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I~ Su-ıUŞ 

Tez çalışması olarak dış ticaret serbestleştirmesinin 
ekonomik etkilerinin ele alınması ve konunun Türkiye için 
incelenmesi geleneksel iktisat kuramının dış ticaret yakla¬ 
şımının Türkiye örneğinde yanıltıcı sonuçlar verebileceği 

düşüncesinden kaynaklanmaktadır, Tez çalışmasında klasik 
ticaret teorisinin yanlışlığının ispatı gibi bir amaç güdül- 

memsktedir. Ancak Türkiye’nin bazı özellikleri ve somut ko¬ 

şulları gözönüne alındığında dış ticaret,serbestleştirmesi¬ 
nin ne gibi etkileri olacağı irdelenmektedir* 

Diş ticaretin serbestleştirilmesi malların serbest dola¬ 
şımının ülkeler arasında gerçekleştirilmesi olarak tanımlana¬ 
bilir» .Ancak malların serbest dolaşımı üretim faktörlerini 

ve ülkelerin kaynak dağılımını tümüyle denemese bile önemli 
ölçüde etkileyebilecektir. Serbest ticaretin bu tür etkile¬ 

rine kısaca değinmek amacıyla klasik iktisadın diş ticaret ku¬ 
ramı kısaca özetlenmiştir. Ayrıca Türkiye-AET ilişkileri göz- 
önünde tutularak gümrük birliğinin ticaret serbe stleşt irmes in¬ 

deki yeri.ve ticaret .serbestleştirmesinin gümrük birliği ile 

;sıfırlandırılarak incelenmesinin araştırmayı ne ölçüde etki-^ 
deyeceğine değinilmiştir. 

Klasik ticaret teorisine kısaca değinildikten sonra Tür¬ 

kiye ile ilgili bazı varsayımlar yapılmakta ve Tezin hipote¬ 

zi oluşturulmaktadır» Tez'in hipotezi kısaca "dış ticaret ser¬ 
bestleştirmesin in Türkiye'nin gelişmesine etkisinin olumsuz 
Olacağı" şeklinde özetlenebilir. 
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Oluşturulan hipotezin test edilmesine geçmeden önce dış ti¬ 
carette serbestleştirmeye gidildiğinde plan modeli çerçevesinde 
kalarak neler yapılabileceği tartışılmış» daha sonra hipotez tes¬ 
ti için kurulacak modelin bazı özellikleri incelemiştir. Bu aşah 

madan sonra ise düşünülen model sunulmaktadır. 

Araştırmada tez modelinin dört çözümü için Ayrıntılı bilgi¬ 

ler verilmiş bazı çözümlere sadece değinilmekle yet inilmiştir. 
•I. ve II. çözümler dışa açık olmayan bir statejide üretimin ge¬ 
lişmesini ve yapısını irdelemektedir. III. ve IV.; çözümler ise 
açık bir dış ticaret rejimi izlendiğinde üretimin gelişme limit¬ 

lerini göstermekte ve önerilerin hipotezin testini sağlamaktadır. 
Tez'in son bölümünde sonuçların ve tez modelinin tartışılması yer 
almaktadır. 

Ek I’de modelde kullanılan katsayılar» üretim, tüketim ve 
ihracat vektörleri bazı açıklamalrla birlikte verilmektedir. 

3k II'de ise yatırım denklemine ilişkin varsayımların, modele na¬ 
sıl yansıtıldığı ayrıntılı olarak açıklanmakta ve yapılabilecek 
başka varsayımlar tartışılmaktadır. 

Yararlanılan kaynaklar metin içinde verilen dipnotlarla sı¬ 
nırlı tutulmuş ve kapsayıcı bir kaynak listesi verilmemiştir, 

son olarak çok kısa da olsa İngilizce bir özet metinde yer 
almaktadır. 
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II. DIŞ TİCARET SERBESTLEŞTİRMESİNİN EEDKOMİZ ETKİLERİNİN 
KURAMSAL OLARAK EIE ALINMASI 

1» ELasile Ticaret Teorisi ' - 

% ' 

Karşılaştırmalı. üstünlükler teorisi olarak- da adlandırılan 
klasik ticaret teorisi İlci ülkenin karşılıklı olarak diş ticare¬ 

te girmesinin sonuçlarını bazı varsaymlar altında irdelemekte¬ 

dir, üretin faktörlerinin hareket serbestisinin uluslararasında 

olmadığı fakat üike içinde tam.olması, ülkeler arasında tercih¬ 

lerin re üretim teknolojisinin aynı olması^ tam istihdamın 
olduğu gibi varsayımlar yapılarak soruna yaklaşılmaktadır. 

Teorinin Riear&o versiyonuna göre tek üretim faktörü emek 

olduğundan ve sabit maliyetler geçerli olduğundan, her ülke 

üretiminde görece daha fazla faktör verimliliğine sahip olduğu 
malın üretiminde ihtisaslaşmaktadır. Diğer bir derişle her ülke, 
emele maliyetlerinin en düşük olduğu sektörlerde ihtisaslaşmsktar- 
•İli'v _ 

Teorinin Hecksher-Ohlin versiyonunda ise birden çok üretim 
faktörü olabilmekte ancak üretim fonksiyonları iki ülkede aynı 

varsayılmakatdır. Bcylece her ülke bol olan üretim faktörünü kul¬ 
lanarak ürettiği malları ihraç etmekte kıt ve pahalı olan üretim 
faktörünün kullanılmasını gerektiren malları ithal etmektedir. ' 



_ 4 -

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre bol olan, üretim 
faktörlerinin fiyatı görece daha düşük olduğundan maliyetler azal¬ 
makta ve bu üretim faktörünün kullanıldığı ürünlerin karşılaştır¬ 

malı üstünlüğü ortaya çüonaktaiır. Uluslararası ticaret bir taraf¬ 

tan mal fiyatlarını eşitlerken, faktör fiyatlarında eşitlenmesi 
sonucunu.doğurmaktadır. Kıt faktörle üretilen mal ithal edilir¬ 
ken, bol olan faktörü kullanan mal ihraç edildiğinden sonuçta fak¬ 
tör fiyatlarının eşitlenmesi ortaya çıkmaktadır. B'^/lece serbest 
ticaret üretim faktörlerinin ülkeler arasında serbest dolaşımı ile 

aynı sonucu doğurmaktadır. Ücret ve faiz oranlarının birbirine 
yaklaşması ve gelirin daha'eşit dağılımı serbest ticaret yoluyla 
gerçekleşmektedir. Daha önceki varsayımlarla birlikte bu sonuçlar 
ancak ülkelerin'gelişmişlik düzeyleri arasında farklılık olmadığı, 
bütün malların her ülkede üretildiği, ölçek ekonomilerinin olma¬ 
dığı, ulaştırma maliyetlerinin dikkate alınmadığı ve serbest reka¬ 

bet varolduğu sürece geçerli olacaktır. 

Kapalı bir ekonomiden yola çıkıldığında ticaretin serbestleş¬ 

tirilmesi veya ekonomik.entegrasyon; serbest ticaret bölgeleri 

oluşturulması, gümrük birliği, ortak pazar ve ekonomik birlik gibi 

aşamalarda ele alınabilecektir. Serbest ticaret bölgesinin özelli¬ 

ği tarifelerin ve miktar kısıtlamalarının bölgeye katılan ülkeler 

arasında kaldırılması ancak her ülkenin üçüncü ülkelere karşı is¬ 
tediği koruma önlemlerini almasıdır. Gümrük birliğinde ise üçüncü 

ülkelere karşı aynı tarifeler uygulanmaktadır.1 Ortak pazara geçil¬ 
diğinde ise mallar yanında faktörlerin serbest dolaşımı gerçekleş¬ 
tirilin ek et idr« Ekonomik birlikte ise ekonomik, ve sosyal politika¬ 

ların uyumlulaştırılması sözkonusudur. Ekonomik birleşmenin en önem¬ 
li aşaması malların serbest dolaşımının gerçekleştirilmesidir. 
Malların serbest dolaşımı ekonomik birleşmeden beklenen temel, so¬ 

nuçların ortaya çıkmasına yetecektir. 
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.Ayrıca .bu çalışmada inceleme'konusu ülke Türkiye olduğu 
için,- Türkiye’nin AET ile ilk aşamada Gümrük Birliğine gitmesini 
dikkate almamız gerekmektedir» Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi 

ve AET ile ilişkisi nedeniyle.gelişmiş bir ülke veya ülke 
gurubuyla, azgelişmiş bir ülke arasında ekonomik entegrasyonun 
etkileri ve sonuçları üzerinde de durulacaktır. 

2. Gümrük Birliğinin Etkileri 

Gümrük birliğinden beklenen, en başta üye ülkelerde refa¬ 
hın artmasıdır» Bu tanımı az gelişmiş ülkeler için büyüme hızı¬ 
nın daha düşük maliyetle elde edilmesi olarak.değiştirebiliriz. 
Bu nedenle co.ce ekonomik birleşmenin beklenebileeek etkileri . 
üzerinde durmamız gerekecektir. 1/ Bu analizde yapılan varsar- 
yım iki ülkenin yaklaşık olarak aynı gelişme düzeyinde olduğu¬ 
dur. 

ı Ekonomik birleşmenin gelir ve tüketim üzerine etkisini 
analiz etmede ticaret yaratılması ve ticaret saptırılması olar- 
rafc anılan kavramlar kullanılmaktadır. Ticaret yaratılması yük¬ 

sek .maliyetli üretim dalları yerine düşük - maliyetli üretim dal¬ 
larının geliştirilmesi sonucunu doğuracaktır.'7 Böyle ticaretin 

yararı olacaktır. Çünkü ülkeler arasında işbölümü gelişe¬ 
cek ve kaynaklar daha etkin üretim alanlarına yönelecektir. 
Ancak üçüncü ülkelere karşı ortak koruma rejimi uygulandığı 

için düşük: maliyetli üreticilerin yerini gümrük birliği içinde 
yüksek maliyetli üreticiler alacaktır. Bu durum ise ticaret 
saptırılması olarak adlandırılmaktadır» Ticaret saptırılmasın¬ 

da uluslararası kaynak dağılımı kötüleşmekte ve refah kaybı 

1/ Tlennes (1973) s. 2. 



ortaya çıkmaktadır. Sonuçta refahın artıp artmayacağı ise 
birleşme öncesi iye ülkelerin tarife düzeylerine, birleşme 
sonrası ortak tarife oranlarına, ithalat ve ihracata ilişkin 

elastikiyetlere bağlı olarak belirecektir. 1/ 

Tarife oranlarının değişmesi bir taraftan nisbi fiyat 
yapısını değiştirirken öte taraftan diğer ülkelerle olan 
ticaret hadlerini de etkileyecektir. Tarifeler indirildiğinde 
bundan yararlanan ülkelerin ticaret hadleri iyileşse eletir» 
Ancak gümrük birliği sonunda bazı ülkelerin gümrük birliği 

öncesi tarife oranlarına göre ticaret hadleri iyileşebilir, 

veya kötüleşebilir» 

Ticaret ve fiyatlardan belki daha önemli sonuçlar üre¬ 

tim ve kaynak dağılımı alanında ortaya çıkacaktır. Pazar ge¬ 
nişlediği için ölçek ekonomilerinden yararlanma olanağı or¬ 

taya çıkacak böylelikle yeni yatırım alanları, en etken öl¬ 
çekte kapasitelere ulaşma gerçekleşecektir. Diğer bir deyiş¬ 

le 'üye ülkeler kendi başlarına ulaşamayacakları optimum üre¬ 
tim kapasitelerine gümrük birliğinde ulaşabileceklerdir. Öte 
yandan marjinal firmalar maliyetlerini düşürmeye zorlanacak¬ 
lar, kayahklar daha verimli alanlara yönelecek ve gümrük du¬ 
varlarıyla korunan tekeller rekabete zorlanacaktır. Bu geliş¬ 

meler firmaları .yeni teknolojileri . kullanmaya zorlayacak ve 
teknolojik gelişme hızlanacaktır. 

1/ Meier (1970) s. 569. 
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Özetlemek: gerekirse dış, ticaret serbestleştirmesinin ang 

sonucu ireorik olarak pazarın genişlemesi, rekabetin artması 
nedeniyle kaynakların..' daba iyi kullanımını, ortaya çıkarmakta¬ 
dır. Daiıa önce; belirtildiği gibi yapılan bu analizde ülkele¬ 

rin gelişmişlik düzeylerinin birbirine yakın olduğükabulü 

yapılmaktadır. 

Dış ticareti s erb esi eştirmenin yukarıda açıklanan ya- 
rarları incelenen ülkelerin ekonomik yapıları ve üretimin ge¬ 
lişmesinde ortaya çıkan darboğazlara ilişkin, varsayımları içer¬ 

mektedir» Genellikle yapılan irdelemeler talep yetersizliği¬ 

nin olduğu yurtiçi piyasanın optimum ölçekte üretime en asın¬ 
dan bazı dallarda elvermediği varsaymanı içermektedir. Bu 

varsayımların geçersiz kılınması îıalinde veya değişik varsa-, 
yomlar altında gümrük birliğinin farklı ekonomik sonuçları ola¬ 

caktır.' Örneğin sanayileşme ve gelişmede arz yönünden gelen 
•kısıtlamalar birincil derecede etkili olabilir* Belirli 

sanayilerin sadece teknik bilgi inşangîîcu gibi sorunlar nede¬ 

niyle kurulması ve geliştirilmesi gerçekleştirilemiyorsa talep- 
artışı sözkçmsu sanayilerin, kurulmasını etkileıgyecektir. Ben¬ 

zer şekilde sadece talebin genişlemesi teknolojik gelişme ve 
üretimin etkenliğini sağlamaya yeterli almayacaktır. Yine Ku¬ 
ruluşu».' ilk aşamasında olan sanayilerde gümrük, birliği yo¬ 
luyla maliyetlerin azaltılması gerçekleşmeyecekti!’» Eğer sa¬ 

nayiler kurulmamış ve üretimin gelişmesi talep azlığı nede¬ 
niyle olmuyorsa kaynakların daba^ iyi kullanımı ve ölçek eko¬ 

nomilerden yararlanılamayacaktır. 1/ Bu yönleriyle soruna arz 
yönünden yaklaşıldığında farklı sonuçlar ortaya çıkmakta¬ 
dır. Ancak klasik ticaret teorisi arz yönünü ön plana çıkarmak 

1/ Heir (1970) s. 569-



bir yana öl s ek sorunu, ticaret hadleri, ödemeler dengesi dış¬ 
sal ekonomiler, kaynakların atıl kullanımı gibi sorunları bir 
arada ele almamaktadır,l/Ekonomik entegrasyona gelişmişler ata¬ 
sında görece az gelişmiş ülkelerin; de katılması en azından 
uzun bir dönem için azgelişmiş ülkenin zararına olacak ve en¬ 
tegrasyon sonucu kaynaklar* daha gelişmiş yörelere kayacaktır*2/ 
Böylece-entegrasyondan görece az gelişmiş ülkeler veya yöreler 
zararlı çıkacaktır.’ 

