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Az gelişmiş ekonomilerde arzulanan kalkınmaya ulaşmanın 

yatırım malları arzı (üretim ve ithalat) yoluyla sermaye bi¬ 

rikiminin gerçekleştirilmesine bağlı olduğu genel kabul gö¬ 

ren bir görüştür. Yatırım malları arzına eşit talebi (yatı¬ 
rım harcamalarını) gerçekleştirmek, bu harcamalara satın al¬ 
ma gücü sağlamakla mümkündür ^. Ex post olarak gerçekleşen 
yatırım harcamaları, ex post olarak o miktarda iç ve dış ta¬ 
sarrufa eşit olduğuna göre, yatırım malları ile stok artış¬ 
ları için efektif talep, tasarruflarla karşılanmak suretiyle 

satın alma gücüne kavuşmuş demektir. Az gelişmiş ekonomiler¬ 
de tasarruf edilen fonların yatırımlara aktarılması mekaniz¬ 

ması, yatırımların sektörel dağılımı açısından olduğu kadar, 
fiyat istikrarının sağlanması açısından da önem taşımaktadır. 

Kapitalist gelişmenin belirli bir aşamasına ulaşmış eko¬ 
nomilerde, yatırım harcamalarının gerçekleştirilmesi, finans¬ 
man açısından, öz finansman kaynakları (otofinansman) yerine 
büyük ölçüde yabancı finansman kaynaklarının kullanılmasına 

bağlıdır. Bu olgu, yatırımcılarla tasarrufçuların ayrı kişi¬ 
ler olmalarından kaynaklanmaktadır. Tasarrufların yatırımla¬ 

ra aktarılması (veya yatırımların tasarruflarla finanse edil¬ 

mesi mekanizması)içinde aracılık yapan mali aracı kurumlarm 

1/ Satın alma gücüne sahip talep, Kevnesçi efektif talep 
ile eş anlamlıdır. 
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tim işlemlerinde bir a'lacak-borç ilişkisi vardır. Yatırımcı¬ 
lar mali aracı kurumlara borçlanmakta, bu kurumlara fon sağ¬ 

layan tasarrufçular ise alacaklı duruma gelmektedir. Yatırım 
harcamalarının, yatırım malları arzına talep yaratabilmesi, 

yatırımcılarca ihraç olunan ve doğrudan veya mali aracı ku¬ 
rumlar aracılığıyla tasarrufçuya alacak hakkı veren borç se- 

2 
netlerinin alacaklılarca (tasarrufçularca) "kabul edilmesine 

bağlıdır. Ancak, yatırımların tasarruflarla finanse edilmesin¬ 
de farklı mekanizmalar bulunmaktadır. Belli koşullar altında 

tasarrufçularla kabul edilebilirliği sınırlı hale gelebilen 

bir borç senedi niteliğinde olan banknot emisyonu yoluyla 
sağlanan fon aktarma mekanizması, beklenen işlevi yerine ge¬ 

tiremediği gibi, fiyat istikrarının bozulmasına da katkıda 
bulunarak, reel ekonomik büyüklüklerin ulumsuz yönde etkilen¬ 

mesine yol açmaktadır. 

Bu çalışmada, bu tür istikrarsızlıkları gidermenin bir 
yolu olarak finansman planlaması yöntemine önem verilmesi ge¬ 

reği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, DBYKP'nın temel 
yılı ve sonuç yılı olarak 1977 ve 1983 yılları için tüm ekono¬ 

mik faaliyetler için kesimlerarası parasal akımlar incelenerek 
görüşlere somutluk getirilmeye çalışılmıştır. 

2/ M. Fry. "Finance and Development Planning in Turkey". 
Ankara : U.S. Agency for International Development, 1970. 
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II. YATIRIMLAR İÇİN FİNANSMAN KAYNAKLARI : 
* 

DBYKP, ekonomiyi kamu ve özel olarak iki kesime ayır¬ 
makta, özel kesim tasarruflarının yatırımlarından büyük olduğu, 

kamu kesimi için ise tam tersi jurumun geçerli olduğu olgusun¬ 
dan hareketle modeli diğer endojen değişkenler yanında kamu 

kesimi ek finansman gereği için çözmektedir. Model ayrıca ek 

finansman gereğinin hangi kesimlerce karşılanacağını da vermek¬ 

te, ve bu kesimlerden alınması gerekli ek vergi büyük'lüklerini 

saptamaktadır.-^ 

Finansman mekanizmasını tünüyle kavrayabilecek bir model, 

yatırımlar için finansman kaynaklarının neler olabileceğini, 

tim ekonomiyi, tüm ana kesimleri ve tüm işlemleri kapsayan bir 
makro ekonomik milli muhasebe çatışı çerçevesinde inceleyecek¬ 
tir. Tablo I böyle bir sistemin basit bir örneğini vermektedir. 

Kesimlerden herhangi birisinin yatırımları için şu fi¬ 
nansman kaynakları vardır: â) Katma Değerden kesimin aldığı 

]çay veya faktör gelirleri, b) Diğer kesimlerden sağlanan cari 
transferler, c) Diğer kesimlerden sağlanan sermaye transferle¬ 
ri, d) Diğer yurt içi kesimlerden veya yurt dışından doğrudan 
borçlanma, e)' Bankalardan borçlanma ve nihayet, f) Doğrudan 

veya dolaylı, olarak merkez bankasından borçlanma. 

i/ Dördüncü Beş Yıllık Plan Modeli ve Yan Çalışmaları, DPT: 
1602-İPD: 401 Haziran 1977 
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Kesimlerin bu finansman kaynaklarını sağlamaları, diğer 

kesimlerden fon aktarılması yoluyla gerçekleşir. Örneğin, ver¬ 

diler, özel kesimden kamu kesimine bir fon aktarması, banka kre¬ 
dileri de krediler mevduata dayandığından mevduat yatıranlar¬ 

dan krediyi kullanana fon transferini ifade etmektedir. Makro 

ekoromik bir şema çerçevesinde banknot emisyonu da bir fon ak¬ 
taranı niteliğindedir. Kişilerin elde veya kasalarında bulun¬ 
durduğu banknotlar, genel makro ekonomik şema içinde Merkez 

Bankasına verilmiş bir borç niteliğindedir. Bu anlamda bank¬ 
not, örneğin bir tahvil veya-mevduat gibi banknotu elinde tuta¬ 
na alacak hakkı veren bir borç senedi niteliğindedir. Sonuç 
olarak, banknotu elinde tutanlardan Merkez Bankası kredilerini 
kullananlara doğru bir fon akımı meydana gelmektedir. 

Yukarıda değinilen finansman kaynaklarının ortak özelliği 
karşılıklarının reel tasarruflara dayanmasıdır. Ancak konumuz 

açısından önem arzeden merkez bankası banknot emisyonu kaynağı¬ 
nın tasarruflara dayalı olması, ancak tasarrufçularca kabul 

edilebilir ölçüler içinde tutulduğu takdirde geçerlidir. Çünkü 
banknotun diğer mali aktiflerle benzeşmeyen önemli bir özelliği 
variır. Diğer mali aktifler arasında sayılabilecek mevduat 

veyı tahvil, tasarrufların gönüllü olarak yöneldiği ve tasarruf¬ 
çuların kendi iradeleri ile ancak kabul edecekleri miktarlarda 

satm alman borç senetleri niteliğindedir. Oysa banknot, ta¬ 
sarrufların zorunlu olarak yöneldiği ve tasarrufçuların kabul 

et edilecekleri miktarları aştığında elden çıkarılmak istenen 

bir mali aktif haline gelir. 



Yukarıda belirlenen durum, fiyat bekleyişleri esnekli- 
> / 

ğimrry birimden büyük olması ile açıklanabilir. Gelecekteki 

enfl'uyon oranının, mevcut enflasyon oranının üzerinde olaca¬ 
ğım • -'ir bekleyişler, paranın dolaşım hızını ve tüketim eği¬ 
limim. yükseltecektir. Bu olgunun banknot emisyonu yoluyla ta¬ 
sarrufçulardan, yatırımcılara reel satınalma gücü aktarılması 

olaı u/;ırıı sınırlayacağı açıktır. Çünkü, kamu kesimi nominal ya¬ 
tır m harcamalarının ancak bir bölümü reel tasarruflarla karşı¬ 

lanmak ve fiyatların yükselmesi sonucu kamunun reel yatırımla¬ 
rı, ör,el kesimin reel tasarrufları düzeyine düşecektir. 

