I 712 425) 1.668) 950) 1.261) 1.120 

Ulaşım Araçları İmalatı 1964) 2361) 2419) 5.163) 5.148) 6.189) 5.936 

Başka Yerde Sınıflandırıl ş İmalatlar 105 158 603 188 2 64 63 
  

  
  

verilerin ilave edilmesiyle hesaplanmaktadır. 
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GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Dahilde işleme rejimi (DİR), ihracat kaydıyla ithalatta alınan vergi ve benzeri 
yükümlülüklerin istisna tutularak ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan 
ithalatına izin vermek suretiyle ihracatın teşviki sistemidir. DİR, Türkiye'nin GB'ye 
katılımıyla uygulanmaya başlanmış bir sistemdir. Ancak ara malı ithalatının vergi 
vb.'den istisna olduğu ihracat teşvikleri değişik isimler altında uzun süredir 
uygulanmaktadır. 

DİR'de, iki temel tedbir yer almaktadır. Şartlı muafiyet sistemi, DİR 
kapsamında yapılan dış ticaretin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği tedbirdir. Bu 
sistemde, DİİB alındıktan sonra, ödenmesi gereken vergiler teminata bağlanır. Kota, 
miktar kısıtlamaları gibi ticaret politikası önlemlerine tabi olunmayan şartlı muafiyet 
sisteminde, teminat, ithalata konu verginin yüzde 10, yüzde 5 veya yüzde li gibi 

düşük oranlı olduğundan, firmalar için finansman maliyetleri açısından avantajlıdır. 
İkinci tedbir olan geri ödeme sistemi ise ithalatın gerçekleşmemesi ihtimali olduğu 
durumlarda avantajlıdır. Geri ödeme sisteminde, önce ithalata ilişkin verginin 
tamamı ödenir ve ihracatın gerçekleştirilmesiyle geri alınır. 

Mevzuata göre, DİR kapsamında ithalata izin verilebilmesi için ithal edilecek 
eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurtiçinden temin edilememesi şartı 
aranmaktadır. Bu şartlara ekonomik şartlar denilmektedir. DİR kapsamında önemli 
miktarda dış ticaret yapıldığı düşünüldüğünde ekonomik şartlara etkin bir şekilde 
uyulduğu düşünülmemektedir. 

DİR, ithalata konu vergilerden ve ticaret politikası önlemlerinden muafiyet 
sağladığı için normal yollardan ithalat ve bazı sektörlerde yurtiçi üretime göre önemli 
ölçüde fiyat avantajları sağlamaktadır. Bu durum Türkiye'de DİR'in usulsüz 
kullanımını teşvik etmektedir. Usulsüz kullanımın varlığı gümrük teftiş, TBMM 
Yolsuzlukları Önleme Araştırma Komisyonu raporlarıyla ve sektör temsilcilerinin 
beyanlarıyla tespit edilmiştir. Ayrıca, 1998 ve 2002 yılları girdi-çıktı tablolarından 
hesaplanan ihracatın ithalat gereğinin aynı yıllardaki DİR kapsamında 
gerçekleştirilen ithalattan oldukça düşük olması, DİR kapsamındaki usulsüz 



kullanımın önemli boyutlara ulaştığını düşündürmektedir. DKO'nun yüksekliği'”, 
DİİB?i kapatabilmek için verilen ek süre, af ve kolaylıklar, işleyişte ve denetimde 
çok başlılık, ayniyet tespitinin yapılamaması gibi nedenler usulsüz kullanımı 
kolaylaştırmaktadır. 

Türkiye'de DİR kapsamında yapılan ithalat yüksek miktarlardadır. Bu durum 
kamu gelirlerinde kayba yol açmaktadır. 1996-2007 döneminde DİR kapsamında 
kapatılan belgeler içinde gerçekleşen ithalata göre toplam gümrük vergisi kaybının 
4,4 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Ancak taahhüt edildiği halde ihracatı 

gerçekleştirilmediği için kapatılmayan belgelerde ki ithalat da düşünülürse tahmini 

gümrük vergisi kaybı 4,4 milyar doların çok üstündedir, 

DİR kapsamındaki ihracatta KDV gelir kaybı söz konusu değildir. Çünkü 
DİR kapsamında olmayan ihracatta da KDV iadesi vardır. Ancak DİR'deki usulsüz 
kullanım KDV'de de önemli kamu gelir kayıplarına sebep olmaktadır. 