III.* DIŞ TİCARET SERBESTLEŞTİRMESİNİN TÜRKİYE ÜZERİNE 
ETKİLERİ VE BİR HİPOTEZ ÖNERİSİ 

Bu bölümde Türkiye ekonomisinin yapısı ve büyüme sorun¬ 

ları üzerinde-bazı kabüller yapılarak dışticaret serbestleş¬ 
tirmesine ilişkin bir hipotez oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Türkiye birey başına gelirden yola çıkıldığında azgeliş¬ 
miş ülkeler arasında yer almakla birlikte, yurtiçi pazarın 

genişliği; nüfus, toplam GSMH dikkate alındığında önemli 
boyutlara ulaşmaktadır. Daha açıkçası Türkiye gerek nüfusu, 
gerek GSMH'sının büyüklüğü dikkate alındığında sanayileşme 
için yeterli pazar büyüklüğüne sahiptir.' Daha, somuta .indirger¬ 

sek belki otomobil üretmek Türkiye pazarı dikkate alındığxnda= 
optimal ölçekte mümkün olmayacaktır; ancak yurtiçi pazarın 

genişliği Türkiye'nin ara ve yatırım malları sanayilerini op¬ 
timum ölçekte kurmasına elverecektir. Bu genel kuralın hangi 
üretim dallarında çiğnendiği ayrı bir araştırma konusu olarak 

düşünülebilir. Burada yapılan varsayım Türkiye iç pazarının 
sanayileşme, için elverişli koşulları sağladığıdır, Bu varsa¬ 
yım bizi Türkiye’de .gelişme ve sanayileşme önündeki darboğaa 

1/ Cooper and Massei (1965) s,461. 
2/ Rosenstein-Rodan (1968) s, 33-40. 
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vs sıkıntı talepten daha şok arz yönünden gelen kısıtlama— 

larla 'belirlenmektedir sonucuna götürmektedir. Öncelikle çö¬ 
zülmesi gereken sorunlar üretim teknolojisinin seçiminde, üre¬ 
timin etken bir biçimde organizasyonunda, nitelikli işgücü bu¬ 

lunması ve yetiştirilmesinde, proje hazırlanmasında^ve alter¬ 

natif- pro.3ele.rin. geliştirilmesinde, başarılı proje uygulamasın- 
dadır. Talep yönündeki sorunlar.', ise talebin belirli alanlara 
yönlendirilmesi ve-talep- koşullarının üretimi-özendirecek 
yönde- düzenlenmesiyle.ilgili- olacaktır, Böylece Tez’in hipo¬ 
tezi oluşturulmuş olmaktadır, Türkiye*de dış ticaret serbest- 
leştira'eşiiiŞk kalkınma üzerine .etkisi olumsuz olacaktır. Bu¬ 
rada oİöJnsuz; sözünden kasıt ise ekonomi dışa açıldıkça daha 
düşük üretim artışı olacağı-dolayısıyla büyüme hızının potan¬ 
siyel olarak erişilebilecek orandan deha düşük gerçekleşeceği¬ 
dir, 

IV. MŞ TİCARETİ SEHBESTLEŞTİHKSHİN MAKRO-EKONOMİK MODEL 
ÇERÇEVESİKBE ELE ALINMASI 

1. Serbest Dış Ticaret Politikası İzlendiğinde 
Plan Modelinde Yapılabilecek Değişiklikler 

Yukarıda önerilen hipotezin nasıl bir analitik çerçeve¬ 

ye oturtulacağı ve soruna niceliksel olarak nasıl yaklaşıla¬ 
cağına geçmeden önce IV. Plan modelinde serbest ticaret po¬ 
litikalarına yönelindiğinde ne gibi değişiklikler yapılması 
gerektiği üzerinde durulacaktır. 
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IV» Plan 'modeli ile ilgili olarak gözkonsu yönde yapı- ' 

lacak değişikliklerin başında üretim yapısını belirlemede onsm- 
li rolü olan ithal ikamesi ile ilgili değişikliklerin modelden 
çıkartılması gelecektir, BüşünüLebilen ikinci temel değişik¬ 

lik ise modelde amaç değişken olarak ele alınan büyüme kızı¬ 

nın endojen kale getirilmesidir’. 

Anılan değişikliklerin doğuracağı sonuçlara .geçmeden 

önce bu d eğiş ildiklerin neden 'gerekli olduğu üzerine şunlar 
söylenebilir, İlk önce ticareti serbestleştirmek diğer şart¬ 
lar değişmediği varsayımıyla "koruma" önlemi er inct ar ve araç¬ 
larından vazgeçmek anlamına gelecektir. Bu nedenle sektörlerde 

ithal ikamesine ilişkin katsayılar' va değişkenler planlama ara¬ 
cı olarak kullanılmaz. Öte yandan büyüme için ithalat- darboğa¬ 
zı artok ikame yoluyla değil .ancak ihracat yoluyla aşılabile¬ 
cektir, Bu nedenle büyüme hızına ulaşılmasınaa tasarruf oran¬ 
ları yüksek düzeylere çıkabilse bile büyüme ithalat kısıtla¬ 

ması nedeniyle gerçekleşemeyecektir» Modelin işleyişi ve büyü¬ 
me hızının ‘artabilmesi ancak farklı ihracat vektörleri dene¬ 
nerek elde edilebilecektir»: 

Yukarıda özetlenen değişiklikler (ithal ikamesi değiş¬ 

kenlerinin çıkarılması^ büyüme hızının endojen hale getiril¬ 
mesi) tutarlılık modeli içinde kalındığında yapılabilecek de¬ 
ğişiklikler olarak gözükmektedir. Eğer sadece' bu değişiklik¬ 
ler yapılır ve model çözülürse ortaya çıkacak sonuç daha düşük 
bir büyüme hızı ve geleneksel bir üretim yapısı olacaktır. 
Bu noktada yapılabilecek; modelin anlamlı ve kullanılabilir 

sonuçlar vermesini sağlayacak işlem, egzojen ihracat vektörü¬ 
ne giderek artan alternatif büyüklükler vermektir. Bu yaklaşımla 
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temel sorun ihracat vektörlerinin, gerçekçi olarak oluşturulma¬ 
sı olmaktadır-.' Gerçekçilik ise uluslararası işbölümünün ve ha¬ 

lihazır -üretim yapısının sınırlamaları ile belirlenecektir. 
Artık modelle üretim yapısını değiştirmenin tek. yolu ihracat 

olduğundan, halihazır üretim yapısının özellikleri bir ölçüde 
dikkate alınmadm ihracat vektörleri üretim yapısında değişik¬ 
lik yaratacak biçimde düzenlenebilir. Diğer bil” değişle tarım, 
veya tüketim mallarında daha çok ara ve yatırım malı ihraca¬ 
tı hedef alınarak üretim yapısının bu yönde değişmesi sağla¬ 
nabilir. Belirli bir üretim yapısını gerçekleştiren ithal ika¬ 
mesi vektörü ekonomi için ve. planlama aracı olarak gerçekleş¬ 

tirilebilir • olmasına karşın aynı üretim yapısını veren ihra¬ 
cat vektörü ger çelil eş t irilebilir olmaktan uzak olacaktır. Bu 
sorun yüksek büyüme hızları alındığında-daha fazla önem kaza¬ 
nacaktır. Ayrıca cevaplandırılması, gereken.soru-hedef. alınan 

ihracat büyüklüklerinin uluslararası işbölümüne ne ölçüde t$r- 
gun olduğudur. Bu yaklaşımdaki temel çelişki, vs .uyumsuzluk 
hem daha serbest bir ticaret rejimi- izlemek hsmde bu yolla, 

uluslararası işbölümünü dikkate almadan ihracata yönelmek ve 
sanayileşmek olmaktadır.’ 

Buraya kadarki düşünceler plan modelinde yapılabilecek 

d eğiş ikiikier in.n eler olabileceğini irdelemekle sınırlandırıl¬ 
mıştır.' Şimdi yapılan değişikliklerden sonra ortaya çakan mo¬ 
delin ne ölçüde fenomeni açıklamaya yeterli olabileceğini 

tartışmamız gerekecektir. 
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Önerilen modelde yurtiçi «retim, ithalat, ihracat gibi 
ekonomik faaliyetlerin birbirine alternatif olması sÖzkoausu 
değildir. Diğer bir deyişle örneğin üretimle ithalat, ithalat¬ 
la ihracat arasında seçim yapma olanağı yoktur. Model’ulaşılan - 
üretim düşeyinde bazı sektörlerin üretimlerinin yurtiçinden kar¬ 

şılanması, böylece ithalatta bulunulmamsaı veya yurtiçi üreti® 
yerine tamamen ithalata yönelmesi gibi olasılıkları irdelemek¬ 

ten yoksundur, İhracat sektörlerine .kaynaklar taleple ilişkili 
olarak yönlendirilirken, rekabet*olanağı olmayan, belki ithal 
yoluyla sağlanması daha rasyonel olabilecek üretim dallarında 
kaynak kullanımı devam edecektir. 

Bu durtunda model etken olan ve olmayan sektörler arasında 

kaynak tahsisi açısından farklılık gözetmemektedir.. Bunun öte¬ 
sinde serbestleşme ile birlikte kaynak dağılımı mekanizmasının 
nasıl etkinleneceği incelenememektedir. 

Sorunun bir diğer yönü ise kaynak dağılımında etkinliğin 
sağlanıp sağlanmadığı konusunda bir tartışma açmağa olanak ol¬ 
madığıdır. Öirdi-çıktı tekniğine dayalı tutarlılık modelinde 
her mal. için yaalız bir tek üretim vektörü vs girdiler arasında 
ikame olanağı bulunmadığına göre veri bir.talep düzeyi için or¬ 
taya çıkan kaynak dağılımının optimal olup"olmadığını, tartışmaya / 
olanak yoktur» 1/ 

1/ Dorfman (1958) 3. 204. 
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2. Önerilen Hipotezin Test Edilmesinde Kullanılacak 
Modelin' Gerekli Bazı özellikleri 

Gümrük birliğinin veya ticaretin serbestleştirilmesi¬ 
nin planlama araçlarıyla irdelenmesi veya entegrasyonun plan¬ 
laması amacıyla plartlâıia modelleri, kotlusunda bazı denemeler 
yiâpılmıştır.. İl/ Bu denemelerde . plan modeli¬ 
nin İtası iii ülke için ayrı ayrı heöi de tıer iki ülke için bir 
ârada uygulanabilir-olması modellerin özelliklörindendir» Plan¬ 
lama metodu olarak ise doğrusal programlama kullanılmaktadır. 

Doğrusal programlama yaklaşımıyla entegrasyon bölgesi işin 
ortak bir amaç fonksiyon tanımlanmakta ve her iki ülkenin 
Üretim yapılarının sınırlamaları altında plan, döneminde geli¬ 

rin maksimizaS-yonu veya maliyetlerin minimizasyonu amaçlana¬ 
rak entegrasyon bölgesinde etkin kaynak dağılımına ulaşılmaya 
çalışılmaktadır. Model-ayrıca her ülke işin tek tek çözüldüğün¬ 
den entegrasyon öncesi, optimum kaynak dağılımı ile entegrasyon 
sonrası kaynak dağılımı karşılaştırılmakta ve ülkelerin uz¬ 

manlaşması gerekli üretim alanları belirlenmektedir. 

Dış ticaret serbestleşmesinden veya ekonomik entegras- 
> . 

yon&an amaç-herşeyden-önee kaynakların daha iyi dağılımını 
Sağlamak v# bu yolla en yüksek, refah düzeyine çıkmak olduğu 
için planlama metodu olarak bir tür optimizasyon tekniği 
kullanılması söz konusu olmaktadır. Böylece geliştirilmesi ve 
ihmali gereken, sektörler bir yerde belirlenmekte ithalat, yurt¬ 

içi üretim, ihracat, tüketim gibi alternatif faaliyetler 

1/ Mennes.11.97.3)-, Glejaer (1976) 
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arasında seçim yapma'olanağı ortaya çıkmaktadır. Ekonomik 
faaliyetler birbirine alternatif olarak alınabildiği ve her 
faaliyetin düzeyi modelde endo jen olarak saptanabildiği için 
modelde denklem sayısından daha çok değişken yar alabilmek¬ 
tedir. 

Yapılan ba açıklamalar, dış ticaretin serbestleştirilmesi 
konusunun optiaizasyon metotlarıyla incelenmesinin daha anlam¬ 

lı olacağına işaret etmektedir. Btı çerçevede ayrıca model itha¬ 
lat ve yurtiçi üretim arasında seçim yapabilme olanağına sahip 
olmalıdır. Ba özelliğin hem yatırım ham tüketim malları için 
geçerli olması kaçınılmazdır. Dışa açık bir ekonomi politikası 
izlendiğinde artık tüketicilerin yerli veya ithal malı tercih 
etme olanağının varlığı veya tüketim malı ithalatının ticaret 

rejimiyle kısıtlanmasının sözkonuau almayacağı varsayımı model¬ 
de yer almalıdır. Yatırım için ise tezin hipotezini oluşturur¬ 
ken yapılan varsayım geçerli olacaktır# Yatırım malları tümüy¬ 
le ülke içinden karşılanabilir veya ithal edilir. Ülkenin tek¬ 
nolojik yapısı iter tür yatırım malını üretmeye elverişlidir ve. 