Para arzı yoluyla, tarassufçu özel kesimden, yatırımcı 
kamı kesimine reel kaynak aktarmanın sınırları, fiyat bekieyiş- 
l er u n esnekliğine bağlıdır. Bu esnekliğin birime eşit olması 
hal nle, parasal büyüklüklerin değişmesi, fiyatlar genel düze¬ 

yi ııioki değişmelerle eş oranlı olmakta, yatırım, tasarruf ve 
2/ 

tü1' tim davranışları etkilenmemektedirBöyle bir durumda, 
gemilikle yatırım harcamaları, tasarrufunun üzerinde bulunan 

kamı kesimi, merkez bankası kaynaklarından yararlanabildiği 

ölç ide diğer finansman kaynaklarının üzerinde harcama yaparak, 
fi rsusmanı banknot emisyonu yoluyla sağlayabilir. Çünkü 

1/ Price elasticity of expectations. 
2/ ?iyat artışlarının talep veya maliyet enflasyonu olması pa¬ 

rasal veya yapısal medenlere bağlılığı, bu çalışmada ileri 
sürülen önerme ve sonuçlardan bağımsızdır. Çünkü bu önerme 
ve sonuçlar, makro ekonomik değişkenlerin expost olarak al¬ 
lığı değerler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yorumu 
ıiteliğindedir. Expost eşitliklerin ise neden-sonuç iliş¬ 
kisini kesinlikle ortaya koymayacağı açıktır. 
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ek'-i-îı'.i nin diğer kesimleri tasarruflarını banknot karşılığı 

SpTbcst bırakmakta, ve banknot şeklindeki mali aktifi ellerinde 

b". IondurmaktadırlarAncak, bekleyişler esnekliğinin birden 
farklı olması halinde banknot emisyonu yoluyla satın alma gücü 

kazman harcamalar, yatırım ve tüketim eğilimlerini değiştir- 
2/ 

rnoklıeda r .**■* 

Yukarıdaki paragrafta değinilen hususun, konumuz açısın¬ 

dan t; sıdığı önem, yatırım harcamalarının açık finansman yoluy¬ 

la karşılanması halinde, tasarruf oranının azalması olasılığı¬ 

dır, DBY11P, ortalama ve marjinal tasarruf eğilimini arttırmayı 
ana?lamakta, ancak emisyonun ne düzeyde tutulması gerektiği, 

bumrıla tutarlı olarak açık veren kesimlerin finansman gerek¬ 

ler. ni hangi mali aracı kurumlar aracılığıyla ve hangi tür mali 

ait: florin ihracı yoluyla karşılayacağını belirtmeınektedir. fi¬ 

nansman planlaması kanımızca bu boşluğu hafifletmeye yarayabi¬ 

lecek "plan hedeflerinin finansman, açısından tutarlılığını ve 
yapılabilirliğini test etmeye yarayan ve bu hedeflere ulaşmaya 

3/ 
s ağ. ayaoak mali politikalara ışık tutan bir yöntemdir.*' " 

1/ John Gre Cîurley and Edward S. Shaw !<Money in a Theory of 
Pinance", îhe Brookings İnstitution. Washington D.C. 1960 
Sh. 24. 

2/ a.gse» Sh. 55 
B* Kragh. "Financial Programming" DECB. Paris 1970 Sh. 11, 
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III. MAKRO EKONOMİK MİLLİ MUHASEBE ÇATISI 

Uyguladığımız finansman planlaması modeli, plan dönemin¬ 
de n aracı kuramlara yüklenen fonksiyonların yapılabilir¬ 
liği im test etmek ve yapılabilirliğini sağlayıcı önlemler 

geliştirmek amacına yöneliktir, Mali aracı kurumlarm tasar¬ 

ruflularla yatırımcılar arasında oynayacağı rol, ekonomide 
ortaya, çıkan tüm parasal hareketlerin tamamlayıcısı olarak 

belirmektedir. Bu açıdan önce makro-ekonomik milli muhasebe 
çatısını kurmak gereklidir. 

Makro ekonomik milli muhasebe çatısı Tablo l'de göste- 
rilniştir.-^' Bu hesap sisteminin şu özellikleri vardır. 

1. Tablo"nun sıraları, kesimlerin kaynaklarını, sü- 
tunLarı ise kullanımlarını göstermektedir. Alt numaralardan 

bLrincisi fon veren kesime, İkincisi ise fon kullanan kesime 
aittir. Örneğin, Birinci Kesim'den Kamuya yapılan çari 
tra.ısferleri (vasıtasız vergileri) ifade etmektedir. 

1/ Bu tablo'nun hazırlanmasında G. Stuvel" Systems of Socisl 
Accounts" Oxford 1965 'den yararlanılmıştır. Türkiye'de 
uygulanan hesap sistemi de gözönünde bulundurularak ve is¬ 
tatistiklerin sınırlayıcı etkileri altında mümkün olan en 
geniş bir tablo verilmeye çalışılmıştır. 
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2. Tablo altı ekonomik kesimin Uç ana hesap sistemi 
çerçevesindeki parasal hareketlerini kapsamaktadır. Ekonomik 

kesimler, tasarrufçu hane halkını yansıtan birinci kesim ile 
yatırımcı hane halkı ile şirketleri yansıtan kesimlerden 
başlamaktadır.^ Tarımsal, katma. değer elde edenler, maaş ve 
Ueret geliri elde ederler, mesken gelirleri ve serbest mes¬ 
lek ve hizmet üretiminden katma değer elde edenlerin, temel 

özelliği fon arzeden tasarrufçu kişiler olmalarıdır. Özel ke¬ 
simin diğer unsurları esas olarak fon kullanan, yatırımcı bir 
özeLlik göstermektedirler. Birinci kesim fayda maksimizasyonu 

anacı altında şimdiki ve gelecekteki tüketim arasında tercih 

yajarken, ikinci kesim kâr makzimizasyonu amacı ile yatırım¬ 
ları ve diğer cari harcamaları için elverişli finansman kay- 

2/ 
nalları bulmaya çalışmaktadır.-' 

Üçüncü kesim temel özelliği kârlılık ve verimlilik 
elen, büyük ölçüde yatırımcı niteliği olan Kamu İktisadi Te¬ 
şebbüsleri ' dir (KİT). 

'-/ Kesimlerin ayrılmasında gözönünde bulundurulması gerekli 
kıstaslar, 1. davranışlarda homojenlik, 2. İstatistiklerin 
bulunabilirliği, 3» Modeli işletmedeki kolaylık olarak 
özetlenebilir. Bak. L.Ritter. "Structure of Flow of Fund 
Accounts". Jonmal of Finance, May 1963. sh. 220 

Kesimlerin ayırımında bu kıstaslara uyulmaya çalışılmıştır. 
1/ Ilenry C.Wallich "Uses of Financial Accounts in Monetary 

Ana.lysis". The Revievv of Income and Wealtîı. December 1969 
sh. 324. 
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Dördüncü kesim KİT8ler dışı kamu kesimidir® Genel 
vs latnıa Bütçeli idarelerin yanısıra, döner sermayeli idareler 
vs ;rerel yönetimleri içerir® 

Beşinci kesim, özünde tasarrufçu nitelik gösteren 
Sosjal Güvenlik Kuruluşları1nı kapsar» 

Altıncı kesim, dış alemdir» Dış ülkelerde bulunan¬ 
ların, yurtiçi ekonominin tüm kesimleri ile ilgili tüm hesap¬ 
ları bu kesim altında gösterilmiştir. 

3» Ekonomide kesimlerin üç ana faaliyeti, ayrı hesap¬ 

lar altında izlenmektedir* Bu faaliyetler üretim, gelir-tüke¬ 

tim ve birikim hesapları içinde gösterilmektedir. Hesapların 

biDİrlerinin içine geçmeleri ekonomik faaliyetlerin iki yön- 
1U Jİduğunu göstermektedir. Örneğin üretim hesabıyla, birikim 
hesabının çakıştığı alanda yatırım bulunmaktadır. Gerçekten 
bı alan içinde bir taraftan yatırım malları üretimini, diğer 
taraftan fizik anlamda sermaye birikimini, izlemek mümkündür* 

Tasarruf ise gelir hesabı çerçevesinde gösterilen, elde olunan 
f anların harcanmayan kısmını oluşturduğu ve parasal servete 

vrorths wealth) eklenen artışları yansıttığı için bakiye 
1/ 

bir raim olarak temsil edilmektedir, 

1/ Graeme S» Dorranca !!The Role of Financial Accounts6'. The 
Revie^ of încome and wealttı. June 1969. 5h. 203 
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4. Kesimlerin ana hesaplar çerçevesinde katıldıkları 

ekonomik faaliyetler tablo'nun alt bölümlerine oluşturmakta¬ 
dır. ^ 

a. Gelir (Y). Kesimlerin faktör fiyatlarıyla 

GSYİH'dan aldığı paylar bu bölümde incelenir. 

b. Tüketim (C). Kesimlerin tüketim harcamalarını 

gösterir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları'narı (SGK) tüketim harcaması yoktur. 

c. Yatırım (I). Kesimlerin yatırım harcamalarını 
ve stok artışlarını gösterir. 

d. Cari Transferler (TR). Kesimler arasındaki ca¬ 

ri transferleri gösterir. Esas olarak vergiler ile SGK kese¬ 
nekleri ile sübvansiyonlar ve SGK ödemeleri bu bölümde göste¬ 
rilir. Bu bölüm ayrıca, gelirler yönünden maliye politikası 
alanı olarak da tanımlanabilir. 

e. Tasarruf (S). Tablo'nun bakiye kalemidir. Ge¬ 
lire, cari transfer girişleri ve dış alem faktör gelirleri ek¬ 
lenip, tüketim ve cari transfer ödemeleri ile dış aleme faktör 

ödemeleri düşüldükten sonraki bakiye kalemi oluşturmaktadır. 

Alt bölümlere ilişkin ayrıntılar Ek I'de gösterilmiştir«. 
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g. Sermaye Transferleri (STR). Mevcut servetin 
kesimler arası el değiştirmelerinden kaynaklanan gelir ve öde¬ 

meler bu bölümün asıl konusu ise de, kesimi er ar ası™ mali kurum¬ 
lar aracılığı olmadan- doğrudan yapılan fon aktarmaları da bu 

bölümde incelenmiştir. Örneğin tahvil satışları, iç borç öde¬ 
meleri vs. 

h. Fonlar Akımı (F). Kesimlerin mali aracı kurum¬ 

lar ile ve mali aracı kurumlar in birbirleriyle olan tüm ilişki¬ 

leri bu bölümde incelenmiştir. Mali aracı kurumlar m, mali ara¬ 

cılık dışındaki tüm işlevleri, mali aracı kurumun dahil olduğu 
ekonomik kesim içinde gösterilmiştir. Örneğin, kamu ihtisas 
bankalarının elde ettiği katma değer ve yatırım harcamaları, 
KİT'in ilgili bölümleri içindedir. Bu bölüm esas olarak para 
politikası alanı olarak da tanımlanabilir. 

i. Dış alem hesabı, İhracat (X), ithalat (M), 
dış alem faktör gelirleri (G), dış aleme faktör ödemeleri (DF), 
bi;, Borçlanma (D), Dış Borç Ödemeleri (DB) ile Beaerv değişme¬ 
leri (R) ve Net Hata ve Noksan (N) olarak, tüm kesimlerin dış 
alemle olan ilişkilerini yansıtmaktadır. Bu hesabın kaynak ve 

kullanımları ödemeler dengesini yansıtmaktadır. 
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5. Her hesap içindeki fon kaynak ve kullanımları bir¬ 

birine eşittir. Örneğin gelir hesabındaki katma değer trans¬ 
fer gelirleri ve dış alem faktör gelirleri yoluyla sağlanan 

fon kaynakları, tüketim harcamaları, transfer giderleri ve 
dış aleme cari transferler ve tasarruflar yoluyla fon kulla¬ 

nımına eşit olmaktadır. Birikim hesabında ise tasarruflar ile 
diğer kesimlerden doğrudan veya mali aracı kurumlar aracılığıy¬ 

la elde olunan fon kaynakları, yatırım harcamaları, doğrudan 
veya mali aracı kurumlar aracılığıyla diğer kesimlere aktarı¬ 
lan fon kullanımlarına eşit olmaktadır. 

