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I. ÛIEIŞ r-.. . 

Beş Yıllık Plan hazırlık çalışmaları içinde girdi- 
çıktı tablosuna ilişkin çalışmaların belirli bir ağırlığı 
vardır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan 
kaynak bilgilere dayalı girdi-çıktı tablosunun Plan ça¬ 
lışmalarında kullanılabilmesi için,tablonun önce Planın 
baz yılı olan Plan dönemi öncesindeki son yıla daha sonra 
da Plan döneminin hedef yılına projekte edilmesi gerek¬ 
mektedir. Bu amaçla izlenen yöntem,genellikle,uzman gö¬ 
rüşünden hareketle belirli gözlerde değişikliklere gitme 
biçimindedir. 

Pek çok ülke için girdi-çıktı tablosu sayısının ye- 
-tersiz olması ve zaman içinde forraatmda meydana gelen 
önemli değişmeler nedeniyle trend analizine fazla imkan 
olmaması sonucu olarak bir takım tahmin yöntemleri geliş¬ 
tirilmiştir. Bunların içinden en çok kullanılanlardan 
bir tanesi olan RAS yöntemi bu çalışmada ele alınıp uy¬ 
gulanmaktadır . 

önce RAS yönteminin genel özelliklerine değinilip 
arkasından Türk ekonomisi için denemesi yapılmaktadır. 
1968 ve 1973 yılları g^rdir-çıktı tablolarının tahmini 
için yöntem kullanılsaydı ne gibi sonuçlar alınırdı so- 
rusunaraştırılmaktadır. Daha sonra aynı yöntem 1983 yılı 
girdi-çıktı tablosu projeksiyonu için kullanılmaktadır. 
Bu arada Dördüncü Plan çalışmalarında hazırlanan 1978 
ve 1983 girdi-çıktı tablolarını RAS çerçevesi içinde 
görmeye çalışan deneme yapılmaktadır. 

Amaç Türk Planlama pratiğinde uygulanan girdi- 
çıktı tablosu tahmini yöntemini geliştirmektir. 
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II. GÎRDl-ÇIKTI TABLOSU VE PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMA¬ 

LARINDA YERİ 

Ülkelerin makro düzeyde üretimleriyle ilgili başlı¬ 

ca detaylı bilgileri içeren girdi-çıktı tabloları sektör 

bazında düzenlenmektedir. Dolayısıyla kaynak bilgilerden 

bu tablolara geçilirken sektörlerin belirlenmesi sıra¬ 

sında girdi yapıları az çok birbirine benzeyen mallar 

biraraya getirilmeye çalışılır. Sonuçta bir sektörün bir 

birim üretimde bulunabilmesi için diğer sektörlerden ne 

kadar girdiye gerek duyacağını gösteren teknoloji tablosu 

ortaya çıkar. 

Girdi-çıktı tablolarının hazırlanması oldukça fazla 

zaman yiyen bir çalışmadır. Bu nedenle ülkelerin kaynak 

bilgilere başvurarak düzenledikleri girdi-çıktı tablosu 

sayısı oldukça düşüktür. Türkiye'de şimdiyedek hazırla¬ 

nan bu türden girdi-çıktı tablosu,farklı sektör ayırımın¬ 

da, 1963,1968 ve 1973 yılları için olmak üzere üç tanedir. 

Bu tablolar aynı sektör ve fiyat bazına getirildiğinde 

farklı teknolojik özellikler gösterecektir. 

Girdi-çıktı katsayılarının zaman içinde değişmesine 
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yolaçabilecek çeşitli etmenler vardır. Bir kere nisbi fiyat 
yapısında meydana gelecek değişmeler, sektörlerin'daha pa-- 
halı hale gelen girdilerden daha ucuz olan girdilere kay¬ 
masına, başka bir deyişle girdiler arasında ikame yapmasına, 

yolaçabilecektir. Bunun için verilen en yaygın örnek, özel¬ 

likle 1970'lerin öncesinde bazı ülkelerde petrolün kömüre 

oranla daha ucuz hale gelmesi nedeniyle girdi kullanımın¬ 

da gözlenen değişmedir. Diğer bir etmen sektörlerin temsil 

ettiği mallar bileşiminin zaman içerisinde değişiklik göster¬ 
mesidir. Sektörün içerdiği malların birbirlerinden az çok 
farklı tekniklerle üretildiğini varsayarsak sektörün içinde 

malların temsil ettikleri ağırlıkların değişmesi halinde 

sektör için saptanacak ağırlıklı ortalamadan ibaret olan 
üretim girdi vektörü değişecektir. Ölçek ekonomisinin olma¬ 

sı halinde bazı girdilerin kullanımı sektörün üretimi art¬ 
tıkça nisbi olarak azalabilir. Zaman içinde üretimi artan 

sektörlerde, ya da en azından ölçek ekonomisi gösteren te¬ 
sislerin öneminin sektör içinde artması nedeniyle, böyle bir 
durumla karşılaşılabilir. Son olarak nisbi fiyatlardan ba¬ 

ğımsız yeni teknolojilerin ortaya çıkması da katsayıların 

zaman içinde değişmesine neden olur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle girdi-çıktı katsayıla¬ 
rında meydana gelebilecek değişmeleri tahmin edebilmek 
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(ya da projekte edebilmek) amacıyla izlenen çeşitli yakla¬ 

şımlar var. Bu çalışmada bunların bir bölümüne değinilecek 
ve denen uygulamaların sonuçları sunulacaktır. 