üretim ne kadar yükselirse yükselsin bu üretimin gerektirdiği 

yatırım malı üretimi yurtiçinden sağlanabilir. îüketim alanın¬ 
da yapılan benzer bir varsayım yatırım malı ithaline ilişkin¬ 
dir. Yatırım malı yurtdışmdan karşılanabilir olmalıdır. Bura- • 
da sadece tek başına yatırım malı için olmasa bile ekonomi için 
bir döviz sınırının olduğunu düşünmemiz ve modelde böyle bir 
kısıtlamayı içermemiz gerekecektir, 
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Türkiysnin dışa açılması benzer ekonomik yapıdaki ül¬ 

kelerin değil gelişmiş ülkelerin rekabetine açılmak şeklin¬ 
de olacaktır. En azından Îürkiye-AEI ilişkisi böyle bir geli¬ 

şimi öngörmektedir. Bu nedenle ticaret serbestleştirmesinin 
etkilerini Türkiye ve. AET'yi birlikte kapsıyan bir model çer¬ 
çevesinde ele alma yerine Türkiyenirr açık veya kapalı ekonomi 

politikaları izleme durumunda ortaya çıkacak sonuçlan izleme 
yaluna--gidilecektir. Bu. amaçla belirli özellikleri olan ve sa¬ 
dece lürkiyeyi kapsayan bir model İleri sürülen hipotezin test 
edilmesi için yeterli olacaktır. 
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7. DIŞ TİCARET SERBESTLEŞTİRMESİNİN 
ETKİLERİNİ İZLEME AMACIYLA DÜŞÜNÜLEN DOĞRUSAL 
PROGRAMLAMA MODELİ 

Amaç Ponksiyon (Plan Dönemi Yatırımları Toplamı) Denklem Sırası 
XEm *r l).z Min 
dü “ 0 3 

Sektörel Yurtiçi Üretim Eşitlikleri ( 1-13) 
13 -

Ki=^aijXJ+ C.+ Ii+ E± W l,..,.l3 
j=l 

Yatırımların Orijin Sektörlere Dağılımı C İ4--17) 

Jı* “V *ı&'52Vr‘iV-V5 *3 ^ ■v1 
Plan Döneminin Son Yılnda Dış Açık i-9;10;12;13 

!4°r ^ (10 5 

S>iV E#1 > 
j=ı 

S,-»!* (10,2 ) 
ı«l * 

tüketim Talebinin Sektörel Dağılımı (19-28) 
Ci+ MGi* Ci i.* 

Sabit İhracat Hedefleri 

XÛX1 üretim Düşeylerinin Bas Yılı Değeri Altına Büş*sije<-
seği Koşulu 
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\ Değişkenler : 

1 Sektörü hedef yılı ürettin düzeyi 
j Sektörü baz yılı üretim düzeyi 

Cjü- i Sektörü tüketim malı üretimi . \ 
MOj~ i Sektörü kapsamına giren tüketim malı ithalatı 
- Ij> i Sektörü yatırım Malı üretimi 

C is Hedef yılı tüketim malı üretim ve ithalatının, i sektörü 
kapsamına giren bölümü 

M3L * i Sektörü kapsamına giren yatırım malı ithalatı 

Ei= i Sektörü ihracatı 
Ei= Hedef yılında gerçekleştirilebilecek en yüksek sektöre! 

ihracat düzeyleri 

B - Dış açığın hedef, yılında alabileceği en yüksek değer 
B » Girdi ithalatını, döviz gelirinin sabit bir oranına eşit¬ 

leyen değer. 
B * Hİhai talep"kalemieri ithalatını döviz gelirinin sabit bîr 

oranına eşitleyen değer 

-Katsayılar: - 

aij= Çiktı katsayıları 
kj = Sermaye- üretim katsayıları 
b. a Üretimde ithal girdisi katsayıları 

3 

rj_ = Orijin sektörlere göre yatırımın dağılımını veren 
katsayılar* 

Düşünülen Modelde Amaç Fonksiyon dışında 28 denklem yer-al* 
maktadır. Bilinmeyenler ise 13 üretim düzeyi ( Xj_, X£5) î 
A yurt içinden gelen yatırım malı ( Iç^lpcplıp’^lj^ithal 
yoluyla sağlanan yatırım malı (MIg,MI1Q); 10 tüketimin 
yurhiçinden karşılanan bölümü (C- »°5 »cn »c5 »cg»c7 »c9 *cıo',eır 

; 8 tüketimin ithalden karşılanan bölümü ( MC^, MC^ , 
f MC^, MC6tMC?, MGg, MG1Q); 11 sektörel ihracat düzeyi 
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(£^, fiğ» E,., JÎg, ^g) Ji10, -‘\j^ °lfflak üzere 
4-8 tane bilinmeyen yer almaktadır» %j' 

Modelin denklemleri Ve özellikleri ise aşağıda sırayla 
açımlanmaktadır. 

Amaç Fonksiyon : 

Amaç fonksiyon olarak dönem yatırımlarının minimizasyonu 
alınmıştır. Plan döneminde kaynak tahsislerinin yatırımların 
minimize edilmesi yoluyla yapılacağı düşünülmüştür. 3u yak- 
laşım bir anlamda kaynak dağılımında piyasa mekanizmasının 
hakim olmasını kaynak dağılımına dışarıdan herhangi bir etki 
yapünE^ecağı varsayımını içermektedir. Amaç Fonksiyonunda 

sabiti yer almaktadır, Amaç Fonksiyonundaki Sabit 
optimizasyonu etkilemeyeceğinden 2/ model çözümünde 
Amaç Fonksiyon Z = '2T!e,x. olarak alınmış sonuçta 51 k .x. 

t 0 3 0<J 
sabiti Amaç fonksiyon değerinden çıkartılarak dönem içinde 
yapılacak minimum yatırım elde edilmiştir, 

I 

Yurtiçi üretim Eşitlikleri : 

Yurtiçi Üretim Tarım, Madencilik, Gıda, Dokuma, Agaç 
ve Kağıt Ürünleri, Kimya, Taş vs Toprağa Dayalı Sanayiler, 
Metal Ana Sanayii, Madeni Sşya, Hakinalar, .Enerji, İnşaat, 
-Hizmetler olarak 13 sektörde toplulaştınlmıştır. Çalışmada 
1983 yılı yerli girdi katsayı matrisi toplulaştırılarak kul¬ 
lanılmıştır (Ek 1), 

Herhangi b'ir sektördeki üretim o sektöre ait ara malı, 
yatırım malı, tüketin malı talebi ve ihracat■talebine eşit 
olarak belirlenmektedir. Tüketim ve yatırını malı talebinin 
itkalatdan karşılanan bolümü yurtiçi üretimi etkilemeyeceği 
için sektörel üretim eşitliklerinde yer almamaktadır. Ayrıca 
bazı sektörler yatırım veya tüketim malı üretmeyeceklerinden 
ilgili eşitlikte tüketim malı Ck veya yatırım malı jü değişkeni 
yar almamaktadır 

1/ Sektör Sınıflaması Ek I'de verilmektedir. 

,2/ Hadley (1972) s,9. 
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Yatırımların Orijin Sektörlere Dağılımı î 1/ 

Model plan döneminin son yılı (1983) için çözülmektedir. 
Yatırım'denklemi IV. Plan modelinde kullanılan yatırım denkle¬ 
minin aynısıdır. 2/ Yatırım gereği sektörel üretim artışlarıyla 
ilişkili olarak bulunmaktadır, Ancak yatırım malları belirli 
sektörlerde üretileceğinden ve belirli bir yılda yapılan yatı¬ 
rımın orijin sektörlere göre bileşimi sabit olduğundan son yıl 
yatırımları ıı katsayıları kullanılarak orijin sektörlere göre 
dağılmıştır (Ek I). Yatırımların orijin sektörlere göre sabit¬ 
liği yanında yapılan diğer bir varsayım yatırım mallarının yurt¬ 
içi üretiminden veya ithalat yoluyla sağlanabileceğidir. Örne¬ 
ğin toplam yatırımın sabit bir oranını oluşturan makina gereği 
yurtiçi üretimden veya ithalden karşılanabilecektir. Bunun öte¬ 
sinde yatırımların inşaattan ve hizmetler sektöründen gelen 
bölümünün ithal edilmeyeceği varsayılarak yatırımların inşaat 
ve hizmetler sektöründen gelen kısmını veren eşitliklerde itha¬ 
lata yer verilmemiştir» Böylece yatırımlar toplam olarak Madeni 
Eşyas Makimalar, İnşaat ve Hizmetler sektöründen sağlanmaktadır. 
Madeni Eşya ve M&kinal&r sektörü yatırım talebinin karşılanma¬ 
sında yurtiçi üretim veya ithalat yapabilmekte inşaat ve hizmet¬ 
ler sektörü ise sadece yurtiçinden yatırım malı talebini karşı¬ 
lamaktadır. Ek II*de yatırımlarla ilgili denklemler modelde kul¬ 
lanıldığı şekliyle verilmiştir. Ayrıca yatırımın belli bir oran¬ 
da ithal edilmesi ile ilgili bir varsayımın modelde nasıl yer 
alabileceğine ilişkin tartışma Ek II’da yer almaktadır. 

Dış Açık (Döviz Dengesi Denklemi) 

Döviz dengesi denklemi üretim için ithal girdisi gereği, 
tüketim ve yatırım malı ithalatı için gerekli döviz harcamasının 
ihraç geliri ve sabit bir dış açığa eşitliği veya döviz harca¬ 
masının sabit bir dış açık ve ihracat toplamının üzerinde olma¬ 
yacağı şeklinde tanımlanmıştır, 

18. denklem ham girdi hem nihai talep kalemlerinin ithalatı¬ 
nı bir arada ele almaktadır. Ancak farklı çözümlerde girdi itha¬ 
latı ve nihai talep kalemleri için 18.1 ve 18.2 nolu denklemler 
kullanılmıştır, 

1/ Modelde Yatırım sözcüğü sabit sermaye yatırımı anlamında 
*"’ kullanılmıştır. 
2/ Plan Modeli (1977) 3.12 
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Tüketim Denklemleri : 

Modelde' 1983 yılında, sektörel tüketimler egzojert olarak 
alınmaktadır, Diğer bir deyişle tüketim vektörü 1983 yılı içir 
veridir. Ancak tüketimin yurtiçinden veya ithalden karşılanması 
modelde endojen olarak belirlenmektedir. Madencilik,Metal Ana Sa¬ 
nayii', ve İnşaat sektörleri tüketim nalı üretmediği- için modelde 
diğer 10 sektörün 1983 yılı düzeyleri %* i$mb lomfjnıftMr» 
(Ek I). 

Sınırlamalar- : 

İhracat düzeyleri için modelde 1983 yilı ihracat düzeyi 
üst.sınır, üretim düzeyleri için 1978 yılı üretim düzeyleri alt 
sınırolarak alınmaktadır. Model çözümünde kullanılan bütün katsa¬ 
yılar ve sabit- dağerier IV. Plan çalışmalarında kullanılan değer¬ 
lerdir» örneğin 1978 üretim,1983 ihracat ve tüketim- vektörleri 
IV, Planda kullanılan vektörlerin topltılaştırılmışıdır- (Ek 1). 
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Tl. ÇÜZÜMLEHÎÎ'T AÇIKLAMASI 

Birinci Çözüm 

1S83 yılı içiik saptanan sektörel ihracat ve tüketim düzey¬ 

leriyle (Tablo 2,3? 33 750 milyar lira (1 350 milyon 0) olarak 
alınan cari işlemler açığı kullanılarak Model 1983 yılı için 
çözülmüştür. Bu çözümün başlıca özelliği yaklaşık bütün döviz 

fonunun (ihracat 4- dışaşık) girdi ithalâtına gittiği, Madeni 
Eşya sektörü dışında bütün tüketim ve yatırım malı talebinin 
yurtiçinden karşılandığıdır. 

Sözkonusu çözümde üretim yılda ortalama yüzde 12,3 oranın¬ 
da artmakta, Tarımın payı yüzde 15,2, İmalât Sanayiinin payı 
yüzde 40,S, Hizmet sektörü toplam üretim içinde yüzde 29,0 pay 
almaktadır (Tablo 1). 

Sektörel tüketim talepleri Madeni Eşya dışında yurtiçi 
üretimden karşılanmaktadır (Tablo 2). Sadece ladeni Eşya sek¬ 
törü tüketim talebini doyurmak için 14,6 milyar liralık ithalât¬ 
ta bulunmaktadır, 

Üst sınır olarak verilen ihracat büyüklükleri çözümlerde 
bazı sektörlerde sınırlara ulaşmamıştır. 160,2 milyar lira 
(5,4 milyar 0) olarak saptanan mal ve hizmet ihracatı üst sı¬ 
nırı 147,6 milyar lira (5,9 milyar 0) olarak gerçekleşmektedir. 
Bu sonuca ise Madencilik, Metal Ana Sanayii ve Madeni Eşya Sektör 
ierinde ihracat yapılmayarak ulaşılmaktadır (Tablo 3). 