6. Tablo bu şekliyle ekonominin tüm parasal hareket¬ 
lerini yansıtmakta, tüm kesimlerin parasal giriş ve çıkışları, 
diğer bir ifadeyle, tüm kaynak ve kullanımları birbirine eşit 
olmaktadır. 

Tablo 3'in hücreleri 1977 ve 1983 yılı için doldu¬ 
rulmuştur. 1977 yılı için gerçekleşmiş veriler kullanılmıştır. 
1983 yılı rakamları F alt matriksi dışında Dördüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planından alınmış, ayrıntıya ilişkin kalemler 
Finansman ve Programlar Şubesi uzmanlarından sağlanmıştır. 

İstatistiklerin kesimlerarası parasal hareketleri saptamaya 
olanak vermediği durumlarda gerçekçi olduğun sanılan varsa¬ 
yımlar yapılmıştır. Kullanılan rakamların veri kaynakları ve 

hesaplama yöntemi ile varsayımları gerekçeleri Ek I’de belir¬ 

tilmiştir. 
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1983 yılı için F Matriksi hücrelerinin doldurulması 

için bir model çalışması yapılmış, değişkene dışsal değerler 
verilerek 16 değişken sistem içinde çözülmüştür. Fonlar akımı 

modelinin denklemleri ve çözümü Ek II'de açıklanmıştır. 



IV. 1977 YILII m PARASAL AKIMLARIN ANALİZİ 

1977 yılında tUm ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkardığı 

parasal akımlar, Tablo II'de gösterilmiştir. 

Açık yeren kesimlerin finansmanı fon hareketleri yoluyla 
fazla veren kesimlerden karşılanmıştır. Pasla veren kesimlerden 

açık veren kesimlere fon aktarmaları; a) Gelir transferleri, 
b) Sermaye transferleri ve doğrudan transferler, c) Mali Kurum¬ 
lar aranılırı ile transferler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Pa¬ 
rasal akımlar sonucu,tüm kesimlerin kaynak ve kullanımları 
birbirine eşitlenmiştir. Kesimierarası fon akımlarının gerçek¬ 

leştiği aşamalar aşağıdaki Tablo'da özetlenmiştir. 

Tabloda Fon Akımları sütununda gösterilen büyüklükler, 
mal 1 kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen parasal akımları 
yansıtmaktadır. Bu büyüklükler, fon aktarma mekanizması içinde 
mali kurum lanı nir.bi önemini ortaya koymaktadır. 

Fon aktarma mekanizması içinde tablodaki rakamların vur¬ 

gulu! rfı b.ir bufP'- , maliye politikası ile para politikası alan¬ 
ların reptnmnd-' kullanılabilir oluşudur. Kamu kesimi açısından 

vergi geli.rlerl d alayişiyle maliye politikasının önemi fazla 
olmakla birli! te, para politikasının önemi de küçümsenemeyecek¬ 
tir. KİT açığının ise önemli bir bölümünün mali kurumlar aracı¬ 
lığıyla karşılandığı görülmektedir. Buna karşılık tasarrufçu 
birinci kesimin finansman fazlasının önemli bir bölümünü mali 

aracı kurum!, er da değerlendirdiği, ancak ikinci kesimin finans¬ 
man açığının daha büyük bir bölümünün doğrudan transferler aşa¬ 
masında kapatıldığı, mali aracı burumların bu kesim açısından 
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ili. Kesim II. II e s i m ti i T 4- -U SGE V 

Faktör Gelirleri .514,4 238,1 5,7 10,2 ' 1 ^ 

Tüketici Harcamaları -434,3 -151,2 - -120,0 

Yatırım Harcamaları -17,8 -76,5 -62,9 -ı,ı 

(Dolaylı Vergiler) - - - -

Finansman Fazlası (+) 62,3 10,4 -57,2 -95,1 4,9 74,8 

Gelir Transferleri -37,7 -50,9 10,5 75,6 12,0 -9,9 

Doğrudan Transferler -2,2 22,2 22,6 -7,5 -5,6 -29,4 

Fon Akımları -29,3 13,5 34,9 34,8 -11,0 -40,9 
Hata ve Koksam 6,9 4,8 -10,8 -7,7 -0,3 5,0 
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ikinci derecede önemli olduğunun vurgulamaktadır* Mali aracı 

kurumlarca toplanan tasarrufların, daha ziyade KİT ve Kamu kesi¬ 

mi finansmanında kullanılması, ikinci kesimi doğrudan fon 

transfer edeceği diğer kaynaklara yöneltmekte, böylelikle bu 

kesimce gerçekleştirilen yatırımları kalkınmanın gerektirdiği 
önceliklere yöneltmede, para politikasının etkinliğini sınır¬ 
lamaktadır. 

Tablo Il.'nin ortaya koyduğu en önemli gerçek ise, kamu 

kesimi ile KIT'lerin önemli ölçüde Merkez Bankası kaynaklarına 

dayalılığıdır. Merkez Bankası, bu kredilerin karşılığı kaynak¬ 
ları diğer kesimlerden sağlamakta ve kamu ekonomik kesimine ak¬ 
lamaktadır. Kaynakların özelliği dolayısıyla, banknot emisyo¬ 

nu dışındaki kaynaklar, her zaman için sağlıklı kaynak nite¬ 

liğindedir. Bu kaynakların bir bölümü, zorunlu olarak kamu 

otoritelerinin aldığı kararlar sonucu diğer kesimlerce Merkez 
Bankasına aktarılmaktadır. 

Örneğin mevduat munzam karşılıkları ve zorunlu disponibi- 
lite kamu otoritelerinin aldığı kararlar sonucu Merkez Bankası¬ 

na kaynak olmakta, nihai analizde tasarruf sahibinin Merkez 
Bankasına fon transferini göstermektedir. 

Ayrıca Merkez Bankasının doğrudan dış borçlanmaya gitmesi, 

elde ettiği dövizlerin ithalatçi kesimlere TL. karşılığı satışı 

yoluyla, döviz talebinde bulunan ithalatçi kesimlerden banka¬ 
ya fon transferi olmaktadır. Ayrıca, ithalat talebinin azaltıl¬ 

ması amacıyla alman kararlar, ithalat depozitoları yoluyla 
Merkez Bankasına fon sağlayıcı yönde hizmet etmektedir. Nihayet, 
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devletin tekelci gücü dolayısıyla, banknot arzını gerçekleş¬ 
tirmekle yükümlü olan Merkez Bankası, ekonominin likidite ih¬ 

tiyacını karşılamak yoluyla bankaya kaynak sağlamaktadır. 

Bu kaynakların kullanım yerleri arasında kamu ve KİT ke-r 
simlerine açılan krediler, bu kesimlerin finansman açığını 
kapatan nihai kaynak durumundadır. Ayrıca, kamunun verdiği des¬ 
tekleme görevi ile yükümlü Tarım Satış Kooperatiflerinin bu 

görevlerinden dolayı ortaya çıkan zararları ve T. Zirai Dona¬ 
tım Kurumu*nun ucuz gübre tedarikinin finansmanı Merkez Banka¬ 

sınca karşılanmaktadır. Toplam büyüklüğü 1977 yılı içinde 69,2 
milyar TL. olan bu fonlar, kamunun Merkez Bankası aracılığı 

ile kendisine aktardığı tasarruf miktarını belirlemekte, diğer 

bir ifadeyle geniş önlamda devletin hükümranlık-"seignoira ge"- 
kazancını ifade etmektedir. 

Kamunun bu finansman kaynaklarıyla, ekonominin reel kay¬ 
naklarına hakim olması, karşılığında Merkez Bankasınca verilen 

ve fon sağlayan kesime alacak hakkı tanıyan borç senetlerinin 

kabul edilebilirliğine bağlıdır. Banknot dışında diğer kaynak¬ 

lar bazı koşulların doğurduğu zorunluluklar nedeniyle ^eyâ gö¬ 

nüllü olarak Merkez Bankasına yatırıldığından, bunların karşı¬ 
lığı borç senetlerinin kabul edilmeme durumu söz konusu değil¬ 
dir. Ancak banknot, kabul edilebilir hudutları aşınca, ekonomi¬ 
nin reel büyüklüklerini etkisi altına alabilmektedir. 

Yukarda para piyasası ile mal piyasasının birbirlerini 
etkileyebilecekleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Para arzı 

bilfiil tedevül eden banknot ve likidite tercihi nedeniyle 
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bankalara yatırılan mevduattan kaynaklanmaktadır. Aşağıda 

mevduatın, banknot arzından kaynaklandığını göz önünde bulundu
rarak, para piyasası ile mal piyasasının birbirlerini ne yönde 

etkileyebilecekleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Para piyasasında para talebi Md = k, Y özdeşliği yardımıy-
1/ le ortaya konulabilir -/ . Mal piyasasında ise para stoku ser

vet karşılığı elde tutulan aktiflerin belirli bir oranıdır, 

(Md = b^ W). Stok olarak ifade olunan bu özdeşliklerden, milli 
gelir muhasebesinin akım şemasına geçildiğinde, AM= U^Y 
ve AM= ilişkilerine varmak mümkündür. S = s Y olduğuna 

göre AM-^sY veya kg = bgS eşitliğine geçebiliriz, kg, bg ve 
s birbirinden bağımsız olarak belirlenen üç oran olarak belir
mekte ise de, aralarında bir ilişki bulunduğu aşağıdaki tablo
nun rakamlarını incelemekle görünmektedir.'' 