DİR mevzuatı, GB'ye üye ülkelerde paralellik göstermektedir. Diğer taraftan, 
uygulamada AB'de, DİR kapsamında yapılan ticaret Türkiye'ye göre çok sınırlıdır. 
AB genelinde DİR kapsamında yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde #ü kadardır. 
İngiltere ve İrlanda örneklerinde DİİB verilmesi ve dahilde işlemenin denetlenmesi 
Türkiye'den farklıdır. Ekonomik şartların yerine getirilmesi ve müracaatların 

değerlendirilmesi hususunda her iki AB ülkesinde de üretim, istihdam ve çevre 

boyutu hakkında ilgili kurumların görüşü sorulurken denetleme tek elden 
yürütülmektedir. Türkiye'de ise müracaatın değerlendirilmesi DTM tarafından 
gerçekleştirilirken, denetleme yükümlülüğü bütün kamu, kurum ve kuruluşları ile 
bankalar tarafından yerine getirilmektedir. İrlanda'daki DİİB”e ait süre, verimlilik 
oranı, fire oranı ve DKO'nun, gümrük ziyaretinden sonra karar verilmesinin 

usulsüzlüğü önleme açısından etkili olduğu düşünülmektedir. 

1979 yılından bugüne kadar DİR'in uygulandığı Çin'de, DİR'in, dış ticareti 
geliştirmede, DYY çekmede ve milli gelir artışında önemli katkısı bulunmaktadır. 
DİR”in ihracat içindeki payı Çin'de yüzde 50'den fazladır. Ancak Çin, 11. Kalkınma 
  

57 Enerji, ambalaj ve işletme malzemesinin bir kısmının DİR kapsamında ithal edilememesine 
rağmen mevzuatta izin verilebilecek DKO, girdi-çıktı tablolarından hesaplanan doğrudan dikey 
uzmanlaşma oranlarının 4 katından daha fazladır. 
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Planıyla belirlenen politikalar çerçevesinde montaj sanayii ve basit işleme üretimini 
azaltıp yüksek katma değerli ürünlerin ve teknolojilerin üretimini artırmak için 
DİR”de 2006 yılında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre düşük katma değerli, 
yüksek miktarda enerji tüketen ve çevreyi kirleten sektörler DİR kapsamında 
değerlendirilen ihracattan çıkarılmış veya bu sektörlere uygulanan vergi indirimleri 
azaltılmıştır. Diğer taraftan yüksek katma değerli ve teknoloji üreten sektörlerde ise 
DİR kapsamındaki vergi indirimleri artırılmıştır. 

Ekonomideki yapısal ilişkileri incelemek için önemli bir kaynak olan girdi¬ 
çıktı tabloları beş yılda bir yayımlanmaktadır. 1996-2007 dönemine ait açıklanan 
girdi-çıktı tabloları 1998 ve 2002 yıllarına ait olmak üzere iki tanedir. 1998 yılı girdi¬ 
çıktı tablosu milli gelir hesaplarıyla uyumlu olmadığı için bu iki girdi-çıktı tablosu 
birbiriyle karşılaştırılamaz. Bu çerçevede, ihracatın ve üretimin ithalat bağımlılığını 
zaman o içindeki (değişimin (ölçmede o bahsedilen (o girdi-çikti (o tabloları 
kullanılamamaktadır. Ayrıca söz konusu ilişkiler güncelliğini kaybetmeden üretim¬ 
dış ticaret ilişkisine ait ihracat/üretim, ihracat/arz ve ithalat nüfuz oranlarının yıllar 
içerisinde değişiminin boyutunu tahmin etmek karar alıcılar için önemlidir. 
Ekonomide ithalata olan bağımlılığı göstermede değişik yollar kullanılmaktadır. 