Tablo X s I. Çözüm j Sektöre! Üretimler 

. ,.mL. 
■TARIM 371 ?oı 
MADENCİLİK 3İ 12i 

GIDA 165 640 
DOKUMA 120 717 

TÜKETİM MALLARI 286 357 
AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 56 646 
KİMYA 126 37B 
TAÇ-TOPRAĞA DAYALI SAİT. 24 664 
METAL AMA ŞAM¬ 47 358 

ARA MALLAR 255 046 
IıADEHİ EŞYA 32 965 
MAUNALAR 103 624 

YATIRIM MALLARI 136 589 
İMALAT SANAYİİ 677 992 
ENERJİ 23 141 
İNŞAAT 131 75£ 
Hİ ZriETLSR 590 122 

■TOPLAM 1 £26 035 

- 22 -

(îlilyo» TU i 27 8 Siy ati m-ayla} 

Yüzda 

Bağılım 1983 
Yüzde 
Dağılımı 

Yılda Ortalama 

Yüzde Artış 

20,4 497 331' 15,2 6,0 
1,7 66 044 2,0 ■ 16,2 
9,1 237 957 • 7,3 7,5 
6,6 177 994 5*4 8,1 

15,7 415 951 12,7 • 7,8 
3,1 104 515 3,2 13,0 
6,9 212 808 6,5 11,0 

1,3 59 367 1,8 ,19,2 
2,6 128 371 3,9 22,1 

14,0 505 06l 15,5 14,6 
1,8 1& 331 2,4 , 18,9 
5,7 328 096 10,0 - 25,9 
7,5 406 427 12,4' 24,4 

37,1 l 327 4.59 40,6 14,4 
1,3 73 498 2,3 . 26,0 
7*2 35,3 257 10,8 £1,8 

32,3 948 402 29,0 10,0 

100,0 3 265 971 100,0 12,3 
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S ektör 

Numarası 

X. TABIM 

3. GIDA 

4. DOKUMA 
5. AĞAÇ KAĞIT MİMLERİ 
6. KIMTA 

7 . TAŞ-TOPRAĞA DAYADI SAH. 9 333 
9. MADENİ EŞYA 34 949 
İQ. UâKiNALAR 109 379 

U . ENERJİ 19 124 

13 . HİZMETLER 52Ş £73 

.? TOPLAM 1 292 191 

(Milyon IX» 1978 Fiyatlarıyla) 
Tüketimde ‘, 
ithalat- Paya 

ö.O ' , 

0.0 

0.0' 

0.0 

6.0 

0.0 

29,5 
0.0 

XX 

XX 

14 595 1 306 786 1,1 

Tablo 2 ı .J, ÇÖÇİİ05 Saktorel Tüketimler 

Yurtişi Üretimden İthalattan Karşı- Toplam 
Karşılanan Tüketim '--'Tüketim . .. Tüketim 

253'IOT - - " , 253 107 
157 154 - 157 154 
97 253 - 97 253 

22.207 22 207 

63 812 - 63 812 

- 9 333 

14 595 49 544 
109 37.9 

15 124 

529 873 

Nots 1) Model xx yer alan sektörlerde tüketim malı ithali Öngörmemektedir, 
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Tablo 3« X. ÇözUmj 

S ok tor 

M umaras 3. 

1. TABIM 

2. MADENCİLİK 

3• GIDA 

4. LOKUMA. 

5. AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 
6 . KİMYA 

7. TAŞ-TOPRAĞA DAT. SAN. 
8» METAL ANA SANAYİİ 

9. MADENİ İŞYA 
10. MAKİNALAR 

İ3. H.IZMETLER 

TOPLAM 

SIŞ İÇ.İK (S) 

Sektörel İhracat va Dış Açık 

1983 
Üst Sınıra - 

' '15 257 
2 383 

22 451 
28 051 

1 034 

15 601 

4 838 • - 

8 10 6 

2 150 

10 989 
49 365 - -

160 225 

33 750 

(Milyon »A 1978 Fiyatlara 
1983 

Gero eki eğne • 

15 257 

22 -451 

28 05i 
1 034 

15 601 

4 838 

10 989 
49 365 

147 586 

33 750 
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I, çözüm 1979~1983 dönemi için'2 257 milyar liralık toplam 
yatırım öngörmektedir, Toplacı yatırımın yüzde 10,9'u Tarım, 
yüzde 24,4’ü İmalât Sanayii yüzde 17,0*ı' Enerji* yüzde 41,5'.i 
de Hizmetler Sektörüne yapılmaktadır. 1983 yılı yatırımları 
601,2 milyar lira olarak belirlenmekte ve bütün yatırım malı 
talebi yurtiçinden karşılanmaktadır (Tablo 4). 

I. çözümde ihracat hedeflerinin gerçekleşmemesine karşın 
ödemeler dengesi kısıtlaması üst sınırda doyurulmaktadır. Daha 
açık söylersek dış borçlanma ile sağlanan döviz tamamen kulla¬ 
nıldığı halele ihracat hedeflerine tümüyle ulaşılamamaktadır. 
Bu sonuo Modelin dış borçlanmadan gelen kaynaklara öncelik ver¬ 
diği şeklinde yorumlanabilir. 

Çözüm sonucunda bütün sektörlerde nihai talep yurtiçinden 
karşılandığı halde sadece Madeni Eşya Sektörü tüketim talebinin 

bir kısmını iihalâtdan karşılamaktadır, Bu sonucun nedeni ola¬ 
rak ilk. başta Madeni Eşya Sektörü tüketim talebinin yüksek ve¬ 

rildiği akla gelebilir, Daha sonra yapılan denemelerde ilgili 

sektörün.tüketim talebi kısılmıştır. Ancak Madeni Eşya Sektö¬ 
rünün tüketim talebi .azaltıldığında, hem amaç fonksiyonun değe^- 
ri azalmakta hem sektörel üretimler gerilemektedir, Buna karşın 

tüketim talebindeki azalmayı gidermek için ihracat'da artış 

orataya çıkmamakta gerçekleşen ihracat.147,6 milyar lira (5,9 
milyar $) düzeyinde kalmaktadır. 



Tablo 4* 1* Çozümj Sektörel Yatırımlar 
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(1978 Fiyatlarıyla, Milyon E») 

TARIIİ 

HADjîHCİIİK 
GIDA 

DCKUMA 

TÜKETİM MALLARI 

AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜRLERİ 
KİMYA 

TAŞ-TOPRAGA DAYALI SAH. 

■METAL AHA SAH. 

ARA MALLAR. 

MADEHİ EŞYA 

MAKİNALAR 

YATIRIM MALLARI 

İMALAT 3AHAYİİ ^ 
EtîLRJİ 

IHŞAAT 
HİZMETLER 
TOPLAM 

Plan Dönemi 

Selctörel Yatırımları 

1979-1983ı . Pay 

244 789 10,9 

91 456 4,0 

31 026 1.4 

30 345 1,3 

61 37İ 2,7 

53 632 2,4 

71 927 3,2 

50 I84 2,2 

153 034 6,8 

328 777 14,6 

25 060 1,1 

134 975 6,0 

160 035 7,1 

550 183 24,4 

382 965 17,0 

51 809 2,3 

935 863 41,5 
2 257 06Ş 100 ? 0 

Orijin Sektörlere Göre Yatırımlar (1983) 
Yurtiçi İthal Toplam 

27 055 - 27 053 

156 309 - 156 309 

353 257 k 353 257 
64 567 xx 64 567 
601 186 601 186 

Not* l) Plan öoneıai-Eektörel yatırımları Toplamı Amaç fonksiyonun değerine eşittir. 
2) 1S:8^ Yılı Orijin sektörlere göre yatırım toplana son yılda yapılan yatırıma eşittir. 
3) xx yer alan.'sektörlerde model ithalat örgörmemektedir. 
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Madeni Eşya Sektörünün diğer sektörlere verdiği girdiler ve 
yatırım içindeki payı arttıkça; hem üretim düzeyleri tümüyle yük¬ 
selmekte hem Madeni Eşya Sektörünün ithalâtı azalmaktadır. Bu. so¬ 
nuç üretim düzeylerinin ve ihracat hedeflerinin üst sınırda kulla- 

nılamamasında ğirdi-çıktı ilişkilerinin, ve ekonominin teknolojik 
yapısının belirleyici olduğuna işaret etmektedir. Madeni Eşya Sek¬ 
törü diğer sektörlerin üretimleriyle tutarlı bir üretim düzeyinin 

ötesine geçememekte ve sonuçta fazla talep ithalat yoluyla gide¬ 
rilmektedir. 

Yukarıda açıklanan teknolojik sınırlamaya karşın ihracat bü¬ 
yüklüklerinin çözümlerde üst sınırda yer almasını sağlamak amacıy¬ 
la dış açığın düşürüldüğü çeşitli alternatifler denenmiştir, Dış 
açık 24» 5 milyar lira alındığında optimal çözüme ulaşılmakta, de¬ 
nenen 23,7 milyar liralık dış açık "İnfeasible" sonuçlar vermekte¬ 
dir, Dış açık 24,5 milyar lira alındığında Model hiç bir sektörde 

ithalata gitmemekte ve bütün nihai talep yurtiçi üretimle karşı¬ 

lanmaktadır. İhracât büyüklükleri ise Metal Ana Sanayii dışında 
üst sınırda gerçekleşmektedir. Gerçekleşen Metal Ana Sanayii ihra¬ 
cat düzeyi 3,8 milyar liradır. Bu sektörün ihracatını üst sınır 

olarak verilen 8,1 milyar liraya yükseltmek için dışaçığı marjinal 

düzeylerde düşürmek tek yol olmaktadır. 

Ancak bu yol denenmemiş, III ve IV, çözümlerde Metal Ana Sana¬ 

yii ihracatı 3,8 milyar lira olarak alınmıştır. 

Bu aşamaya kadar yapılan denemeler modelin bazı özellik 
lerini ortaya koymaktadır. Döviz fonu öncelikle girdi i;tkali 
için harcanmakta, teknolojik ilişkilerin elverdiği üretim düzey¬ 
leri ve bu üretimi.gerçekleştirmek için gerekli en az maliyet 
belirlenmektedir. Girdi ithali gereği karşılandıktan sonra 

döviz olanakları elveriyorsa nihai talep için gerekli ithalata 
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gidilmektedir. Nihai talebin ithalât yoluyla karşılanması yurt¬ 

içi üretimi azaltmakta azalan yurtiçi talep liretim düzeyini dü¬ 
şürmektedir. Dış açık azaldıkça nihaî talep için ithalât azal¬ 
makta, üretim yükselmekte ve ihracat artmaktadır. Belirli talep 
düzeyinde oluşan üretim için sonuçta bir dış kaynak gereği be¬ 
lirmektedir, Bu kaynak sabit bir düzeyin altına duşsmez, Bu 

sabit düzeyin altındaki dış kaynak ancak daha düşük talep dü¬ 
zeyleri alındığında cptimal çözümlere olanak vermektedir, Üre¬ 
tim düzeyinin dış açık arttıkça azalmasının ve ihracat sınırı¬ 
na gelmeden dış açığın kullanılmasının nedeni Model’de ihracat, 
yerine dış açık kullanımının tercih edilmesidir. Bunun nedeni 

ise ihracatın bir maliyeti olması, diğer bir deyişle üretimi 
gerektirmesi, dış açık kullanımının ise üretimi doğrudan etkile- 
memesidir, Sonuç olarak dış açık azaldıkça üretim düzeyi yük¬ 

selmekte ve ihracat talebi üretime etkili olmaya başlamaktadır. 

Ancak dış açık talebin gerektiği üretim düzeyine olanak vermi¬ 
yorsa optimal çözüne ulaşılamamaktadır» 

Modelin işleyişi ve bazı politika önerilerini gördükten 
sonra kapalı bir ekonominin özelliklerini taşıdığı söylenebi¬ 
lecek çözümlere gidilmiştir. Yatırım ve tüketim malı ithal 

etmeyen sadece üretim teknolojisinin sonucu olarak üretimde 

kullanımı sorunlu girdileri ithal eden bu çözümlerle ilgili 
açıklamalar yapılacaktır. Serbest ticarete geçişi temsil ede¬ 
ceği düşünülen nihaî talep kalemlerinin ithaline olanak veren 
değişiklerle dış ticaretin serbestleşmesinin, üretim üzerindeki 

etkisi ölçülmeye çalışılacaktır. 
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ikindi ğotüia 

ikinei‘ ç özüml983 yılı için sadece dışarıdan girdi ithal edi¬ 
lerek belirli talep düzeylerinin veri olması ve tasarruf sınır¬ 

laması bulunmaması koşuluyla toplam üretimin yılda 

ortalama 13,8 oranında artarak 3 491 milyar lira düzeyine ula¬ 
şacağını göstermektedir. Bunun ötesinde,sözkonusu üretim düzeyi¬ 

ne ulaşmada kaynak dağılımında en etkin yol. izlenmiştir. Diğer 

bir deyişle talep düzeyleri veri alındığında, bu talebi doyura¬ 

cak yurtiçi üretim en az yatırımla elde edilmektedir. 

Tablo 5*de II. fözüm’Un üretim büyüklükleri ile ilgili bil- 

gilfer verilmiştir*. Tarımsal üretim 6,1, Tüketim Malları üretimi 
8jj, Ara Malları üretimi 16,9, Yatırım Malları üretimi 27,6, 
Daarji üretimi 28,8, Hizmetler üretimi ise yılda ortalama yüz¬ 
de 10,8 oranında artmaktadır. Toplam üretimin yüzde 14,3‘Unü 

Tarım, yüzde* 41,1’ini İmalât Sanayii, yüzde 28,2’sini ise Hiz¬ 
metler Sektörü oluşturmaktadır, ^ 

Sektö'rel tüketimlerin tamamı yurtişinden karşılanmakta 

(Tablo 6), 160,2 milyar lira olarak alınan ihracat üst sanırına 
Metal Ana Sanayii hariç bütün sektörlerle ulaşılmaktadır, 3,8 
milyar liralık Metal Ana Sanayii ihracatıyla birlikte toplam 
ihracat 155,9 milyar liraya ulaşmaktadır (Tablo 7). Ayrıca bu 
çözümde 24,5 milyar lira olarak alman dış açık üst sınırına ula~. 
şılmaktadır (Tablo 7)» 



Tablo 5 > II Çözüm;. Sektöre! 