Tablo'nun ortaya koyduğu en ilginç nokta, k ve s arasın- ı 

daki dalgalanmaların artış veya azalış yönünde birbirlerini 

izlemesidir. Gerçekten s oranının düştüğü 1970, 1971, 1974, 

1976 ve 1978 yıllarının hepsinde k^ oranının da düştüğü görün
mektedir. Aynı olğu, 1971 yılı hariç tutulursa kg oranı için 
de söz konusudur. Birbiriyle ilgisiz gibi görünen bu iki ora
nın birlikte hareket etmeleri mal piyasası ile para piyasası 

1/ Md Para Talebini, Y Nominal Geliri, W Serveti, k para ta
lebinin gelire oranını, S = A W Tasarrufları, s tasarru
fun gelire oranını göstermektedir. 



kı k2 s bı b2 

1978 .2283 .0519 .1806 1.2641 .2873 

1977 . 2439 .0630 .1834 1.3298 .3435 

1976 .2332 .0448 .1761 1.3242 . 2544 

1975 . 2356 .0501 .1775 1.3373 .2822 

1974 . 2326 .0445 .1744 1.3337 .2551 

1973 . 2582 .0596 .2017 1.2801 . 2954 

1972 . 2567 .0567 .1829 1.4034 .3100 

1971 .2499 ' .0571 .1781 1.4031 .3206 

1970 .2512 .0312 .1846 1.3607 .1786 

1969 . 2603 .0382 .1860 1.3994 .2053 

1968 .2465 .1818 1.3558 

Not : Tablonun hazırlanmasında, vadeli tasarruf mevduatını da 
içeren geniş anlamda para arzı rakamları, yıllık orta¬ 
lamalar şeklinde kullanılmıştır, k ve b , mutlak rakam¬ 
ları, k^ ve b^ değişmeleri ifade etmektedir. 
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ara:unda bir geçişlilik bulunduğunu diğer bir ifadeyl e bu iki 
jnyasanın birbirinden bağımsız olmadığını ortaya koymaktadır. 

Ancak bu iki oran arasındaki bağımlılık birinin diğerinin 

fonksiyonu biçiminde ortaya çıkabileceği gibi, üçüncü bir de¬ 
ğişkenin her ikisini de aynı yönde etkilemesi sonucunda da or¬ 

taya çıkabilir. Kanımca bu üçüncü değişkeni, fiyat bekleyişle¬ 
ri olarak tanımlamak mümkündür. 

Gerçekten fiyat bekleyişleri esnekliğinin birimden büyük 
olduğu hipotezini kabul ettiğimiz takdirde, yukardaki tablonun 
verdiği sonuçları açıklamak olanağı belirmektedir, k oranının 
yansıttığı reel para talebindeki düşmeler, fiyatların daha da 

artacağı bekleyişi İçinde paradan mala kaçışı simgelemekte ve 
mal piyasasında talep fazlasına yol açmaktadır. Talep fazlası 
gayrimenkul, arsa ve altın gibi servet unsurlarına ve stoklama 
eğilimlerine yansıyacağı gibi, başta dayanıklı mallar olmak 
üzere tüketim mallarına da yönelebilir. Bu takdirde tasarruf 
oranı düşecektir. 

Yukarıdaki analizin konumuz açısından taşıdığı önem, 

banknot emisyonu yoluyla sağlanan fonların, kamunun yatırım 

malları talebine satın alma gücü sağladıktan sonra, mal piyasa¬ 
sında ortaya çıkan gelişmelerin fiyatlarda, parasal büyümeden, 

daha hızlı bir artış yaratacağı ve sonuç olarak, kamunun efek¬ 
tif talebini reel anlamda sınırladığıdır. 

Bu bakımdan, kamunun Merkez Bankası kaynaklarına başvurması 
halinde banknot emisyonu kaynağının, diğer kaynaklarla bir¬ 
likte ele alınması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Mer¬ 
kez Bankası'nm tüm kaynakları finansman planlamasının araçla¬ 
rı durumundadır. 
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Tablo II'nin ortaya koyduğu bir diğer gerçek, özel sek¬ 

törün yatırımcı kesimini oluşturan ikinci kesimin sağladığı 
finansman kaynaklarını yönelttiği alanların para politikası 
yoluyle denetlenebilir olmamasıdır. Dolaysız transferler yo- 

luyle sağlanan kaynakların nisbi öneminin büyük olması bir 
yana, mali kurumlar aracılığı ile aktarılan fonların da hangi 

alanlarda kullanıldığı denetlenememektedir. Bankalardan alman 

kredilerin önemli bir bölümü kısa vadeli kredi niteliğindedir. 

Bu kredilerin Merkez Bankası reeskontuna dayaJ*,l»ğ* özel 
ticaret bankaları için $ 45,1 oranındadır. Mevduat kaynağın¬ 
dan geniş ölçüde yararlanan özel ticaret bankalarının Merkez 
Bankası reeskontum başvurma gereğinin az olması, bu tür ma¬ 
li kurumlarca özel kesimin hangi yatırımlarının finanse edil¬ 
diği, kredilerin stok finansmanına gidip gitmediği hususunda Mer- 
kez Bankasının olabilecek denetimine tabi, tutulma olanaklarını 

azaltmaktadır. 

Tablo II'nin belirlediği bir diğer durum, devalüasyon 

neticesinde Merkez Bankası'nm uğradığı zararın, ithalatçı 
özel kesime bir fon tranöferi niteliğinde olduğudur. 

V. 1983 YIKININ PLANLANMASI1^ 

Dördüncm Beş Yıllık Kalkınma Planı bir bakıma, kamu 
kesiminin ek finansman gereğini azaltma planı olarak niteliye- 

biliriz. Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi durumunda, IV. 
bölümünde belirüilen ve 1970'den bu yana gözlendiği sanılan 

paradan kaçış o'layınm doğurduğu enflasyonist etki, ortadan 
kalkabilecektir . 

1/ 1983 yılının tüm parasal akımları Tablo III'den gösterilmiş¬ 
tir. 
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Kamu kesiminin finansman gereğini azaltıcı hedefler 

hemen tüm makro ekonomik büyüklüklerde kendisini göstermekte¬ 

dir. Nitekim piyasa fiyatlarıyla GSYİH içinde kamu kesiminin 
payı $ 16'ya (1977 de $ 11*4) çıkmaktadır. Kamu kesiminin GSYİH'- 
den aldığı payın artışı 53,5 milyar TL'ye (1977 de 5,7 milyarTL.) 
yükseleceği öngörülen KİT faktör gelirlerinden ve faktör fiyat¬ 
larıyla GSYİH'nın $ 13,6 sına (1977 de $ 9,8) yükselmesi ön¬ 
görülen dolaylı vergilerden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca kamu tüketiminin kamu harcanabilir geliri için¬ 
deki payının $ 58,6*ye (1977'de 65,1) ve kamu tasarrufunun, 
toplam tasarruflar içindeki payının $ 50,3'e (1977 de a/o 40,5) 
yükseleceği öngörülmektedir. Kamu tasarruf payının yükselme¬ 
sinin temel nedeni, dolaysız vergi yükünün % 13,5'e (1977 de 
$ 10,1) yükseleceğinin öngörülmüş olmasıdır. 

Ayrıca, doğrudan fon transferleri içinde görünen 
kamu borçlanmasının 1983 yılında 44,0 milyar TL1ye ulaşması 
planlanmıştır. 

1983 yılında mali aracı kurumlarca gerçekleştirilme¬ 
si beklenen fon transferlerinin büyüklüğünü belirleyen aşağıda¬ 
ki tablodan çıkarmak mümkün olmaktadır. 

I. Kesim II. Kesim KİT Kamu SGK Dış Alem 
84,9 - 86,2 - 51,2 22,6 9,3 20,6 



Yukardaki rakamlar 1983 yılında yatırımlar içindeki 
payının azalması öngörülmemesine karşın kamu kesiminin, açık 
veren kesim almaktan çıkarak fazla veren kesim haline dönüşe¬ 
ceğinin planlandığını ortaya koymaktadır. Bu husus kamu kesi¬ 
mini mali aracılara fon sağlayan bir niteliğe kavuşturmakta¬ 
dır. 

Yatırımcı özel sektörü yansıtan ikinci kesim, 1977 

yılında finansman ihtiyacının büyük bir bölümünü doğrudan trans¬ 

ferler yoluyla sağlamışken, 1983 yılında mali aracı kurumlar- 
dan- birinci kesim tasarruflarının bu mali aracılara yansıya¬ 

cağı varsayımı altında 82,6 milyar TL. kaynak sağlamak zorun¬ 
da kalacaktır. 

Tasarrufçu özel sektörü yansıtan birinci kesimin, 

84,9 milyar TL.'lık finansman fazlasını mali aracılara yatı¬ 
racağı öngörülmektedir. 