1996-2007 döneminde imalat sanayiinde üretim artışı ihracat ve ithalat 

artışının altında kalmıştır. Türkiye'deki imalat sanayii yapısının ihracata yönelik 
değil aksine iç talebe yönelik bir model olduğu gözlenmektedir. Söz konusu 
dönemde toplam arzın ancak yedide biri ihraç edilmiştir. İncelenen sektörler içinde 
toplam arzın yüzde 50'sinden fazlasının ihraç edildiği bir sektör bulunmamaktadır. 
İmalat sanayiinde 2001 yılından itibaren ithalat nüfuz oranı sürekli olarak artmıştır. 
Diğer bir ifadeyle yurtiçi talebin ithalata olan bağımlılığı gittikçe artmaktadır. 

Ekonomi genelinde ihracat/üretim oranı ile ihracat/arz oranında gözlenen 
farktaki değişimin yönü ihracatın ithalata bağımlılığının yönü ile aynıdır. Diğer bir 
ifadeyle, söz konusu farkta ihracatın ithalata bağımlılığı için temsili (proxy) değişken 
olarak kullanılabilir. Sektörel olarak incelendiğinde bu yaklaşım hatalı sonuçlar verse 
de iki girdi-çıktı tablosundaki uyumsuzluk, tabloların beş yılda bir yayınlanması ve 
yayınlandığında güncelliğini kaybetmesi bu çalışmada söz konusu oranların tahmin 

edilmesini mecbur kılmıştır. Söz konusu tahminlere göre Türkiye'de, ihracatın 
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ithalata olan bağımlılığı, GB'ye katılımdan bugüne kadar artmıştır. DİR 
uygulamalarının ihracatın ithalata olan bağımlılığıyla beraber hareketi DİR'in 
ihracatın ithalata olan bağımlılığını artırdığını düşündürmektedir. DİR'in üretim 
içindeki etkinliği, 1996-2007 yıllarındaki gibi artmaya devam ederse, üretimin 
ithalata bağımlılığı artmaya devam edecek ve sektörler arası bağ kopacaktır. Bu 
durum düşük büyüme dönemlerinde de yüksek dış ticaret açığına neden olabilecektir. 

Diğer taraftan DİR, ihracata dayalı büyümeye katkıda bulunmaktadır. 
DKO'daki artış, üretim içinde ihracata ayrılan payı artırmaktadır. 2002 yılından 
sonraki dönemde döviz kurundaki değişimin ihracatın aleyhine olmasına karşın 
imalat sanayiinde, ihracat/üretim oranının artması, DİR'in üretim içindeki ihracatın 
payını artırmada döviz kurundan daha etkili olduğunu göstermektedir, 

Türkiye'deki DİR uygulamalarına ait diğer bir eleştiri ise DİR'in yerli 
istihdam yerine ithal ara malı kullanımını teşvik ettiği yönündedir. Nitekim imalat 
sanayii işgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı, DİR uygulamalarındaki artışın 
aksine olarak düşmektedir. Sektörel olarak incelendiğinde DİR'in en yoğun 
kullanıldığı hazır giyim, tekstil ve deri sektörlerinde 1996-2007 döneminde istihdam 
kaybı en yüksektir. Öte yandan taşıt araçları, radyo, TV, haberleşme sektörlerinde 
DİR çerçevesinde yoğun ithal ara girdi kullanılmasına rağmen önemli derecede 
üretim ve istihdam artışı gerçekleşmiştir. DİR kullanımı, yurtiçi ara girdi üretimi olan 
ve ithal rekabetine maruz kalan sektörlerde üretim ve istihdam kaybını sebep 

olurken, diğer sektörlerde tam tersi sonuçlar oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan Çin'de etkilerinin daha hissedilebilir şekilde izlendiği DİR¬ 
DYY ilişkisi Türkiye'de de zayıf olmakla beraber gözlemlenmektedir. Buna göre, 
Türkiye'de DİR'in yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden birisi olan otomotivde 
faaliyet gösteren firmaların tamamına yakınının çok uluslu şirketlerin bir parçası 
olması DİR'in Türkiye'ye DYY çekmekte katkısı olduğunu göstermektedir. 