1978 

TABIM 371 901 
MADENCİLİK 31 121 

GIDA I65 640 
DOKUMA 120 717 

TÜKETİM MALLARI 286 357 
AĞAÇ-KAGIT ÜRÜNLERİ 56 646 
KİMYA 126 348 
TAŞ-TOF.DAYALI SAM. 24 664 
METAL ASA SAİK 47 358 

ABA MALLAR. 255 046 

MADENİ EŞ T A 32 965 
MAKINALAS 103 624 

YATIRIM MALT,ASI 136 589 
İMALAT SANAYİİ 677 992 
ENERİİ 23 141 

İNŞAAT 131 758 
HİZMETLER' 590 122 
TOPLAM 1 626 035 

- 30 -

Üretimler 

Yüzde 
Dağılım 1983 

20,4' 500'037 
1,7 76 386 
9,1 238 855 
6,6 178 778 

15,7 417 633 
3,1 114 682 
6,9 219 489 

• 1,3 66 67 i 
2,6 154 822 

14,0 555 664 

1,8 101 720 

5,7 359 730 
7,5 461 450 

37,1 1 434 747 

1,3 81 933 
7,2 .414 295 

32,3 983 327 
100,0 3 490 725 

(1978 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Yüzde Yılda Ortalama 

Dağılım Yüzde Artış 

14,3 6,1 
2,2 19,7 

6,8 . 7,6 
5,1 8,2 

.11,9 7,8 
3,3 15,2 
6,3 . 11,7 
1,9 22,0 
4,4 26,7 

15,9 16,9 
2,9 25,3 

10,3 28,3 
13,2 27,6 
41,1 16,2 

2,3 28,8 
11,9 25,8 
28,2 10,8 

100,0 13,8 



- 31 -

Tablo 6 î II* Çözüm; Tüketimin Sektorsl Dağılım 
(1973 Fiyatlar ay la» Milyon Ti) 

Sektör Bunarası 
Yurtiçi Üretimden 
Karşılanan Tüketim 

ithalden 
Karşılanan Tüketim 

Toplam 
Tüketim 

1. TARIM 253 107 - 253-107 

3. GIDA 157 154 - 157 154 

4. DOKUMA 97 253 - 97 253 

5* AÖAÇ-KAĞIT ÜKÜÎÎLEHİ 22 207 - 22 207 

6. KİMYA 03 312 - 63 812 

7. TAŞ-TOPRAÜA DAY, SAP. 9 333 9 333 

9. TÎAM5Nİ EŞYA 49 544 - 49 544 

10. MAKİNAL&R 109 379 - 109 379 

11. ENERJİ 15 124 X X 15 124 

13. HİkMETLER 529 873 X X 529 873 

TOPLAM 1 30t> 786 _ 1 306 166 

Tüketimde 
İthalat Payı 

Model XX yer alan sektörlerde tüketim malı ithali öngörmemiştir. 
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TABLO * 7“ II« ÇözÜBj Sektgral îh.rao.at ve Dış Açık 
(1978 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Sektör 
Humar as i 

İ9S3 
Üst Siniri 

1983 
Öfefç ekleşme 

1- TASIM 15 257 15 257 

:2- MADENCİLİK 2 383 2 383 

3- GIDA 22 451 22 451 

4- DOKUMA 28 051 28 051 

5- AĞAÇ-ICAGIT ÜRÜRLERİ 1 034 1 034 

6- KİMTA 15 601 15 601 

7- TAŞ-TOP. DAT, SAH. 4 838 -4 838 

6- METAL AHA SAH, 8 106 3 759 

Ş- MADENİ EŞTA a 150 2 150 
10- MAKIHALAH 10 989 10 909 
13- HİZMETLER 49 365 49 365 

TOPLAM 160 225 _ 155 918 

DIŞ AÇIK (B> 24 500 24 500 



Beş Yıllık Plan döneminde 2 569 milyar liralık yatırımın 
yapildlğı II. çözümde yatırımın yüzde 9*7'si, Tarıma, yüzde 
2 5,7 ’ s i İmalât Sanayiine, yiisde 40,0'ı ise Hizmetler Sektörü¬ 
ne ayrılmaktadır {Tablo 8). Ayrıca 198.3 yılında 705,1 milyar 
liralık yatırım gerçekleştirilmekte Ve bu yatırımın tamamı yu 

içinden karşılanmaktadır {Tablo 8}» 

Çözüa II®den elde edilen üretim düzeyi, belirli talep sın: 
laması altında en az yatırımla ulaşılabilecek üretim düzeyidir 
Bu üretim düşeyinin aşılması teknolojik yapının değişmeyeceği 

varsayımı altında daha çok tüketim veya ihracat talebini gerek¬ 
tirecektir, Ancak nihaî talep vektörüyle tutarlı bir dış açık 

büyüklüğünün aşılması üretimde düşmeye, sözkonusu diş açığın 
altına düşülmesi ise eptimal olmayan çözümlere yol açacaktır. 
Üretimin daha fasla artırılabilmesinin bir diğer koşulu ise 

teknolojik yapının değişmesiyle olabilecektir, örneğin ithal 

girdisi kullanımının azalması veya sektörel girdi ilişkilerinin 
değişmesi üretim artışına yol açabilecektir. 

Bu nitelikleriyle çözüm II kendine yeterli bir gelişme 
Stratejisi islenmesi sonucunda bütün üretim dallarının sektörel 
ilişkiler gözetilerek geliştirilmesi sonucu ulaşılabilecek eko- 
nöaik yapıya göstermektedir. Bu üretim yapısına ulaşmada ise 
en az 2 J69 milyar lira yatırım yapılması zorunludur. 
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Tablo 8 4 XX. Çözüm; Sektörel Yatırımlar 

Plan Dönemi 
Saktörel Yatırımlar Yüzde 

1979 - 1983 Pay 

TARIM 250 070 9,7 

MADENCİLİK 118 540 4,6 
GIDA 31 439 1,2 
DOKUMA 30 761 1,2 

TÜKETİM MALLARI ' 62 200 . 2,4 

AoAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 65 024 2,5 
KİMYA 77 487 3,0 

TAŞ-TOPRAĞA DAYALI SAH. 60 746 2,4 

METAL AMA SAM. 202 999 7,9 

ARA MALLAR 406 256 15,8 

MADEHÎ EŞYA 37 980 1,5 

KAKIMALAR . 153 997 6,0 
YATIRIM MALLARI 19i 977 7,5 

İMALAT SAHAYIİ 660 433 25,7 
ENERJİ 447 113 17,4 
İNŞAAT 66 O85 2,6 
HİZMETLER 1 027 091 40,0 

TOPLAM 2 569 332 100,0 

{1978 Fiyatlarıyla, m İyon. Ti.) 
Orijin Sektörlere Göre Yatırımlar (1983 

Yurtiçi İthal Toplam 

31 728 - n 728 
183 317 - 183 317 
215 045 - 215 045 

414 295 * a 414 295 

75 723 'a a 75 723 

705 063, ' 705 063 

Rots 1) pian dönemi sektörel yatırımları toplamı amaç fonksiyonun değerine eşittir. 
2) 1983 Yılı Orisin sektörlere göre yatırım toplamı son yılda yapılan yatırıma eşittir. 
3) ** yer alan sektörlerde Model ithalat öngörmemiştir. 



Bu aşamadan sonra Modelde nihaî talep kalemlerinin ithal 

edilmesine olanak sağlayacak değişiklikler yapılarak ithalâtın 

hangi sektörlerde ve hangi nihaî talep kalemlerinde yoğunlaşa¬ 
cağı izlenmeye çalışılacak ve Üretime ilişkin sonuçların II. 

çözümle karşılaştırılmasıyla önerilen hipotezin geçerliliği 

tartışılaeaktır, 

Bu amaçla yapılan ilk denemede toplam döviz fonunun ancak 
yüsde 60!ının girdi ithalâtına, geriye kalan yüzde 40'mın ise 
yatırım ve tüketim malı ithalâtının ayrılabileceği düşünülmüş¬ 

tür. 

Modelde yer alan 18. denklem çıkartılmış ve yerine 

- x:Eı = Bı 

2: Kti + MQİ - = B2 (18.2) 
denklemleri konulmuştur, 

Böylece ihracatın ve dış.açığın üst sınırda çözüraa girdiği 
kabul edilerek girdi ithalâtı için 108,2 milyar lira (4,3 mil¬ 
yar'#), yatırım ve tüketim malı ithalâtı için ise 72,2 milyar 
lira (2,9 milyar #) döviz ayrılmış bulunmaktadır. ve ise 
f XI + B)*nin, ile birlikte yüzde 60 ve yüzde 40‘a 
eşitlenmesini sağlayan büyüklükler olmaktadır. 

= ( ^ELEİ+B) s 0,60 ; B1 = - 47,7 

= r2ZEi+B) * 0,40 ; B2 = - 83,7 
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Modelde aşağıda açıklansa değişiklikler yapıldıktan sonra 
elde edilen çözüm Binfeasible" çıkmaktadır. Nedeni ise girdi 
ithalinin sınırladığı üretim düzeyi yurtiçi talebi karşılamaya 
yetmemekte talebi doyuracak ithalât için ise yeterli döviz bu
lunmamaktadır. Sonuç olarak da İS»2 numaralı denklem çözümün 
"infeasible" olmasını ortaya çıkarmaktadır. Optiaal çözümün 
elde edilmesi ancak yatırım ve-tüketim malı ithali için ayrı
lan döviz fonunun 140,0 milyar lira (5,6, milyar 0) düzeyine 

çıkarıldığında, yani Bg = 15,9 milyar lira alındığında gerçek
le şe bilmektedir* 

Üçüncü.. Çözüm 

III. çözüm girdi ithali için 108,2 yatırım ve tüketim 
malı ithali için 140,0 milyar lira ayrılan çözümdür. 

Döviz tahsisi ile ilgili değişkenler dışında tüketim ve ih

racat büyüklükleri II. çözümün aynısıdır. Bu çözümde üretim ar
tış -hızında önemli bir gerileme görülmekte üretimin artış hıiı 
yılda ortalama yüzde 6,5'e düşmektedir. Üretim artış hızı bütün 
sektörlerde düşmekle birlikte artışı nisbeten az düşen sektör
ler Tarım ve Tüketim Malları Sektörleri olarak'belirmektedir. 

Ara mallarda üretim artış hızı yılda ortalama 3,2, yatırım 
mallarında 13,7 oranında gerçekleşmekte, Kimya ye Madeni Eşya 
Sektörü üretimleri baz yılı düzeyinde kalmak tadır 0 (Tablo 9). 
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Tablo Ş s III. Çözüm; Sektöre! Üretimler 

TABIM 

IIAD3ÎTC1LİK 
GIDA 

DOKUMA 
TÜKETİM MALLARI 

AĞAÇ - KAĞIT ÜRÜNLERİ 
Kİ MTA 
TAŞ-TOPRAĞA DAYALI SAH. 
METAL AHA SAK. 

ARA MALLAR 

MADENİ EŞYA 
MAKİNALAR. 

YATIRIM MALLARI 

İMALAT SANAYİİ 
ENERJİ 
İNŞAAT 
Ki ZMETLER 

T 0*P >LA M 

1978 
Yüzde 

Dağılım 

371 901 20,4 
31 121 1,7 

I65 640 9,1 
120 717 6,6 
286 357 15,7 
56 646 3,1 

126 378 6,9 
24 664 1,3 
47 358 2,6 

255 046 14,0 
32 965 1,8 

103 624 5,7 
136 589 7,5 
677 992 37,1 

23 141 1,3 
131 758 7,2 
590 122 32,3 

X 826 035 100,0 

(1978 yiyatlarıjfla, Milyar TL.) 

1983 
Yüzde 

Dağılım 

449 720 >8,0 
43 391 1,7 

233 825 9,3 
175 357 7,0 
409 182 16,3 

70 474 2,8 
126 378 5,0 

26 960 1,1 
74 819 3,0 

298 63i 11,9 
32 965 1,3 

226 734 9,1 
259 679 10,4 
967 492 38,6 

52 788 2,1 
156 897 6,3 
832 968 33,3 

2 503 256 100,0 

Yılda Ortalama 

Artış Hızı 

3.9 
6.9 
7.1 
7.8 
7.4 
4.5 
0,0 
1.8 
9.6 
3.2 
0,0 

1? ,0 
13,7 

7.4 
17,9 

3.6 
7,1 

6.5 
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Tablo lO’da tüketimin sektörel dağılımına ilişkin çözüm 
sonuçları verilmektedir. Toplam tüketimin yüzde 10,7'si ithal 
edilmekte ve ithalat payı Kimya, Taş-Toprağa Dayalı Sanayiler 

ve Madeni Eşya sektörlerinde de yüzde 80- yüzde 100 oranları 
arasında değişmektedir^ 

B.,, Bg değerleri ve sektörel ihracatlar Metal .âna Sanayim¬ 
deki 15 milyar liralık, düşük gerçekleşme dışında bütün sektörler¬ 
de 1983 üst sınırında gerçekleşmektedir (Tablo 11). 

Plan dönemi toplam yatırımlarının 1 253 milyar lira olarak 

belirlendiği III. çözümde toplam yatırımların yüzde 12,1'i 'terim, 
yüzde 16,2*si İmalat Sanayii, yüzde 18,0'ı Enerji yüzde 50,6'sı 
ise Hizmetler sektörüne ayrılmaktadır. Son yılda 267,1 milyar 
lira yatırım yapılmakta ve son yıl yatırımın tamamı yurt içi üre¬ 
timden karşılanmaktadır. (Tablo 12), 

III* çözümün sonuçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz; 
Öretim düzeyleri, girdi ithalatı sınırlı olduğu için düşük ger¬ 

çekleşmekte üretim düştüğü için nihai talep kalemlerini ithal 
etme gereği ortaya çıkmaktadır. Nihai talep kalemleri ithal edil¬ 
diğinde iss yurtiçi üretime talep azalmakta üretim düşmektedir. 
Böylece düşen üretim yerine talebi doyurmak için daha fazla it¬ 

halat gerekmektedir. Daha açık bir deyişle üretim azaldıkça 
ekonominin ithal gereği artmaktadır. Artan döviz gereksinimi ise 

ancak borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Diğer dikkati çeken 
bir özellik ise nihai talep kalemlerinin ithalâtı sözkonusu oldu¬ 

ğunda tüketim malı ithalatının gerçekleştiği yatırım malı ithali 
yoluna gidilmediğidir. 
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'Tablo 10 s III. Çözüaş Saktörel Tüketimler 

(1978 Fiyatlarıyla, Milyon İL.) 