1983 yılında fon aktarma mekanizmasınm-planın reel 
büyüklüklerini etkileyecek nedenleri doğurmadan- hangi kurum¬ 
lar aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerektiği, bir finansman 

planı modeli çerçevesinde gösterilmiştir. Finansman plan mo¬ 
delinin ilgili varsayım ve denklemleri Ek II de rakamlar ise 

Tablo III'de gösterilmiştir. Aşağıda bu sistemin verdiği çö¬ 
züm ve çözümün gerektirdiği para politikası önlemleri açıklan- 
maktadır : 
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1. Kamu kesiminin 1983 yılında finansman fazlası ver¬ 

mesi, mali aracı kurumlara kaynak sağlaması olanağını doğura¬ 
caktır. Kamu kesimi Merkez Bankasından aldığı kredilerin bir 

bölümünü geri ödeyebilecek (10,0 milyar TL.) bankalar sistemi¬ 
ne ta.hvil satışlarından sağladığı fonlar ile birlikte diğer 
iç ve dış finansman kaynaklarının bir bölümünü, Merkez Banka¬ 
sı ve kamu iKtisas bankalarındaki kamu fonlarını arttırmak 

suretiyle değerlendirebilecektir. Böylece, kamu fonları, ban¬ 
kalar sistemi aracılığı ile öncelikli sektörlerin finansmanın¬ 
da etkin bir kaynak olarak kullanılabilecektir. 

2. Kamu kesiminin Merkez Bankası üzerindeki yükünün 

ortadan kalkması, Merkez Bankasının kamu ihtisas ve özel ti¬ 
caret bankalarını daha etkin bir biçimde kredilendirmesine 
olanak sağlayacaktır. Böylece Merkez Bankası kaynaklarına 

bağımlılığı artan özel ticaret bankalarının özel sektöre kul¬ 
landırdığı kredilerin yöneldiği alanlar ve bölgeler itibariyle 
bir ölçüde denetim altında tutulması mümkün olacaktır. 

3. Üzerlerinden tarımsal desteklemenin yükü azaltılan 
kamu ihtisas bankaları, bu yolla sağlayacakları ek kaynaklara, 
reeskont kaynaklarını da ilave ederek KIT’lerin finansmanına 

yönelebilecektir. Böylece, bu bankaların kurulması planlanan 
sektör kurumlarının bankaları olmaları ve ilişkilendirilecek¬ 

leri sektörlerde çalışan KİT'lere kaynak sağlamalarını öngören 
plan ilkesine işlerlik kazandırıiabilecektir. 
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4. Merkez Bankasının kesimlere ve bankalara açacağı 
kredilerin büyüklüğünün büyük ölçüde banknot dışı kaynaklar¬ 
dan karşılanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sağlanması 
öngörülen istikrar -Ortamında, para talebinin yöneleceği mev¬ 
duat artışları, bankaların rezervlerinde (Kasa, Merkez Banka¬ 
sında serbest mevduat ve mevduat munzam karşılıkları) artış¬ 
lara neden olarak Merkez Bankasına kaynak sağlayacaktır. 

Ayrıca, 1983 yılı için Merkez Bankasınca Avrupa 
Para Piyasasından sağlanması öngörülen "euroloan" elde edi¬ 

len dövizlerin ithalatçılara satışı yoluyla Merkez Bankası'na 
kaynak sağlayacaktır. 

öte yandan ithalat talebinin, döviz tahsis olanakla¬ 
rının üzerinde alacağı bekleyişi karşısında ithalat depozito 
ve teminatları Merkez Bankasına kaynak oluşturmaya devam ede¬ 

cektir. Ancak, 1978 develüasyon ve kur ayarlamalarının ortaya 
çıkardığı ithalatçılara fon transferi bu kaynağın tekrar it¬ 

halatçılara aktarılması sonucunu doğuracaktır. Bu bakımdan 

depozito ve teminat oranlarının en az, develüasyonların doğu¬ 

racağı fon kaybını gidermesini sağlayacak ölçüde saptanmasın¬ 
da gerek vardır. 

5. Tasarrufçu özel sektörü yansıtan birinci kesim ta¬ 

sarrufları, mali aracı kurumlarm çıkardığı mevcut mali aktif- 
ler tarafından emilebilecek büyüklüğün üzerindedir. ^ Ayrıca, 
1/ Tasarrufların banknot veya para niteliğindeki mevduat ile 

mali aracılara aktarılması, para arzını kabul edilebilir 
büyüklüğün üzerine çıkaracağı için dışlanmaktadır. 
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yp«irimci özel kesimin öngörülen yatırım harcamalarını gerçek¬ 
leştirmesi için 48 milyar Tl.'lık bu kaynağa ihtiyacı vardır. 
O halde bu tasarruf kaynaklarının ikinci kesime bir şekilde 

aktarılması gerekmektedir. 

Bu fon aktarma işi mevcut mali kurşunların, para nite¬ 
liğinde olmayan yeni mali aktif yaratmaları yoluyla sağlanabi¬ 
leceği gibi, yeni örgütsel düzenlemelere gidilerek yeni mali 
kuramların kurulmasıyla da gerçekleştirilebilir. Alınabilecek 

önlemler arasında şunlar sayılabilir: a) bankaların belirli 
bir vadeden önce paraya çevrilmesi olanağı olmayan mevduat 

türlerine geçmeler: b) Tahvil ve hisse senedi satışı yoluyla 
kaynakların aktarılması c) Yaygın halk girişimleri ile koope¬ 
ratif şirketlerin hisse seneti ve tahvil ihraç etmeleri, d) Ta¬ 
rım Kredi Kooperatifleri, esnaf kefalet kooperatifleri ve tü¬ 

ketici kooperatiflerinin mevduat kabul edecek biçimde örgütlen¬ 

meleri e) Konut Kuramlarının kurulması. 

VI. SONUÇ 
Denemeye çalışılan finansman planlaması modeli, 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını finansman açısından olum¬ 

lu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Ancak, özel sektörün 
kendi içindeki fon hareketlerini gerçekleştirmede zorluklarla 

karşılaşacağı açıktır. Tasarruf kaynaklarının servet unsurla¬ 
rına yönelmesi ve bu alanda kullanılan paraların servet trans¬ 

feri sisteminin dışına çıkmaması mümkündür. Bu darboğazı gider¬ 
mek üzere tasrrufçunun kabul edebileceği nitelikte mali aktif 

türlerinin çeşitlendirilmesi, kalkınmanın gereklerinden birini 
oluşturmaktadır. 
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TABLO II. 1977 TILI 

ÜRETİM GELİR B İ R‘İ KİM DIŞ 
ALIM 

TÜM 
KESİMLER (D (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Tüt 
KESİMLER 

ÖRETİI TÜM KESİMLS! - 434,3 151,2 - 120,0 - 17,8 76,5 62,9 61,2 1,1 36,8 

;d BİRİNCİ KESİM 514,4 - - - 1,2 26,9 18,9 
M [2) İKİNCİ IBS İM 238,1 - - - 4,7 - -

H 

+1 [3) EtT 5,7 - 13,6 - -

O 
[4) 

[5) 

KAMU 

SOK 

10,2+75,9 

6,0 

61,4 

23,3 

36,9 
10,8 

3,1 
4,8 

“ 0,2 

;ı) BİRİNCİ KESİM 42,4 - - - - - - - 9,1 2,8 - ıı,7 0,1 - - 6,9 2,0 

(2) İKİNCİ KESİM - 36,1 - - - 1,6 - - 4,9 1,2 - 7,7 23,5 0,6 2,2 4,8 16,0 

(3) KİT - - 16,2 - - - - - 19,6 - 26,0 o,5 - 9,7 - 4,8 

[4) KAMU - - - 41,6 - 14,5 1,6 - - 2,6 35,3 2,1 3,9 1,0 - 10,7 

a 
(5) SOK -

- - - 18,0 - - - 1,0 - - - 0,1 - - -

M 

(6) MERKEZ BANKASI 15,4 3,9 0,3 1,8 - - 6,2 16,9 - - 15,6 31,2 

*—t 

m 
(7) KAMU İHTİSAS 7,7 2,2 

14,4 

0,6 4,5 o,5 13,3 - - - - -

  

1/ ra 0,4 0,4 2,0 U,i 

(9) KAMU YATIRIM - - - 0,8 8,6 0,1 - - - - 1,0 o,9 
[10) ÖZEL T ATIP. Uf 0,2 - - - - - - - - - 0,2 1,8 
(11) KATNAK-KULLANIM PAHTI - - 10,8 7,7 0,3 13,0 0,6 1,2 -

DIŞ 
ALIM 

TÜM KESİML® 111,6 - 7,9 - 1,7 - - - 1,8 2,3 - - 7,0 5,o 



TABLO : III. 1983 YILI 

I ÜRETİM a Silil B i s i K İ M DIŞ ALEM 

TÜM 
SEKTÖRLER (D (?) (3) (4) (5) (D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) (9) (10) (id 

a 

1 TÖH SEKTÖRLER 754,8 284,8 - 266,2 - 38,0 137,7 128,3 105,5 1,0 162,0 

(1) BİHİSCİ KESİM 932,3 5,0 64,5 30,0 

(2) İKİSCİ KESİM 481,5 7,1 
« 

■a (3) KİT 53,5 11,6 
o (4) KAMÜ 18,2+201,8 İli, 2 117,3 8,8 

(5) SOK 6,0 39,0 17,0 15,8 

(1) BİRİMCİ KESİM 126,8 _ -
-

_ -
- 22,1 . 2,4 11,3* 5,0* 1,3 

(2) İKİHCİ KESİM -

- - - 3,2 - - 9,0 1,0 5,0* 40,1* 1,0 3,0 10,7 18,0 
(3) KIT - - 44,8 - - - - - 20,2 - 23,7* 26,8* - 2,8 - 35,4 

(4) KAMC - - - 145,4 - 26,5 6,6 - - 2,2 -10,0 6,8 4,4 2,0 - 13,4 

(5) SOK - - - - 13,3 -

- - 2,6 - - - 0,3 - - • 

a (6) MERKEZ BASK. 15,9’ 3,9’ 0,6 5,1 - 8,4* 22,7 - 21,2 18,8 
M 

M (T) KAMO İHTİSAS 11,3* 2,8’ 1,0 8,3 4,9 30,0' - -

« 
(8) ÖZEL TİCARİ 26,0’ 15,1* 0,5 - 1,7 29,0* 0,2 - -

M (9) KAMU YATIRIM - -
- ı,5 3,0 0,5 - 1,5 

m 
(10) ÖZEL YATIRIM 0,5 - - - - 0,2 -

-
-

- 2,5 

(11) KÂYNAK-KCLLAMIM 
FARKI 48,0 -48,2 10,9 21,2 

X TÜM 
KESİMİ ER 185,0 - 23,0 ıı,5 6,2 — 19,6 23,3 12,1 - 2,0 0,2 
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EK I. 