DİR'in uygulanmaya başlamasından günümüze ihracatın ve ekonominin 
ithalata olan bağımlılığındaki değişimin doğru olarak ölçülememesi ve güncel 
verilerin olmaması politika yapıcılar için önemli bir problemdir. Türkiye bir OECD 
üyesi olmasına rağmen Türkiye'ye ait veriler, yapısal ekonomik ilişkilerin 
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incelendiği OECD STAN veri tabanında yoktur. Yapısal değişimlerin zaman içindeki 
değişiminin ölçülememesi çok ciddi yapısal bir problemdir. Arz-kullanım 
tablolarının yıllık olarak yayımlanması ve girdi-çıktı tablolarının birbiriyle 
karşılaştırılabilir hale getirilmesinde TÜİK”e önemli görevler düşmektedir. 

Dış ticareti ve özellikle ihracatı artırmak, kalkınma ve refah yolunda nihai bir 
hedef değil sadece önemli bir araçtır. “Her ne pahasına olursa olsun ihracat 
artırılmalıdır” anlayışının bazı zararlı sonuçları olduğu ihracata dayalı büyüme 
modelinin benimsendiği 1980'li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Hayali ihracat, 
Rusya ile Türkiye arasindaki “Domates Krizi” ve DİR?'de yaşanan olumsuzluklar bu 
zaratlı sonuçların birkaç örneğidir. “Her ne pahasına olursa olsun ihracatı artırmak” 
politikasının doğurduğu olumsuzluklar sadece suiistimal ve kaçakçılıktan da 
kaynaklanmamaktadır. İhracatı artıran her tedbir, ekonomi genelinde ve sosyal 
politikalar açısından uygun olmayabilir. 

Her politika setinin ortak bir amaca hizmet ettiği bir karar alma sisteminde, 

çerçeve planın altındaki ihracatı artırmaya yönelik politikalar da, vergi gelirlerini 
artırmaya yönelik politikalar da elbette kalkınmaya hizmet edecektir. Bu çerçeve 

plan, bütün kamu kurumlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve 
sektör temsilcilerinin katkısıyla hazırlanan Kalkınma Planı olmalıdır. 

Teşvik tedbirleri ve öncelikleri, Kalkınma Planında yer alan gelişme 
eksenlerine paralel bir şekilde oluşturulmalı ve düzenlenmelidir. Kalkınma Planının 

oluşturulmasında tüm çıkar gruplarının katılımı sağlandığından ortaya çıkan politika 
setleri ülkedeki tüm çıkar gruplarını optimum refaha götürebilecektir. Aksi durumda 
ekonomide bir olumsuzluk giderilirken, diğer taraftan daha ciddi ve yapısal birçok 
sıkıntı ortaya çıkacaktır. Mesela fiyat istikrarı sağlanırken ithalat patlayacak veya 
vergi gelirleri artarken üretim artışı yavaşlayacaktır. 

Ayrıca, hazırlık aşamasında tüm tarafların temsil edildiği Kalkınma 
Planındaki önceliklere uyulmaması her politika setinin kendi içindeki etkinliğini de 
azaltacaktır, Fiyat istikrarını ve mali disiplini dikkate almayan dış ticaret politikası 
para politikasını da zayıflatacağı ve kamu kesimi dengelerine zarar vereceği 
muhakkaktır. 
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Sonuçta, ekonomi politikalarının makro ve mikro tedbirleri ortak amaçlara 
doğru hizmet edecek şekilde çerçeve bir politika setinin altında hazırlanmalıdır. 
Ancak bu şekilde her bir politika seti etkin bir şekilde sonuçlar verecek ve ortak 
amaç olan kalkınmaya katkıda bulunacaktır. 