Yurtiçi Üretimden İthalden Toplam Tüketil 
Karşılanan Tüketim Karşılanan Tüketi m Tüketim İthalat . 

TABIM 221 789 31 318 253 107 12,4 
GIDA 157 154 _ 157 154 
DOKUMA 97 253 - 97 253 
AĞAÇ ~ KAĞIT ÜiajiOıSRI 22 207 ~ 22 207 
KİMYA 5 608 58 204 63 812 91,2 
TAŞ TOPRAĞA DATALI SANATI - 9 333 9 333 100,0 
MADENİ EŞYA 8 413 41 131 49 544 83,0 
ÜAKİHALAR 109 379 - • 109 379 -

ENSRJİ 15 124 ÜL âc 15 124 -

İIIEIiHTLER 529 873 529 873 -

TOPLAM 1 166 800. 139 986 1 306 786 10,7 

Model at s yer alan sektörlerde tüketim malı ithali öngörmemiştir. 
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TABLO s 11- III.ÇöaÜBi Sektöre! İhracat ve Döviz Tasisleri 
(1976 Fiyatlarıyla, Milyon Tl) 

Sektör 1963 1983 
Numarası Üst Sınırı Gerçekleşme 

1- TARIM 15.257 15 257 

2- MADENCİLİK 2 383 2 383 

3- cm 22 451 22 451 

4- DOKUMA 28 051 28 051 

5- AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 1 034 1 034 

â- Kİ MTA 15 601 15 601 

1- TAŞ-TOP. DAT, SAN. 4 838 4 838 

8- METAL ANA SANAIİ 3 799 3 784 

2- MADENİ EŞTA 2 150 2 150 

10- KfiKİNALAR 10 989 10 98 9 
13- HİZMETLER 49 385 49 365 

TOPLAM 155 918 155 90 3 
DÖ7İZ TASİSİ 

Bı - 47 640 - 47 640 

*2 - 15 918 - 15 918 
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Tablo 12 : III. Çözüm ; Sektöre! Yatırımlar 
{1978 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

Plan Dönemi 
Sektörel Yatırımlara Yüzde Orijin Sektörlere Göre Yatırımlar (1983) 
' *211-2281 . Dağılım Yurtiçi I thal Toplam 

TABIM 151 869 12,1 
... - ,  

MADENCİLİK 32 132 2,6 
GIDA 29 279 \ 2,3 
DOKUMA 28 948 • 2,3 

TÜKETİM MALLARI 38 227 4,6 
AĞAÇ-KAOIT ÜRÜNLERİ ■ 15 493 1,2 
KİMYA 

_ 
— 

TAŞ-TOPRAĞA DAYALI 3 320 
SAN. 0,3 

METAL ANA SANAYİİ 51 874 4,1 
ARA MALLAR 70 687 5,6 

MADENİ EŞYA - 12 015 - 12 015 
MAKINALAR 74 014 5,9 6? 423 •- 69 4*3 

YATIRIM MALLARI 74 014 5,9 81 438 - fil 438 
İMALAT SANAYİ 202 9 28 16,2 
11} ENERJİ 223 458 18,0 
12} İNŞAAT 5 901 0,5 156 987 XX 156 987 
13) HİZMETLER 634 338 50,6 28 677 XX 28 677 
TOPLAM 1 252 625 100,0 267 102 - 267 102 

Kot; 1) Plan dönemi sektörel yatırımları toplamı.amaç fonksiyonun değerine eşittir. ’ 
2) 1983 yılı orijin sektörlere göre yatırım toplamı son yılda yapılan yatırıma eşittir. 
3) xx yer alan sektörlerde model ithalat öngörmemektedir. 
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Bu sonuçlar tezimizi bir anlamda doğrulamaktadır. Nihaî 
talep ithalât yoluyla karşılandıkça ki bu ticaretin serbestleş¬ 
tirilmesi olarak alınmaktadır, ekonominin bir taraftan döviz 
gereksinmesi artmakta öte yandan üretimler düşmektedir. 

Ekonomide girdi ithalâtı için sınırlı bir kaynak ayrılma¬ 

sı ve girdiler yönünden ekonomik bağımlılığın Plan döneminde 
süreceği ve teknolojik yapının değişmeyeceği çözümlerde önem¬ 
li etkisi olan varsayımlardır. Bu nedenle yapılan bazı deneme¬ 
lerde ekonominin girdi ithalâtına bağlılığı kaldırılmıştır. 

Yapılan.varsayım üretim için sadece yerli girdi kullanmanın ye¬ 

terli olacağıdır. Ancak çözümlerde yerli girdi katsayıları 
matrisinde bu varsayımı yansıtabilecek değişiklikler yapılma¬ 

mıştır, Sadeoe 18,1 numaralı denklemin, modelden çıkartılmasıy¬ 
la yetinilmiştir. Bu değişiklikle model sadece yurtiçi girdi¬ 
lerle üretim yapabilmekte ve döviz gelirleri nihaî talep kalem¬ 

lerinin .ithalâtı için harcanabilmektedir. 

18»1 numaralı denklem çıkartıldıktan sonra ithalât Fonu¬ 

nun 140,0 milyar lira (Bp =-15,9 milyar lira.) alındığı çözümün 
başlıca özelliği üretimin toplam olarak düşmesi ithalâtın düş¬ 

mesi ve ihracatın bir çok sektörde gerçekleşmeyi? toplam 77,1 
milyar lira düzayinde kalmasıdır» Ekonomide 61,2 milyar liralık 
döviz gorefcluinrikolmakta bu kaynak ise tüketim malı ithalâtın¬ 
da kullanılmaktadır. Bu çözümün üretim düzeylerinin yükseltil¬ 

mesi ve ihracat sınırlarının çözüme alınabilmesi için B„ büyük¬ 
lüğünün yükseltilmesi gerekecektir. Artık cari işlemler faz¬ 

lası olarak yorumlayabileceğimiz 3^ değerinin yükseltilmesiy¬ 
le üretim artacak, bura paralel ithalât azalacak ve ihracat 

devreye girebilecektir. Cari işlemler fazlasının (B2) azalması 
nihaî talep kalemlerini ithal etmekte kullanılmakta ; üretimi 
ve ihracatı olumsuz yönde etkilemekte’ir. 



Yukarıda öne sürülen yargıların test edilmesi amacıyla, 

girdi ithalâtının bulunmadığı fakat ithalât fonunun 72,7 mil¬ 
yar lira düzeyine düşürüldüğü denemelerde ihracat yükselmekte 
(93,4 milyar lira) ancak bütün .sektörlerde üst sınırlara ula¬ 
şılamamaktadır. Bunun yanında beklenebileceği gibi üretim de¬ 
ğeri yükselmekte ve toplam üretim artış hızı yılda ortalama 
yüzde 9,5 oranına ulaşmaktadır. & 

Dördüncü Çözüm 

Son olarak alman IV. çözümde ihracat düzeyleri alt sınır, 

£,, = » 15,9 düzeyinde tutularak ithalât fonu 140,0 milyar lira 
olarak verilmiştir. Bu çözüm ihracat "hedeflerinin 

tümüyle gerçekleştiği, ekonomide nispeten döviz bolluğu ol¬ 
duğuna ilişkin bir varsayımın sonuçlarını irdelemektedir, 

3u değişiklik sonucunda ihracat hedefleri kimya hariç bü¬ 
tün sektörlerde alt sınırlarda gerçekleşmektedir» Kimya sektörü 
İhracatı ise büyüle ölçüde artarak 15,6' milyar liralık al sınır¬ 

dan 139,4 milyar lirada gerçekleşmektedir» Böylece toplan: ih¬ 
racat l?5t9 milyar liralık alt sınıra karşın 279,7 milyar lira 
olarak gerçekleşmektedir (Tablo 15). 

Gıda, Kimya ve Taş-foprağa Dayalı Sanayiler dışında bütün, 
sektörlerde tüketim malı ithal edilmekte ve ithalât toplam tü¬ 

ketimin yüzde 19,4’ünü oluşturmaktadır (Tablo 14). 

1/ III. çözümden sonra sözedilen çözümler tabiolaştırılmamış- 
tır. 
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Tablo s 

S ektör 
Numarası 

IV. Çöaümı Sektörel İhraoat ve ^ış Açık 
(1978 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) 

1983 
Alt Sınırı 

1983 
Serç ekleşme 

1- TARIM 15 257 15 257 

2- MADENCİLİK 2 383 2 383 

3- GIDA 22 451 22 451 

4- DOKUMA 28 051 - 28 051 

5- AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 1 034 1 034 
6- KİMTA 15 601 139 377 

7- TAŞ-TOP. DAYALI SAN. 4 838 4 838 

8- METAL ANA SANAYİİ 3 799 3 799. 
9- MADENİ EŞYA 2 .150 2 150 

10- MâKİNALAR 10 989 10 989 

13- HİZMETLER 49 365 49 365 

TOPIAM 155 918 279 694 

Dış Açık (B2) - 15 918 - 15 918 
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Tablo 14 s IV» Çözümj Sektöral Tüketimler 
{1978 Fiyatlarıyla, Milyon -TL.) 

Yurtiçi Üretimden İthalden Toplam 'Tüketimde 

Kanış ılanan Tüketim Karşılanan Tüketim Tüketim İthalat Payı 

TARIM 182 300 70 806 "253 107 28,0 
GIDA 157 154 - 157 154 -

DCKUt-IA 55 043 42 210 97 253 43,4 
AĞAÇ - KAĞIT ÜRÜNLERİ 12 048 10 159 2 2 207 45,8 
Kİ MTA 63 812 - 63 812 -

TAŞ-TOPRAĞA DAYALI SANAYİ 9 333 - ' 9 333 -

MADENİ EŞYA 21 360 28 I84 49 544 56,9 
MAK1NALAR 7 052 102 326 109 379 93,6 
ENERJİ 15 124 3t X 15 124 -

HİZMETLER 529 873 X X 529 873 -

TOPLAM 1 053 099 253 685 1 306 786 19,4 

Model X k yer alan sektörlerde tüketim nalı ithali öngörmemiştir. 
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IV. gözümün üretim ve yatırım büyüklüğüne bakıldığında 
üretimin Dokuma-Ağaç-kâğıt Ürünleri, Madeni Eşya ve Makina 
Sektörlerinde baz yılı üretimi düzeyinde kaldığı izlenmekte¬ 
dir (Tablo 15). Madencilik, Kimya ve Enerji sektörlerinde üre¬ 
tim yüksek kızlarda artmakta; toplam üretimin artış hızı ise 
yüzde 5,6 oranında kalmaktadır (Tablo 5)» 

Yatırımlara bakıldığında ise üretimi artmayan sektörlere 

yatırım ayrılmadığı görülmektedir. Kimya sektörü üretiminin, 

yüksek hızda artması nedeniyle toplam yatırımların yüzde 14,1'i 
bu sektöre ayrılmakta böylece ara malları sektörünün toplam 
yatırım içindeki payı yüzde 16,l'e ulaşmaktadır. Ayrıca toplam 
yatırımların yüzde 18,4'ü Enerji, yüzde 54,0*1 Hizmetler sek¬ 
törüne ayrılmaktadır (Tablo 16). 

Madeni Eşya sektörünün yatırıma vermesi gerekli olan bü¬ 
yüklük IV. çözümde ithalât yoluyla karşılanmaktadır. Buna kar¬ 

şın Makinalar sektörü bütün yatırım malı gereğini yurtiçinde 
üretmektedir. Böylece Plan dönemi son yılında 224,2 milyar li¬ 
ralık bir yatırım gerçekleştirilmektedir (Tablo 16). 

IV. çözüm büyük ölçüde ihracata yönelmiş ve ithalât kısıt¬ 

lamasının olmadığı bir ekonomide üretim yapısının alacağı şek¬ 
li göstermektedir. Üretim düzeyinin gerek toplam gerek bir çok 
sektörlerde düşmesi ve ekonominin öncelikle tüketim malı itha¬ 
lâtına yönelmesi dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesinin 
ortaya çıkabilecek ekonomik etkilerini yansıtmaktadır. Bu yö¬ 

nüyle tez*in başında ortaya atılan hipotez doğrulanmış olmak¬ 
tadır. 



Tablo 15î XV. Çözün, Sektörel Üretin! 

1978 

TARIM 371 901 
MADENCİLİK 31 121 

GIDA 165 640 

DOKUMA 120 717 

TÜKETİM MALLARI 286 357 

AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 56 64 6 
KİMYA 126 378 

TAŞ-TOPRAK DAY.SAK. 24 664 

METAL ANA SAH. 47 358 
ARA i'IALLAR 255 046 

MADENİ EŞYA 32 965 
HAK1NALAR 103 624 

YATIRIM MALLARI 136 589 
İMALAT SANAYİİ 677 992 
enekü 23 141 
İNŞAAT 131 758 
HI ZMETLER 59C 122 

TOPLAM 1 826 035 
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er (1978 -Fiyatlarıyla Milyon ÎL.) 

Yüzde Yüzde Yılda Ortalama 
Dağılım 1983 Dağılım Yüzde ‘Artış 
20,4 390 406 16,3 1,0 

1,7 55 535 2,3 12,3 
9,1 233 496 9,7 7,1 
6,6 120 717' 5,0 0,0 

15,7 354 213 14,7 4,3 

3,1 56 646 2,4 0,0 
6,9 316 125 13,2 20,1 
1,3 33 64i 1,4 6,4 
2,6 52 928 2,2 2,2 

14,0 459 340 . 19,2 12,5 
1,8 32 965 1,4 0.0 

5,7 103 624 4,3 0,0 
7,5 136 589 5,7 .0,0 

37,1 950 142 39,6 7,0 
1,3 50 331 2,1 16,8 
7,2 131 758 5,5 0.0 

32,3 822 361 34,3 6,9 

100,0 2 400 533 100,0 5,6 
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(1978 îiyatlarayla, Milyon ÎL« 

Plan Dönemi Sskt.Yatırım 

1978-03 Yüade Dağılım 

Orijin Sektörlere Göre Yatırım! 