Tablo II ve III'de gösterilen rakamların kaynakları 

ve elde olunma yöntemleri ve ilgili varsayımlar aşağıda açık¬ 
lanmıştır. 

1. GELİR. (Y) = Faktör fiyatlarıyla GSYİH 

Y^= Birinci kesimin geliridir. Tarım, serbest meslek 
ve hizmetler sektörlerinde yaratılan katma değer ile bu sek¬ 

törler dışında elde olunan maaş ve ücret gelirleri ile mesken 
gelirlerinin toplamıdır. 

Tarım, serbest meslek ve hizmetler DİE, Türkiye Milli 
Geliri Tablo'lO'dan alınmıştır. Maaş ve ücretler ise 1973 
Girdi-Çıktı tablosundaki maaş ve ücretler payının değişmediği 
varsayımı altında 1977 yılı faktör fiyatlarıyle GSYİH !nm 
(.2854) katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunmuştur. 

1983 yılma ait rakamların elde olunması, DBYKP ra^- 

kanılarınm faktör fiyatlarına indirgenmesini gerektirmiştir. 

Bunun için 1973 Girdi-Çıktı tablosunda ilgili kesimlerin, top¬ 
lam vasıtalı vergi oranlarının piyasa fiyatlarıyla GSYİH için¬ 
deki payları bulunmuş, elde olunan katsayıların 1983 yılında da 
geçerli olacağı varsayılarak, 1983 yılı rakamlarına ulaşıl¬ 
mıştır. Serbest meslek ve hizmetler ile mesken gelirlerinin, 
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toplam hizmetler katma değeri içindeki payının 1977 yılına 

göre değişmeyeceği varsayımı yapılarak, vasıtalı vergilerin 

yukarıdaki şekilde hesaplanmasıyla, hu sektörler için 1983 

yılı rakamlarına ulaşılmıştır. Maaş ve ücret gelirleri ise 
1973 Girdi-Çıktı tablosundan elde olunan katsayı (.2854) yar¬ 
dımıyla bulunmuştur. 

KİT faktör gelirleri, işletmeci kuruluşların 
K/Z + Amortismanlar + Karşılıklar rakamları ile SSK ve Emek¬ 
li andığı dışındaki tasarrufçu kuruluşların K/Z rakamları 
toplamıdır. 

^4 Genel ve Katma Bütçeli idareler ile döner ser¬ 
mayeli idarelerin ve yerel yönetimlerin kâr faiz ve amortis¬ 

man niteliğindeki gelirleridir. Resmi basımevleri, okullar, 
devlet patrimuvanmdan sağlanan gelirler, taşınmaz mallar 
idare geliri ve faizlerden, Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf 
malı gelirleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü basımevi ve 

işletme gelirleri, Üniversite kitap satış ve diğer gelirleri, 
yerel yönetimlerin kurumlar ve ekonomik teşebbüsler hasılatı 

vb. gelirlerden oluşmaktadır, 

Yp. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur ve OY AK faktör gelir¬ 

leridir. Bu kuruluşların isletme faaliyetleri dolayısıyla 

elde ettikleri temettü, faiz, kira vs. gelirlerinden işletme 

faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları yönetim ve işletme 
giderlerinin düşürülmesiyle elde olunmuştur. 
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2. CARİ TRANSFERLER (TR) 

Ekonomik kesimlerarası gelir transferleri bu hesap 

içinde izlenmektedir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, mali 

denge vergisi ve gelir ve kurumlar vergisinden alınan belediye 

paylarıile vergi dışı normal gelirlerden, kamu iç istikraz 
tahvili faizi ödemelerinden, vergi iadesi ve faiz farkı ia¬ 
desi gibi teşvik ödemelerinden, KİT'e yapılan görev zararı ve 
yardımlardan Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca ve Kuruluşlarına 

yapılan ödemelerden kesimlerin payına düşen transferler bu 
hesapta gösterilmiştir. Transferlerin kesimlere ayrılmasında 

1977 ve 1983 yılları için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır. 

a) Gelir vergisinin ve gelir vergisinden alınan mali 
denge vergisinin $66.7'si birinci kesimce %33.3'ü ikinci ke¬ 
simce ödenmiştir. Yüzdeler 1976 yılı Bütçe Gelirleri Yıllığı 

Cetvel 35-A'dan alınmıştır. 

b) İç borç faiz ödemelerinin kesimlere dağılımında, 
iç borçlanmanın kesimlere dağılımı yüzdelerinin geçerli olar- 
cağı varsayılmıştır. T.C. Merkez Bankası verilerine göre son 

yıllarda, devlet iç istikraz tahvillerinin kesimlere dağılımı 

şu şekildedir : Küçük tasarruf sahipleri $37, Şirketler $3» 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları $ 30, Kamu bankaları $ 20, özel 
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bankalar fo 10 Sosyal Güvenlik Kuruluşları ile bankalar ke¬ 
simi 'nin devlet tahvili alımı rakamları, yıllık faaliyet ra¬ 

porlarından çıkarılmıştır. Yukarıdaki kesimlerin Tablo II' 
deki kesimlere uydurulmasında Kamu bankaları KİT içinde, özel 
bankalar ise ikinci kesim içinde mütalaa edilmiştir. 

c) Vergi iadesi ve faiz farkı iadesi gibi ödemelerin 
ikinci kesime yapıldığı varsayılmıştır. 

d) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının emekli ödemelerinin, 

yönetim giderlerinden, maaş ve ücret ödemelerinin ve sağlık 
yardımı giderlerinin birinci kesime yapıldığı varsayılmıştır, 

iler bir kuruluşun bu nitelikteki ödemeleri, faaliyet rapor¬ 

larından çıkarılmıştır. 

e) Kesimlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına yaptığı 

transferler ise sigorta kesenekli ile emekli keseneklerinin,L 
sigortalı ve memur ortalama ücretlerinden elde olunan gelir 

üzerinden ayrıca işçi-işveren veya devlet payları bulunarak 

hesaplanmıştır. Ortalama sigortalı işçi ücretleri ve işçi sa¬ 
yılarının kamu özel kesim arasındaki dağılımı SSK faaliyet 

Raporundan alınmıştır. 
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1983 Yılı 

a» Vasıtasız vergilerin kesimlere dağılımında, birinci 
kesimin toplam vasıtasız vergi yükünün değişmeyeceği, toplam 
vergi yükünde öngörülen artışın tümüyle ikinci kesimden karşı¬ 
lanacağı varsayılmıştır. Bu varsayımın nedeni, yasalaşması 
beklenen vergi yasalarının, maaş ve ücretlilerin vasıtasız 

vergi yükünü azaltıcı buna karşılık götürü usulde vergiye 

tabi çiftçi ile esnafın vasıtasız vergi yükünü arttırıcı, böy- 
lece birinci kesimin ortalama vergi yükünü sabit tutucu yön¬ 
deki yapısıdır. Bu varsayımdan hareket edildiğinde birinci 

kesimin KİT'e ödenenler hariç toplam vasıtasız vergiler için¬ 
deki payı 1977’de 62,5'den, 1903’de $ 45,3'e düşmektedir. 

b. Diğer transfer kalemlerinde DBYKP çalışmalarından 
elde olunan büyüklüklerin kesimlere dağılımında 1977 yılı 
için Saptanan oranların geçerli olacağı varsayılmıştır. 

3. TÜKETİM (C) 

Birinci ve ikinci kesim ile kamu'nun tüketim harca¬ 

malarıdır. Kamu tüketimi, maaş ve ücret ödemeleri ile milli 

savunma, adelet, milli güvenlik vs. gibi kamu cari giderle¬ 
rinden oluşmaktadır. Birinci kesimin tüketim harcamaları 

rakamlarına tüketim/harcanabilir gelir oranı yardımıyla ve¬ 
rilmiş, ikinci kesim rakamları bakiye olarak bulunmuştur. 
Harcanabilir gelir, kesimlerin faktör gelirlerine cari trans¬ 

fer girişlerinin ve dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi, 
cari transfer ödemeleri ile dış aleme faktör ödemelerinin 

düşürülmesi yoluyla elde olunmuştur. 
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Birinci kesim içinde bulunan dört gurubun, ayrı ay¬ 

rı tüketim eğilimleri hesaplanmış, tüketim oranları, DBYEP 
Modeli'nden alınmıştır,, Yalnızca mesken gelirleri ve serbest 

meslek ve hizmetler faktör geliri elde edenler için tahmini 
oranlar kullanılmıştır. Birinci kesimin ortalama tüketim eği¬ 

limi ağırlıklı ortalamalar yoluyla bulunmuş, gurupların top¬ 

lam birinci kesim faktör gelirleri (Y^) içindeki payları ağır¬ 
lık olarak kullanılmıştır. 

4. TASARRUF (S) 

Tablo I'deki yapıya uygun olarak, gelir hesabının 
sıra ve sütunlarının eşit olması gerektiğinden bakiye olarak 
hesap edilmiştir. 

5. YATIRIM (I) 

Kesimlerin yatırım harcamaları, sabit sermaye ya¬ 
tırımları ile stok artışlarından oluşmaktadır. Kamu ve KİT 
yatırımları DBYKP, Kamu Kesimi Genel Dengesi yatırım rakam¬ 
larıdır. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının yatırım harcamaları 
hakkında sağlıklı bilgi bulunmadığından tahmin yoluna başvu¬ 

rulmuştur. 