DİR'e ait sıralanan olumsuzluklar, Kalkınma Planı çerçevesinde belirtilen 
politika önceliklerine göre üretime, istihdama ve fiyat istikrarına zarar vermeyecek, 
ihracatı ve vergi gelirlerini artırırken ithalatı, dış ticaret açığını ve cari açığı 
artırmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Türkiye'deki DİR mevzuatı AB'ye benzemesine rağmen, DİR”in dış ticaret 
içindeki payı itibarıyla Çin'e benzemektedir. Öyleyse, değerlendirme ve denetlemeye 
ilişkin düzenlemeler İrlanda ve İngiltere'deki gibi her bir firma üzerinden olması 
yerine Çin'deki gibi ürün üzerinden olmalıdır. Tekrarlamak gerekirse, bu çerçevede 
DİR teşvik tedbirleri bütün çıkar gruplarının temsil edildiği Kalkınma Planında yer 
alan önceliklere göre ürün ve sektör bazında düzenlenmelidir. Sektörel ayrımcılıkta 
dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın, DİR kapsamında sektörlere göre vergi 
muafiyetlerinin bütün çıkar gruplarının temsil edildiği Kalkınma Planında belirtilen 
politikalar çerçevesinde belirlenmesi olduğu hatırlanmalıdır. 

Çin örneğinde olduğu gibi ihracat teşviklerinde, Kalkınma Planında 
belirlenen politikalara göre sektörel ayrımcılık yapılmalıdır. Örneğin, rekabet 
gücünün artırılması ekseninde, makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi 
başlığı altında, yurtiçi üreticilerin çıkarları, vergi gelirleri ve uluslararası taahhütler 
de dikkate alınarak ikinci bölümde sıralanan ithalata bağımlılığının yüksek olduğu 

tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat ve büro, muhasebe ve bilgi işleme makineleri 
gibi sektörlerde DİR kapsamında sağlanan kolaylıklar artırılabilir. Diğer bir örnek, 
çevrenin korunması başlığı altında çevreye zarar veren ve yüksek enerji tüketen 
DİR”in en fazla kullanıldığı sektör olan demir çelik sektörüne veya net ihracatçı 
olduğumuz çimento, seramik sektörlerine DİR kapsamında sağlanan kolaylıklar 
kısmen ya da tamamen terk edilebilir. 

Ayrıca, dış kaynak kullanımından olumsuz etkilenen tekstil, hazır giyim, deri 
vb. sektörler DİR kapsamından çıkarılarak, istihdam, üretim ve döviz kaybı en aza 
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indirilmelidir. Hali hazırda vasıfsız işgücünün kullanıldığı ve fiyat rekabetine 

dayanan söz konusu sektörlerde önemli çözülmeler vardır. DİR benzeri uygulamalar 
sektördeki dağılmayı keskinleştirerek kayıpları en fazlaya çıkartmaktadır. Netice 
olarak DİR uygulamaları ara girdilerinin önemli bir kısmı yurtiçinden temin edilen 
sektörlerde terk edilmelidir. 

Diğer taraftan ara girdisi yurtiçinde üretilmeyen, DİR”le fazladan istihdam ve 
döviz girdisi sağlayan taşıt araçları ve elektronik gibi sektörlerde DİR 
uygulamalarının artarak devam etmesi söz konusu sektörleri adeta montaj sanayii 

havasına büründürmüştür. Bu sektörlerde yurtiçi katma değeri artırmaya yönelik 

önlemler alınmalıdır. Nitekim 2006 yılı sonunda elektronik sektöründe yatırım 
eksikliğinden kaynaklanan olumsuzluklar, gerekli tedbirler alınmazsa elektronik 

sektörü gibi sektörlerde dış kaynak kullanımının getireceği tehlikelerin habercisidir. 