Yurtiçi ithal Toşplam 

TARIM 36 U5 3,2 
MADENCİLİK 63 935 5,7 

GIDA 29 131 2,6 
DOKUMA - -

TÜKETİM MALLARI 29 137 ' 2,6 
AGAy-KAĞIT ÜRÜNLERİ -

KAHYA 157 9^7 14,1 
TAŞ-TOPRAĞA DAYALI SAH. 12 981 1,1 
f-IETAL AHA SAK. 10 322 0,9 

ARA MALLAR 181 410 16,1 

MADENİ eşya - - 10 090 10 090 
MAKİNALAR - - >8 300 - 58 300 

YATIRIM MALLARI -
— * 58 300 10 090 68 390 

ENERJİ 206 780 18,4 
İNŞAAT - - 131 758 XX 131 758 
hikmetler 606 631 54,0 24 082 XX 24 082 
toplam, 1 124 008 100,0 214 140 10* 090 224 230 

Nois 3.) ?Jan dönemi saktöı*eİ yatırımları toplamı amaç fonksiyonun defi erine eşittir. 
2) 1983 yılı orijin sektörlere göre yatırım toplamı son yllda yapılan yatırıma eşittir. 
3) xx. . yer alan sektörlerde model ithalat öngörmemiştir. 
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VII. TEZ MODELİ VS ÇÖZÜM SONUÇLARI ÜZERİNE 5 AZI DÜŞÜNCELER 

Çözüm sonuçlarının gerçekçiliği ve sonuçların, planlama 
aracı olarak kullanılabilirliği, model belirli bir amaca yö¬ 
nelik olarak hazırlandığı için sınırlı kalmaktadır. Hipotez 
testinin ötesinde modelin ekonomik karar almada daha fazla 

kullanılabilir olması için ekonomini-n işleyişi ile ilgili 
bazı özelliklerin modelde içerilme sİ gerekmektedir. Modeli 
daha gerçekçi ve kullanılabilir kılmak için yapılması gerek¬ 
li ilavelerin başında tasarruf kısıtlamaları (veya fonksi¬ 

yonları) gelmektedir. Böylece ekonomik gerçeklere biraz daha 
fazla yaklaşılmış olacaktır. İkinci değişiklik ise yatırım¬ 
ların belli oranda ithalden karşılanması zorunluluğunun mo¬ 

delde içerilmesidir. Bu yönde yapılabilecek değişiklik Ek 
II!de tartışılmaktadır. Bu iki özelliğin katılmasıyla mo¬ 

delin önemli eksiklikleri giderilmiş olacaktır. - 

Araştırmada kullanılan model üretimde ithal girdileri 
kullanılarak veya kullanılmayarak sonuçlar verebilmektedir... 
Ancak ara malı olarak-kullanılan ithal girdileri modelden 
çıkarılınca, .yerli girâi-çıktı katsayılarında belirli yönde 

değişikliklerin .yapılması zorunlu:olmaktadır. Yerli girdi 
katsayılarının-ithalata daha az bağımlı , veya bağımşız-«lacak 
teknolojileri yansıtması gereklidir. Önerilen değişiklik mo-_ 
del©- .girdiler .yönünden .bağımlılığın,ikame edilmesi durumunu 
irdeleme özelliği verecektir. Bu .yönde değişiklikler modelin 
işletilmesi şırasında-yapilmamıştır. Belki ithal girdilerinin 

ikame edilemez gldüğunn'bu nedenle girdi katsayılarının de- 
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ğiştiriİmesinin gereksiz olduğu söylenebilir. Bu durumda da 
ikame edilemez girdileri kullanan bir üretim teknolojisinin, 

girdi ithali durunca nasıl üretime dersim edeceği sorusu kar¬ 
şımıza çıkmaktadır. Girdi katsayılarını değiştirmeden ithal 
girdilerinin modelden çıkartılması ve üretimin devam etmesi 

ancak şöyle bir varsayımla mümkün olabilecektir; Bütün sek¬ 
törlerde ithal girdisi kullanmayan, aynı zamanda girdi kul¬ 
lanımının sektörler arasında değişmediği yani teknolojilere 
geçilmiştir. Bu teknolojilerde ithal girdisi kadar daha az 
girdi kullanılmakta ve aiğer sektörlerle girdi ilişkileri 

önceki duruma göre değişmemektedir.‘ 

Bu eksikliklerle birlikte modelin değişik döviz gelirleri 

varsayımı altında .çözülmesi yoluyla belirli bir döviz açığının 
ne kadarlık üretim, kaybına yol açacağı belir lenebilecefct ir. 

Bpyleoe girdi ithalatı için ayrılan, döviz, yurtiçi üretim 
düzeyi ve yatırım malı ithalatı arasındaki karşılıklı tu¬ 

tarlılığın elde edildiği çözümler alınabilecektir. Bu yaklaşımla 
döviz kaybının yol açtığı üretim düşmesi veya belirli bir mik¬ 

tar ithalatla sağlanabilecek marjinal üretim elde edilecektir. 

Çözüm sonuçlarına göre belirli talep düzeyleri ve eko¬ 
nominin teknolojik yapısı veri alındığında döviz fonunun 'gir¬ 

diler ve nihai talep kalemleri arasında optimum bir dağılımı 
olacaktır. Dövizin rkuUanım alanlarına dağıtılmasında ithal 

girdileri tam kapasitede üretimin gerektirdiğinin, altında saptan¬ 

mışsa,. o zaman ekonominin döviz gereksinimi artacaktır, yurtiçi 
üretimin tam kapasitede gerçekleştirilmesinden.sonra döviz fonu¬ 
nun nihai talep kalemlerini, ithalde kullanılması modelin politi¬ 
ka önerisi olarak belirmektedir. 
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Sabit bir üretim düzeyinin döviz gereksinimi veri alın¬ 

dığında bu gereksinim ihracatla karşılanamıyorsa dış borçlan¬ 
ma yoluna gidileçektir* Ancak ihracat yetersizliğini karşı¬ 
layan borçlamadan daha fazla miktarda borçlanmaya gidildiğin¬ 
de ihracat daha düşük düzeyde gerçekleşecek ve artan borç¬ 

lanma üretimi olumsuz yönde etkileyecektir» Bu sonuç yurtiçi 
üretim vs borçlanma arasındaki kritik dengenin borçlanma 

lehine değişmesinin üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini gös¬ 
termektedir. Benzer şekilde diğer ekonomik büyüklüklerle tutarlı 
bir ihracat düzeyinin ve dağılımının olduğunu ve yurtiçi üretim 

belirli düzeylere ulaşmadığında hedef alınan ihracatın gerçek¬ 

leşemeyeceğini söyleyebiliriz. 

Model ihracatın mutlaka üst sınırda gerçekleştirilmes ..ibi 
bir varsayımı içermediğinden optimal çözümde belirli ihracat düzey¬ 
leri oluşmaktadır. Öte yandan model her ne kadar dışa açık bir po¬ 
litikayı irdeleme amacındaysa da ihraç edilen malların karşı¬ 

laştırmalı üstünlüğü olacağı söylenemez» ineak ihracat hedefleri¬ 
nin uluslararası rekabeti gözeterek saptandığını varsaysak bile 
üretim yapısının ve yurtiçi talep yapısının ihracat hedefle¬ 

riyle uyumsuz olabileceği ortaya çıkmaktadır, çözümlerde ço¬ 
ğa kez sektörel ihracatın üst sınırda gerçekleşmemesi, ihra¬ 
cat hedeflerinin sektöre! dağılımının veya düzeyinin diğer 

ekonomik büyüklüklerle tutarsızlığına işaret etmektedir. 
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Ek I MODELDE KULLANILAN KATSAYILAR SABİTLER 

1. Sektörlerin Toplulaştırılması : 1973 Girdi- 
Çikti tablosundaki 64- sektör 13 sektöre toplülaştırılmıştır. 
Sektörlerin toplulaştırılması aşağıda verilmektedir. 

1. TARIM 

(1 - 4) 
Bitkisel Üretim (1), Hayvancılık (2), 
Ormancılık (3), Balıkçılık (4). 

2. MADENCİLİK 

(5 - ıo) 
Kömür Madenciliği (5)» Ham Petrol Çı¬ 
karımı (6), Demir Gevheri Çıkarımı(7), 
Demir Cevheri Dışında Diğer &$Ş2*î£k 
Cevher Çıkarımı (9).? Taş Ocakçılığı 
(10). 

3. GIDA 
(11 - 19) 

4. DOKUMA 

(20 - 24) 

5, AĞAÇ VE KAĞIT 
ÜRÜNLERİ 

(2Ş ~ 28) 

6, KÎMYA 
(29 - 35) 

-Mezbaha Ürünleri (11), Sebze ve Mey¬ 
ve. İşleme Sanayii (12), Bitkisel ve 
Hayvansal Yağlar imali (13), Un ve 
Unlu Mamuller Sanayii (14),,Şeker 
Üretimi (15),. Diğer Besin. Maddeleri 
(16), Alkollü içkiler (17), Alkolsüz 
içkiler (18), Tütün Sanayii (19). 

Çiğit (20), Dokuma Sanayii (21), El¬ 
ti se-Hazır Giyim Eşyası (22), Deri iş¬ 
leme Sanayii'(23), Ayakkabı Sanayii (24) 

Ağaç ve Mantar ürünleri (25), Ağaç Mor 
bilya Mefruşat (26), Kağıt ve Kağıt 
Ürünleri (2?)., Basım-Yayım-Ciltçilik 
(28). 

Kimyasal Gübreler imali (29), ilaç Sa¬ 
nayii (30), Diğer Kimyasal Maddeler 
(31), Petrol Arıtma (32), Diğer Petrol 
ve Kömür Ürünleri (33) , Kauçuk ve Kaxr- 
r.sılr Ürünleri (Ö4İ. Plastik Ürünleri 
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7. TAŞ-TOPRAĞA 
DAYALI SANAYİLER 

(36 -38) 

8. METAL ARA SANAYİİ 

(39 - 40) 

9, MADENİ EŞYA 
(41) 

10. HARINALAR 

( 42 - 49 ) 

11. ENERJİ 

(50) 

Cam ve Camdan Mamul Eşya (36), 
Çimento (37), Diğer Taş ve Toprağa 
Dayalı Sanayiler (38). 

Demir-,'elik (39), Diğer Metal Ana 
Sanayii (40). 

Madeni Eşya (41) 

Elektiriksiz Makinalar (42), Tarım¬ 
sal Makina ve Teçhizat (43), Elek- 
tirikli Makinalar (44), Deniz Ula¬ 
şım Araçları (45), Dem.Yol.Ul.Ar 
imal ve Onarımı (46), Motorlu Ka¬ 
ra Taşıtları (49), Diğer Taşıt 
Araçları (48), Diğer imalat Sana¬ 
yii (4Q). 

Elektirik (50) 

12. İNŞAAT 
(52- ’■ 53) 

13. HİZMETLER 
(51 + 54 - 64) 

; Bina inşaatı (52), Bina Dışı in¬ 
şaat (53). 

; Gaz ve Su (51) pbptaİK-Parakende 
Ticaret (54), Otelcilik-Lokanta-
cılık-Kaîıvecilik vb.(55), Demir¬ 
yolu Taşıması (56), Diğer Kara 
Taşıması (57), Denizyolu Taşıma¬ 
sı (58), Havayolu Taşıması (59) 
Haberleşme (60), Bankacılık Si- 

1 gortacılık ve Koop.(6i), Kişisel 
ve Mesleki Hizmetler (62), Kamu 
Hizmetleri (63), Konut Sahipliği 
( M) 
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2» Yurtiçi Girdi Katsayıları (a. .) : Modelde 
IV.Plan çözümlerinde kullanılan 1983 yılı yerli girdi kat¬ 
sayıları,. girdi katsayılarının topluİaştırılmasında 197S 
yılı üretim.düzeyleri kullanılmıştır. Ancak Madeni Eşya Sek¬ 
törünün ara mal üretimi düşük düz.eyde kaldığından Madeni 
Eşya Sektörünün diğer sektörlere verdiği ara malını gösteren 
9. sıra 1.20 oranında yükseltilmiştir (Tablo 1), 

3. Sermaye üretim (k.), Üretimde îth-al Girdi¬ 
si (d.) katsayıları: 1978 yılı sektöre! üretimleriyle ağır- 
1aklandırılarak IV.Plan çalışmalarında kullanılan katsayı 
seti toplulaştırılmıştır. Model'de yer almamakla birlikte 
katma değer oranlarında aynı yolla toplulaştırılmıştır 

Tablo 2 : Modelde kullanılan Sermaye Üretim, ithal Girdisi 
Katma Değer Katsayıları 

Sermaye 
Üretim 

ki 

İthal 
Girdisi 

di 

Katma 
Değer 

1. TASIM 1.9516 ; 0.0225 0.68?0 

2. MADENCİLİK 2.6188 0.0362 0.6920 

3. GIDA . 0.4294 0.022? 0.2645 

4. DOKUMA 0.5298 0.0468 0.3645 

5. AĞAÇ VE KAĞIT 
:ÜRÜNLERİ 

1.1204 0.0310 0.3645 

6. KÎMIA -0.8322 0,3021 - 0.4041 

7. TAŞ-TOPRAĞA 
DAYALI SAN. 

- 1.4461 0.0334 0.4595 

8. METAL ANA 
SANAYİİ 

1.889Ö 0.1056 0.3320 

9. MADENİ EŞYA 0.5524 0.0862 • '.0.4153 

O MAKÎHALAS 0.6013 0.0746 ,0.5453 

11. ENERJİ 7.6050 0.0094 0,5419 

12. ÎNŞAAT 0.2339 0.0512 0.5241 

13. HİZMETLER 2.6121 0.006? 0.8250 
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Tablo i 1 - T983 T ar i i Girdi - Üretim Katsayıları 

Taş 
Ağaç -/e Toprağa Ketal 

Tarım 

Maden— 
a ilik Gıda Dokuma 

Kağıt 
Ürün. Kimya 

Bay al, 1 
San. 