Özel kesim yatırım harcamaları içinde tarım sektörün¬ 
de yapılan yatırımlar (traktör, tarım alet ve makinaları alı¬ 
mı ve tarımsal üretim için gerekli inşaat) birinci kesime mal 

edilmiştir. Ayrıca 3 daireden küçük büyüklükteki ev niteli¬ 
ğindeki konut yatırımlarının birinci kesimce yapıldığı varsa¬ 

yılmıştır. 
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1977 yılı yatırım rakamları, tarım sektörü için 
1979 yılı Programında görülen özel kesim tarım sabit sermaye 
yatırımları ve DİE Aylık İstatistik Bülteninde bulunan ev ni¬ 
teliğindeki konut harcamalarıdır. 

1983 yılı toplam yatırım rakamlarına, DBYKP dönemi 

için verilmiş bulunan sektörel yüzde paylar uygulanmıştır. 
Ev yatırımlarının toplam konut yatırımları içindeki payı ise 
geçmiş yıl trendlerinden elde olunan verilere göre $ 22 olarak 
saptanmıştır. 

6. SERMAYE TRANSFERLERİ (STR) 

Sermaye Transferleri alt bölümünde incelenen para¬ 

sal hareketlerin tümü sermaye transferi niteliğinde değildir. 
Bu bölüme kesimlerin birbirleri arasındaki mali aracı kurum- 

larm aracılığı olmadan, doğrudan yaptıkları tuz akımları 
gözüyle bakmak daha yerinde olacaktır. 

Bu alt bölüm, kamu iç istikraz tahvilleri satışı 
ve borçlarının geri ödemeleri, kamulaştırma bedelleri, 

emekli ikramiyeleri, iç borçlanma, KİT'e sermayeye mahsuben 
yapılan bütçe transferleri, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca 

verilen memur kredileri, konut kredileri, işveren borçluların 
SSK1ya prim borçları, özel kesim tahvil ihraçları kalemlerini 
kapsamaktadır. 
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Karau iç istikraz tahvillerinin kesimlere dağı¬ 

tılmasında, bankalar kesimi için faaliyet raporlarından 
ve Bankalar Birliği 1977 sonu bilanço neticeleri taranmış, 

diğer kesimler için de T.C.Merkez Bankası*ndan alman bil¬ 
giler değerlendirilmiştir. İç borç ana para ödemelerinde 
aynı dağılımın geçerli olacağı varsayılmıştır. 

Kamulaştırma bedellerinin ve servet verilerinin 
birinci kesime mal edilmesi, bu kesimi daha çok tasarruf¬ 
çu ve birikimci olarak görmemizdendir. 

özel kesimin tahvillerinin ikinci kesimce çıka¬ 
rıldığı ve birinci kesime satıldığı varsayılmaktadır. 

1/ İç borçlanmama k. simlere dağılımı için Bk. sahife ..... 



7. DIŞ ALEM (ÖDEMELER DENGESİ) 

Tüm sektörlerin dış alemle tüm faaliyetlerden doğan 

parasal hareketleri bu bölümde gösterilmiştir. Ödemeler den

gesinin her kalemi, ilgili hesap alt bölümünde gösterilmiştir. 
İhracat (X) ve ithalat (M) üretim hesabı ile ilgili kalemlerdir 
İhracat, milli gelir hesapları açısından mal ve hizmet ihracı 
olarak alınması gerektiğinden, turizm net gelirleri ile diğer 
görünmeyenlerden elde olunan döviz gelirleri dahil edilmiştir. 

Dış alem faktör gelirleri işçi dövizi gelirlerinden 

oluşmaktadır. (G) İşçi dövizi girişlerinin birinci kesime ait 
olduğu varsayılmıştır. Dış alem faktör giderleri ise dış borç ' 

faiz ödemeleri, proje hizmet ödemeleri ve kâr transferlerini 
içermektedir. Kâr transferleri ve proje hizmet ödemelerinin 

ikinci kesimce yapıldığı varsayılmıştır (D Fg). Dış borç faiz 
ödemelerinin ise KİT ve diğer kamu tarafından yapılanlar dü
şüldükten (DF0, DF ) sonra bakiyenin ikinci kesimce ödendiği 

S) 

varsayıâıı yapılmıştır. Dış alem faktör gelir ve giderleri Tab
lo'da gelir hesabı ile ilişkilendirilmiştir. 

Dış borçlanma kalemleri, ilgili kesimlere şu varsa
yımlar altında dağıtılmıştır : 

a) Bedelsiz ithalatın, birinci kesimin ithalatını 

finanse ettiği varsayılmıştır. (D^) 

b) Kamu kesimi ile KİT'in dış borçlanması, DBYKP 
Kamu Kesimi Genel Dengesi rakamlarıdır. Devletin her türlü dış 

borç kullanımını ve proje kredilerini kapsamaktadır (D^, D^) 
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c) Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai. Yatırım ve Kre¬ 

di Bankasının ve Devlet Yatırım Bankası'nm dış kaynak kulla¬ 

nımları, bu kuruluşların faaliyet raporlarından çıkarılmıştır. 

(Dg, D10) 

d) Merkez Bankası'nm dış borçlanması Banker kredi¬ 

leri, DÇM, ile mal mukabili ithalat bedellerinden ve diğer kı¬ 
sa vadeli borçlar ile bedeli ödenmemiş ithalat harcamalarından 
alınmaktadır. DÇM'nın bankalar sistemi ile, mal mukabili it¬ 

halattan doğan borçların ikinci kesim ile ilişkilendirilmesi 
düşünülebilirse de bu borçların Merkez Bankası hesaplarında 
izlenmesi ve Merkez Bankası'nm borçluluğunun göstermesi nedeniy' 
le bu bankanın kaynakları arasında gösterilmesi uygun görülmüş¬ 

tür. (Dg) Kaldı ki bu kaynağın önemli bir işlevi vardır. ^ 

e) Yabancı sermaye girişleri, özel kesimce kulla¬ 
nılan proje kredileri, kabul kredileri ve özel dış krediler 
ikinci kesimce ilişkilendirilmiştir. (D0) 

f) TPAO'nun Irak'tan aldığı kredili petrolden do¬ 

ğan borçlanma, ve Merkez Bankası hemaplarından çıkarılmayan 
rezerv azalışlarının, herhangi bir kesimde izlenmesi mümkün 
olmadığından kamu kesimi dış borçlanması içinde gösterilmesi 

uygun görülmüştür. (D-^) 

Dış borç ana para ödemeleri (D B^) KİT ve kamu kesi¬ 
mi dış borç ödemeleri düşüldükten sonra (DP^, DP^) kalan ba¬ 
kiyeyi göstermektedir. Dış borçlanma ve dış borç ödemeleri 
sermaye transferi niteliğinde olduğundan birikim hesabı ile 
ilişkilendirilmiştir. 

1/ Bk. sh  
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Rezerv azalışları (R), Merkez Bankası bilançosundan 
çıkarıldığı kadarıyla, Merkez Bankası sütununda gösterilmiştir. 

8. FONLAR AKIMI (p) 

Mali Kurumlar aracılığı ile, kesimlerarası fon akım¬ 

ları bu alt bölümde gösterilmektedir. Bu amaçla, mali aracı 
kurumlar için ayrı kesimler açılması gerekmiştir. Bu bölümde 

mali aracıların, yalnızca aracılık işlevlerinden doğan parasal 
hareketlerine yer verilmiş, katma değer, yatırım gibi fon kay¬ 
nak ve İmilan unları ilgili ekonomik kesimleri içinde gösteril¬ 
miştir. Kesim ayırımında homojenlik ve istatistik kaynakların 

elde olunabiliriiği, kıstasları hakim unsur olmuştur. 

Mali Aracılar Şu Kurumlardan Oluşmaktadır : 

a. Merkez Bankası : 

Banknot emisyonu, Mevduat Munzam Karşılıkları, 

bankalar mevduatı, kamu mevduatı, kamu fonları ve çeşitli fonT 
lar ithalat mal bedelleri ve teminatları (depozitolar) ile 
bankaya ait dış borçlardan oluşan fon kaynaklarını, Hazine ve 

Tekel'e, KIT'lere, özel ve kamu bankalarına^ tarımsal destek¬ 
lemenin finansmanı için Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri¬ 
ne reeskont kredisi ve avans yoluyla kullanım yerlerine dağıt¬ 

mak işlevini görmektedir. Tablo'daki rakamlar tümüyle 1976 ve 
1977 Bilançolarından çıkarılmıştır. 



b. Kamu İhtisas Bankaları : 

T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak 
Kredi Bankası, Anadolu Bankası, Denizcilik Bankası, Sümerbank 
ve Etibank, kamu ihtisas bankaları kesimi içinde değerlendiril¬ 
miştir. Bu bankalardan Anadolu Bankasının henüz bir ihtisas 

görevi yoktur. Etibank, Sümerbank ve Denizcilik Bankası, banka¬ 
cılık işlerinin yanında işletmeci KİT'dirler. Kamu ihtisas ban¬ 

kalarının fon akımı, her bankanın ayrı ayrı 1976 ve 1977 yıl¬ 

ları faaliyet raporlarından ve 1976 yılı Yüksek Denetleme Kuru¬ 

lu raporlarından çıkarılmıştır. 