DİR kapsamında usulsüz kullanımın tespit edildiği Türkiye'de, İrlanda'da 
olduğu gibi her bir DİİB için faaliyet yapan firmanın ziyaret edilmesi zor 
gözükmektedir. Çünkü Türkiye'de DİR kapsamında yapılan ihracatın boyutu 10 
milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle bu boyuttaki ticaretin ayniyet 

tespitinin yapılabilmesi zordur. Denetlenme ihtimali az olduğu için DİİB sahipleri 
için usulsüz kullanım cazip gözükmektedir. Mevzuatta yer aldiğı gibi, ayniyet 
tespitinin zor olduğu veya imkansız olduğu ürünler DİR kapsamından tamamen 
çıkarılmalıdır. 

Usulsüzlükleri azaltmak için diğer bir yöntem cezaların artırılmasıdır. Mesela 

mücbir sebepler dışında taahhütlerini zamanında yerine getirmeyen firmaların bir 
daha DİR”den yararlanmasının yasaklanması caydırıcı ve uygulanabilir bir tedbirdir. 

DKO”nun yüksekliğinin usulsüzlüğü artırdığı düşünülmektedir. İhraç malının 
bünyesinde kullanılacak ithal malının, ithalata ilişkin vergilerden muaf olarak 

getirilmesi önemli fiyat avantajı oluşturacağı için ihraç malının bünyesinde kullanım 
ihtiyacından fazla ithal malın da DİR kapsamında ithali talep edilmektedir. 
Mevzuatta, DİR kapsamında ithal ara malından kullanılmayan kısmının imhası veya 
ilgili vergilerin ödenerek serbest dolaşıma sokulması gerekmektedir. Ancak DİİB 
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taahhütlerini zamanında yerine getirmeyen firmaların sayısının çokluğu dahili 

işlemeden artan ithal malının usulsüz kullanımını adeta önemsiz kılmaktadır. 

Usulsüzlüğü cazip hale getiren diğer bir durum ise Türkiye'de, AB'deki 
uygulamanın tersine DİR müracaatlarını değerlendirmede (süre, DKO, fire oranı) ve 
karar almada tek bir kurum sorumlu iken, denetlemede çok başlılık vardır. DİR 
kapsamında yapılan işlemler denetlenmemektedir. Çünkü denetlemeden tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ve bankalar sorumludur. Bu noktada çözüm, DİR 
müracaatlarını değerlendirmede, Çin'de olduğu gibi Kalkınma Planlarındaki 
öncelikler dikkate alınırken, karar almadaki sorumluluklar AB'de olduğu gibi ilgili 

kurumlara dağıtılmalı, işleyiş ve denetim ise tek bir kurum (Gümrük Müsteşarlığı 
gibi) tarafından yürütülmelidir. Denetimden tek bir kurum sorumlu olmalı, DKO ve 
süreler politika önceliklerine göre belirlenmelidir. 

DİİB müracaatında, değerlendirilmesinde ve kapatılmasında, İBGS”ler çıkar 
ilişkisi ilkeleri gereği devreden çıkartılmalıdır. Görevi “üyelerinin çalışmalarında 
karşılaşacakları güçlükleri gidermeye çalışmak””İ olan bir birlik, elbette üyelerinin 
DİİB taahhüdü kapatma sırasında karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışacaktır. Bu 
durum bazen menfaat çatışmasına yol açabilmektedir. Örneğin İBGS, DİİB'in 
kapatılabilmesine yönelik talepleri bir ihracatçı olarak değil, işleyişte sorumlu bir 
kuruluş olarak karar alıcılara iletmektedir. Bu durum usulsüz kullanımı olan veya 

zamanında taahhütlerini yerine getirmeyen ihracatçılar için önemli firsatlar 

oluşturmaktadır. Nitekim geçmiş uygulamalarda İBGS'lerden gelen talepler 
doğrultusunda, bünyesinde DİR kapsamında yapılan ithal edilen malın 
kullanılmadığı ihraç malının, taahhütlerin kapatılabilmesinde kullanımına müteaddit 
defalar izin verilmiştir. 

Sonuç olarak, DİR tedbirleri, Kalkınma Planındaki gelişme eksenleri, ve dış 
ticaretin yanında üretim, istihdam, çevre, kamu maliyesi, enerji boyutları dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmelidir. 
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