Ana 
San. 

Madeni 

Eşya 

Maki-
nal ar Enerji İnşaat 1er 

1. TARIK 0.1724 o.oıu 0.4017 0.1539 0.1321 0:0042 0.0035 0.0002 0.0001 0,0009 C.O 0.0011 0.0041 

2. MADENCİLİK 0.0 0.0055 O.QC56 0.0013 0.0009 0.0862 O.O74I 0.1830 0.0026 0.0007 0,1462 0.0077 O.ÜO4I 

3. GIDA 0.0142 0.0015 0.1821 0.0128 0.0003 0.0076 0.0 0.0 0,0 0:0 0.0 0.0 0.0192 

4. DOKUMA 0.0010 0.0039 0.0180 0.2355 0.0031 C.OO58 0.0005 - 0,0003 0.0103 0.0047 0.0007 0.0 0.0018 

S* AĞAÇ VE KA¬ 
ĞIT ÜRÜNLE. 0.0016 0.0003 0.0139 0.0035 0,1916 O.OI8I 010356 0.0018 0.0147 0.0121 0.0013 : 0.1118 0.0059 

6. KİMYA 0.0597 0.0335 0.0063- 0.0325 0.0186 O.O85O 0.0345 0.0132 0.0098 0.0182 0.1275 0.0112 0.0493 

7. TAŞ-TOPRAĞA 
DAYADI SAF. 0.0 0.0024 0.0032 0.0001 0.0001 0.0022 O.O555 O.O298 0.0020 0.0031 0.0067 0.0953 0.0014 

8. METAL ANA 

SAN. 0.0 0.0166 0.0030 0.0005 0,0027 0.0014 0.0080 0.2115 0.2966 0.1235 0.0 ■ 0.098ı 0.0002 

9- MADENİ EŞYA 0.0030 0.0097 0.0032 0.0012 0.0019 0.0061 0.0019 0.0020 0.0255 0.0131 0.0 ■ 0.0111 0.0012 

10. KARİNALAR 0.0036 0.0275 0.0003 0.0008 0.C012 0.0004 0.0023 0.0017 0.0077 0.0739 0.0040 o.oıaa 0.0159 
11. ENERJİ 0.0002 0.0304 0.0085 0.0145 0. 0162 0.0210 0.0578 0.2435 0.0082 0.0052 0.0174 0.0034 0.0063 

12. İNŞAAT 0.0 0.0 0.0 0.0' 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.-0 0.0 

13. HİZMETLE?. 0.0578 0.1192 0.1051 0.1212 0.1179 0.1116 0,1816 O.llgş 0.0935 0.0942 0.1230 0.1143 0.0758 
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4-, Yatırımın Orijin Sektörlere Oöre Dağılımı
nı Belirleyen Katsayılar (r^) 

IV. Plan Modelinde—/ yatırımların orijin 
sektörlere göre dağılımını veren katsayılar sektörel olarak 
yatırımın yurtiçinden gelen bölümünün hangi sektörlerden 
karşılandığını göstermektedir. Toplam yatırımın ise aynı 
katsayılar setine göre yüzde 15 inin ithalinden geldiği 
anlaşılmaktadır. 

Modelde kullanmak amacıyla yüzde 15 olan 
ithalat payının da yurtiçi üretimi simgeleyen sektörlere 
dağıtılması gerekmektedir. Bu amaçla yine IV.Plan Modeli 
sayfa 83'de verilen ithal ikamesinin sektörel dağılımını 

veren katsayılar hesaplanırken kullanılan yatırım, tüketim 
ve ara mal ithalatının sektörel dağılımı olarak alınabilecek 

vektörler kullanılmıştır. MSp sıra vektörü normalize edilerek 
yüzde 15 ithal payı orijin sektörlere dağıtılmıştır. 

Yatırım malları içindeki ithal vergisi payı 
-ise hizmetler sektörüne ilişkin katsayıya eklenmiştir. Ya
pılan bu işlemler sonucu Modeldeki sektör sınıflamasına 
göre yatırımların orijin sektörlere göre dağılımı şöyle be
lirlenmektedir. 

Madeni Eşya 

Makinalar 

inşaat 
Hizmetler 

TOPLAM 

0.0250 

0.2777 

0.5886 

0.IÛ87 

1.0000 

1/ Plan Modeli (1977) s.82-85. 
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3u yolla hesaplan® ş ri katsayılarından 
madeni eşyanın payı düşük bulunmuş ve çözümlerde madeni 
eşya üretimi (veya arzı) içinde yatırım mallarının payını 
yükseltmek için r£ katsayı set'i aşağıdaki gibi alınmıştır. 

Madeni Eşya 0.04-50 
Makinalar 0.2600 

İnşaat 0.5876 

Hizmetler 0.1074-

loplam 1.0000 

5’. 1978 üretim^igSJ İhracat ve Tüketim Vektörleri: 

1978 yılı üretim vektörü ve 1985 yılı ih¬ 
racat’ vektörü XV.plan çalışmalarında kullanılan vektörlerin 
top bulaştırılmışıdır. 

1983 yılı tüketim vektörü yurtiçi tüketim ve 
ithalat bir arada toplulaştırılmıştır. îthalatdan gelen tü¬ 
ketimin sektörlere dağıtılmasında IV.Plan'da kullanılan 
katsayılar kullanılmıştır. jJ Tiketim vektörü hazırlanırken 
Madencilik Sektöründe görülen 3,1 milyar liralık tüketim 
Gıda Sektörüne, Metal Ana Sanayiinde görülen 1,0 milyar 
liralık tüketim Madeni Sşya'ya, înşaat Sektörün de görülen 
0,4- milyarlık tüketim Hizmetler Sektörüne eklenmiştir. 

1/ Plan Modeli (1977) s.?6. 
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Tablo 3 ı Modelde kullanılan üratim, Tüketim .ve vektörleri; 
{Milyon lira, 1978 fiyatlarıyla)' 

. 1978 ■1983 1983 

Üretim Tüketim ihracat 

1. TARIM 371 901 253 107 15 256 

2. MADENCİLİK 31 121 - 2 583 

3. GIDA 165 640 15? 154 22 4Ş1 

4. DOKUMA 120 717 97 253 28 051 

5. AĞAÇ-KAĞIT ÜRÜNLERİ 56 646 22 207 1 034 

6, KÎMYA 126 378 63 812 15 601 

n 
s • TAŞ-TOPRAĞA DAYALI SAN. 24 664 9 333 4 838 

s. METAL ANA SANAYİİ 47 358 - 8 106 

9. MADENİ EŞYA 32 965 49 544 2 150 
10. MAKtNALAR 103 624 109 579 10 989 

11. ENERJİ 23 141 15 124 -

12. İNŞAAT • 131 758 -
-

13. HİZMETLER 590 122 529 873 49 565 

TOPLAM 1 826 035 1306 786 160 225 

1/ Er.zs. Çözümlerde 3799 alınmıştır. 
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6. Denklemlerin Sağ Tarafında Yer Alan Sabitler : 

Sik. X, : Baz yılı sermaye stoku. : 5 064- 934- milyon lira 
ü u 

IQt Baz yılı yatırımı : 225 000 milyon lira 
B : 1983 yılı dış açığı : 33 750 milyon İfna 
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EK : II 

YATIRIMIN ORÎJÎN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMININ SABÎTLÎĞINÎN 
MODELDE ELE ALINMASI 

Plan Döneminin Son Yılında Yatırım Talebi: 

I=l/3dc^( -2/3 I0 
Yatırımı Orijin Sektörlere Dağıtırsak 

Ii+M.*ri^/3Xk;.(X;.-X;j)-2/3 IJÎJZ -1 
Her iki tarafı r| ile bölersek ; 

- (Ii+MIi)/ri= l/3&j(X;j-Sj)-2/3 IQ 
(Ii+MIi)/ri» 1/50/j- l/3rk.5.T2/3 I, 

Endojen ve Egzojen Değişkenleri Gruplandırır&ak ; 
(Ii+MI.)/r.- l/3SLk.X.= -l/5rk I.-2/3 I, 

Eşitliğin Her îki tarafını (-3) ile Çarparsak; 

-i/r^rn.)* kjir ^«ı. 
Modelde yer aldığı şekli daha açık görmek için eşitliği daha 
açık yazarsak ; i= 9,10,12,13 

-Vr9I,-3/r9al9*Xljxj,î:kjzj* 21, 
2Io 

-3/r12I12 .afröjV ?I0 
-3/.r15 21, 

Madeni Eşya(X9) Makina îmalat (Xyo) sektörlerin ithalatın 
bulunabileceği inşaat ve hizmet sektörlerinin yatırım mali 
ithal etmeyeceği varsayılmıştır. 
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yukarıda ele alındığa şekliyle yatarımlar modele belirli • 
varsayımlarla girmektedir» Modelde ele alınan sektörlerden sadece 
4 tanesi yatarım malı üretmektedir. Toplam yatırımın orijin sek¬ 
törlere göre dağılımı sabittir. Diğer bir deyişle yatırımın, ori¬ 
jin sektörlere göre bileşimi önceden belirlenmektedir, yatırım bü¬ 
yüklüğü ne olursa olsun bu özellik çözümlerde korumaktadır. Bu 
özelliğin modele kazandırılması q, katsayıları aracılığıyla yapıl¬ 
mıştır, r,; katsayıları yatarımın ithalden veya yurtiçinden karşı¬ 
lanması konusunda bir ayrılık gözetmemekte, toplam yatırımı ori¬ 
jin sektörlere göre dağıtmaktadır, yurtiçi üretimi ise sadece 
yatırımın yurtiçinden karşılanan bölümü etkilemektedir» Yatırım 
malı üreten sektörlerin talebi yatırımlar yurtiçinden karşılandı¬ 
ğı sürece artmaktadır. Burada hemen toplam yatırını malı gereğinin 
tamamen yurtiçinden üretilebileceğine ilişkin bir varsayımın ya¬ 
pıldığını belirtmemiz gerekecektir, yatırım mallarının ithalden 
veya yurtiçinden sağlanması modelde endojen olarak belirlenmekte¬ 
dir. Ancak toplam yatıran malı gereğinin yurtiçinden karşılanma¬ 
sını önleyen bir özellik modelde yoktur. Bu özelliğin olmayışı 
nedeniyle ülkenin teknolojik düzeyi ile ilgili oldukça zorlayıcı bir 
varsayım yapılmış olmaktadır. Bu yönde bir kısıtlama, toplam yatı¬ 
rım malı gereğinin sabit bir oranda (s) ithalatâan karşılanacağı 
na ilişkin bir denklemle modele eklenebilir. Bu halde 

[vs VYV ~2/3 xol * 3 = MIi 
eşitliği yatırımın belli oranının ithalden karşılanması gerek¬ 
tiğini verecektir. 

[V3 k.(Z.-X.) -2/3l^j ^-(1-s) = I. 
ise yat ıraman yurtiçinden karşılanan bölümünü gösterecektir. 

Bündan sonra ise r. katsayıları kullanılarak yatırımlar orijin 
sektörlere dağılabİlecektir. 

Modelde yatırımlara ilişkin olarak ys.pılan ikinci varsayım İn¬ 
şaat ve Hizmetler sektörünün yatırım malı ithal, etmeyeceğidir.Eko¬ 
nomik politikalar ne kadar dışa açık olursa olsun yatıran talebi¬ 
nin İnşaat ve Hizmetler sektöründen karşılanan bölümü yurtiçi 
üretimle gerçekleştirilecektir» Bunun dışında Madeni Eşya ve Maki— 
nalar sektörleri yatırım gereğini yurtiçinden veya ithalden karşı¬ 
layabilecektir. 
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SOTftEY 

The purpose of this thesis is to invsstigate the 
poss.ible effects of nıore liberal foreign trade policies on 
the structure and growth of Turkish economy. Fare theory of 
trade has certain policy impllcations on econoaic walxare 
and resource allocation of the participating countries» 
Since this study is only limited to the effects of free 
trade on Turkish economy, it is necessary to take into 
acoount the eaonomic and structural fsatures of the country. 
önder specific assumptions about Turkish economy the 
suggested hypothesis is that tlıe impleaentation of more 
liberal foreign trade policies '»ili result less tîıan the 
potential groıvth of output. 

To test the above hypothesis a lineer programming 
model is designed n'hicb. takes the total volüme oî in^estaent 
for the five year period to be miniaiaed as objective 
function. The structure of economy is introduced into the 
model v.ith the help of input-output coeificients. The-
investment eguation takes into account the assusption that 
certain portion of investment demand has to be satisfied 
from domectie sectors. The balance of payment restrietion 

is alao inşluded in the model of vrhioh modified from one 

solution to another with the purpose cf te.rting abcv 
mentioned nypothıîsis. Basic fhatuce of the model is t :at, 
it is possible to satisfy the investment and consuıaptiorı 
demand through either iaports or doneatmc productioa. Tlıo 
optimal level of produced and imported activities are 
endogranously determined. But, se°toral breakdown of 
consumption levols exogenously determined, Sectoral 
exports and deficit on the current account have been 

introdnced as upper limits. The lover limits (1978 level) 
for the sectoral output have alsa beer included in the 
model. 
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Gomparison of the alternative Solutions of the model 
indicates that the implementation of more liberal foreign 
•trjjde policies may.limit the potential output. In. oth.er 
words higher volümes,of production oan be achieved through 
the development of domestic sectors of which by assumption 
do not have any demand restrictions to operate at an 
optimum gcale. 
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