Yukarıda sözü geçen üç bankanın yalnızca banka¬ 

cılık işlemleri ile ilgili rakamlar elde olunmaya çalışılmış¬ 

tır. Mevcut DÇM ve Merkez Bankası reeskontundan oluşan kaynak¬ 

larını ihtisas görevleriyle ilgili alanlarda kredi olarak kul¬ 

lanırlar. T.C. Ziraat Bankası'nm Tarım Satış ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan tarım sektörüne; T. 
Halk Bankası'nm esnaf kefalet kooperatifleri kanalıyle açtığı 
fonksiyonel krediler; T. Emlak Kredi Bankası'nm konut ve ya¬ 
pı tasarrufu kredileri birinci kesime aktarılan fonlar olarak 

d eğ eriendi riİmi ş t ir. 

c• Özel Ticaret Bankaları : 

Kamu bankaları dışandakileri kapsamaktadır. Bu 
bankaların kredilerinin tamamının ikinci kesim tarafından kul¬ 

lanıldığı varsayımı yapılmaktadır. Ancak,Eğebank, Şekerbank, 
T. Bağcılar Bankası ve T. Tütüncülar Bankası'nm tarım kredi¬ 
leri ile İstanbul Emniyet Sandığının ipotek mukabili kredile¬ 

rinin birinci kesime açıldığı varsayılmaktadır. Bu kesime gi¬ 
ren bankalarla ilgili rakamlar T. Bankalar Birliği 1976 ve 1977 
Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları istatistiklerinden alınmıştır. 
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Bütün bankalar için DÇM ve Merkez Bankası kredileri 

Merkez Bankası rakamları esas alınarak düzeltilmiştir» 

Tüm bankalara ait mevduat» resmi mevduat» ticari mev¬ 

duat ve tasarruf mevduatı olarak ayrılmaktadır» Yurt içi ban¬ 

kalar arası mevduat kapsam dışı bit akılmıştır» Tasarruf mev¬ 

duatının tamamının birinci kesime irildiği varsayılmakta¬ 

dır* Ticari mevduat içinde KİT ' mevduatı.çıkarılarak kalan mik¬ 
tarın ikinci kesimce yatırıldığı varsayılmaktadır» Benzer şe¬ 
kilde» resmi mevduat içinde Sosyal Güvenlik Kuramlarının mev¬ 

duatı ayıklanmış, kalan miktarın kamu kesimi tarafından yatı¬ 

rıldığı varsayımı yapılmıştır» 

Bankaların, ithalat teminat ve depozitoları olarak 
müşterileri adına Merkez Bankası'na yatırdığı paralar bankalar 
hesaplarında gösterilmemiştir 

’ d» Kamu Yatırım Bankadaıi i 
ffnpııı m—»■».«■»-.«ııiMHır—ı,ım>— »ı ırı—-‘~. - »ara©« ' - ’ ' «C- 

Devlet Yatırım Bankası» DESİYAB ve Turizm Ban¬ 
kası* nı kapsamaktadır. İller Bankası» kam ılarını kamu kesi¬ 
mi içinde değerlendirdiğimiz yerel yönetimlere aktardığı için 
kapsam d^şı bırakılmıştır. Kamu yatırım bankalarının herbiri- 
nin işlevi ayrıdır. Bu nedenle DYB kredileri KİT*e, Turizm Ban¬ 
kası kredileri ikinci kesime» DESİYAB kredileri ise birinci 
kesime gitmektedir. DYB*nin aracılık ettiği Merkez Bankası9nin 

KİT* e açtığı krediler bu banka hesapları içinde gösterilmemiş¬ 
tir» 



e. Özel Yatırım Bankaları t 

Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım ve 

Kredi Bankası'nı kapsamına almaktadır. Bu bankalar dış kaynak 
kullanarak, ikinci kesime kredi açmaktadır. Merkez Bankası 
reeskontundan küçük ölçüde yararlanmaktadırlar* 

Yatırım Bankaları ile ilgili tüm bilgiler 1976 ve 
1977 yılları faaliyet raporlarından ve kamu bankaları için 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarından alınmıştır. 

g. Kaynak-Kullanım Farkı 

Niteliği belirlenemeyen kaynak veya kullanım¬ 
lar, net olarak bu hesap içinde gösterilmiştir. 
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EK : II 

Finansman Planlaması Modeli, Fonlar Akımı Hesabının ken¬ 

di içindeki özdeşliklere, birbirleriyle bağlantılı değişken- 
lere belirli oranların uygulanmasından elde o liman denklemle¬ 

rin ve para arzı veya parasal baz (mone tary base) tanımını 
veren denklemin ilave edilmesiyle elde olunan eş nli denklemler 
sisteminin, değişkenler için çözülmesi esasına dayanmaktadır. 

Para arzı tahmini, parasal değişkenleri mekro ekonomik 
büyüklüklerle ilişkilendirmesi bakımından büyük önem taşımak¬ 
tadır. Model1 de para arzı tahmini k, s re b oranları arasın¬ 

daki ilişkiden çıkarılmaya çalışılmıştır. Tasarruf oranının 
artması, para talep oranının da artmasına neden olmakta, ayrı¬ 
ca tasarrufun para olarak tutulan bölümü de belirleyici unsur 
olmaktadır.-^ 

b. 
1983 = 1.3100 81983 = 224 ^1983 = 1682600 

b1982 = 1‘2780 81982 ” 212 ^1952 = 1543900 

M, 
1983 

= 1.3100x224x1.682.600 = 493.675 

M1982 = ^*2780x212x1, 543.900 = 418.243 

1/ İlişkiler için bk. sh 
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Modelde Tablo 3 ün P matriksi dışındaki tüm rakamları 
Ekil ’<de belirtildiği üzere DBYKP ve ilgili uzmanlardan sağlan¬ 
mıştır. P matriksinin aşağıdaki elemanlar dışındakileri exojen 

olarak belirlenmiştir. Modelin endojen değişkenleri, Egg 
F17f F27* F189 F28* F76' F86f P72, F81' P82' P63# P73f P67* 
Pg,Jf ve Ö2 olmak üzere 17 tanedir. 

Modelin denklemleri 

Fı* + Kt + Fs t F„ +r2.s+l ,5" = 7^? Para arzı Denklemi 

Fh+ fu = -3r[ F„ + Fi + Ft + Fs + W] Halkın Nakit Tere Ilı Eğ.' 

Fn + Sfc* +■ ^27 + Ff + Kf + *-5’] Bankaların Rezerv.Oranla 

F„ + F2. = Ao [Fn t- F,J Mevâmt/Iioari T - L 71 Î7J kredi oranları 

r* L, S(?fF + F 1 Tedavvl.deki banknotun bi-
Mf> = L lb rinci kesim elinde bulun¬ 

durulma oranı 

Fn s •«■o[Fl, + F„] 

Fn r *3(7[F„ + F„] 

Kamu Bankaları Rezerv Or.’ 

Tasarruf Mevduatın kamu 
Bankalarında bulundurulma 
oranı 

F„ = .)S[F„ + F„] Ticari Mevduatın kamu banka¬ 
larında bulundurulma oranı. 



Özel Bankaların Merkez Ban¬ 
kası Kaynaklarına bağımlılık 
oranı 

îlgili Kesimlerin Kaynak - Kullanım Eşitlikleri 

3-0) Fii + F|> + F* +■ Ö| - FS) 4 35“.? 
3.1) Fu t F2? + p2Ç +7S.İrn+ Fsı + bx 
3-2) Ffc34 F„* *o.s 
13) F(<) 4 Fu 4 4 s 4 Fr7 4 -2,< ? 
3-4) F,? 4 F1? 4 F47 = F?2 4 F7<j 4 F?^ 4 3-9 
3-5) Fıff 4 F2<> 4 F6S> •= Fj, 4 Fyı 4 Fj.t 41*3 

Varsayımları 

3.6) F72 5 ^*1 
17) O, = Ö* 

Modelin çözümünü veren büyüklükler Tablo Ill*de gösteril¬ 
miştir.' 



-4 7-

1. BAIN A.D. 

2. BHATT V.V. 

3. COHEN . J. 

4. DORRANCE 0. 

5. DORRANCE G. 
4 

6, FRY. M.J. 

. 7. GOLOSMITH B. 

KAYNAKÇA 

"Fİ o w of Pund Anelysis s A Suryey" 
The Economic Journal. Dec» 1973 

"Saving and Flow of Funds Anelysis: A Tool 
for Financial Planning in Mia" 
The Revievv of In ome and Wealth March. 
1971. 

"Copeland's Moneyflovvs After Twenty~Fine 
Years: A Surrey" 
Journal of Economic Literatüre. March 1972 

"Balance Sheeta in a System of Economic 
Accounts" 

IMF Sttfff Papers. Vol VI1-1959-1960 

"The Role of Financial Accounts" 
The Review of Income and Wealth. 
June 1969. 

"Finance and Development Planning in Turkey" 
U.S.Agency For Economic Development. 
Ankara. 1970. 

"The Uses of National Balance Sheets" 
The Review of Income and Wealth. 1966. 

8. GUR1EY J. and "Money in a Theary of Finance" 
SHAW E. The Brookings Institution B.C. 1960 



-4S-

9. KRAGH B. "Financial Programming" 
OECD. Paris 1969. 

10, KRAGH B. "Interim Report on a Monetery Sübmodel 
for the Turkish Economy" 
Teksir. 1969. 

11. KORÜM S. " Finansman Planlaması ve Türk Ekonomisi 

için bir deneme" 
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara-1972 

12. PATINKİN D. "Money, Interest and Prices" 
Harper and Row Püblishers. New York. 1965 

13, POLAK J.J. "Financial Statistics and Financial Policy" 
IMF Staff Papers. Volüme VII 1959-60 

14. RİTTER L.S. " An Exposition of the Structure of the 
Flow of Funda Anccounts" 

The Journal of Finance. May. 1963 

15. S'IUVEL G. "Systems of Social Accounts" 
Clarendon Press Oxford. 1965. 

16. TAYLOR S. "The Flow of Fund Accounts in the Federel 
Reserve System" 
The Joumel of Finance. May, 1963 

17. WALLİCH C.H, "üses of Financial Accounts in Monetery 
Analysis" 
The Revievv of Income and Wealth. 
December, 1969. 



336.645.1(560) 
K74 

YER NUMARASI ; n . 1 

yazar : KOKSAL, Metin. 

Finansman planlamasına bir 
yaklaşım. 

DOKÜMAN ADI : 

ALANIN 

TAKUI ADI İMZASI 

Ac^»\ 
A <LT~ 



0037820 