Bilindiği üzere Türkiye'de Üçüncü ve Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planları makro model çözümüne dayanarak 

hazırlanmıştır. Kullanılan makro modellerin en kısa tanım¬ 

lanması ""girdi-çıktı tekniğine dayanan çok sektörlü bir 
tutarlılık modeli" biçiminde yapılmaktadır. Sözkonusu mak¬ 

ro modellerde girdi-çıktı tablosunun önemi büyüktür. Plan 
dönemi hedef yılında sektörlere olan talep ile sektörlerin 

üretimleri arasındaki son derece önemli ilişki esas itibariy¬ 

le projekte edilen girdi-çıktı tablosu yardımıyla kurulmak¬ 
tadır. Ancak örneğin Dördüncü Planın son yılı olan 1983 

yılı için sektörlerin üretim hedef büyüklüklerinin buluna¬ 
bilmesi için elde bulunan en son, kaynak bilgilere dayalı 

olarak düzenlenmiş, girdi-çıktı tablosu 1973 yılına aitt,i. 
Bu tabloya dayanarak bir çözümlemeye gitmek on yılda ekonomin: 

minin gösterebileceği teknolojik değişmeyi bir tarafa it¬ 
mek anlamına gelirdi. Dolayısıyla burada devreye 1973 yı¬ 

lma ait olan girdi-çıktı tablosundan hareketle 1983 yi-* 
İma ait bir girdi-çıktı tablosuna geçme gereği giriyor; 

amaç nihai talep bölümünün yanısıra ara talep bölümünün 
daha iyi tahminini yaparak daha doğru sektörel üretim bü¬ 

yüklüklerine ulaşmaktır. 
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Planların amaç ve hedefleri belli ekonomik ve sosyal 
tercihleri yansıtır. Bu, özellikle nihai kullanıma giden 

mallara yansır. Sektörlerden nihai kullanım amacıyla 
talep edilecek miktarlara ek olarak sektörler arasında 

kullanılacak ■üretim miktarlarının belirlenmesi, öngörülen 
sektörel üretim düzeylerinin saptanması bakımından önem 

taşımaktadır. > 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan 

girdi-çıktı tablolarında sektörlerin üretim sırasında 

kullandıkları girdiler toplam olarak (yerli + ithal) 
verilmektedir. Aynı yıla ait ayrıca yayınlanan ithalat 

matrislerinde girdilerin yurtdışından gelen bölümlerini 

izlemek mümkündür. Ancak bunların ne kadarının rakip (yurt- 

içinde üretilebilen) ne kadarının tamamlayıcı (yurtiçinde 
üretilemeyen) türde olduğu hesaplanamamaktadır. Dolayısıy¬ 
la tamamlayıcı ithalat tanımına giren ithal girdileri girdi- 

çıktı tablosunun birincil girdiler bölümüne aktarılaraamak- 
tadır. Bu nedenle girdilerin ithalden gelen bölümünün tü¬ 

münün rakip ithalat olarak kabul edilme gereği doğmaktadır. 

Bu çalışmada toplam girdi katsayısı dendiğinde yerli girdi 
ve tüm ithal girdisi toplamı anlaşılması gerekmektedir. 
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Girdi-çıktı tablolarının yukarıda verildiği biçimde 
toplam katsayılar halinde düzenlenmesi üretim sektörleri¬ 

ne teknik olma özelliğini kazandırmaktadır. Öte yandan Plan 

hazırlık çalışmalarında kullanılan girdi-çıktı tablolarının 
düzenleniş biçimi farklılık göstermektedir. Bu tablolarda 
yeralan üretim sektörleri sektörün bir birim üretim için, 

yalnızca yurtiçinde, diğer sektörlerden ne oranda ürün iste¬ 
neceğini verir. Bu durumda, sözkonusu tablolarda üretim vek¬ 

törlerinin teknik olma özelliği ve belki de zaman içindeki 
istikrarı nisbi olarak azalmaktadır. Buna neden olarak, 

döviz kayıtlaması sonucu, genellikle ara malı üreten sek¬ 

törlere önem verilmesine bağlı olarak ekonomide sektörlerin 

yurtiçinden daha çok (üretimdeki payı itibariyle) girdi 
kullanması gösterilebilir. Ancak döviz kıtlığının nisbeten 

az hissedildiği dönemlerde girdilerin ithal bölümlerinin 
artması, ilke olarak, mümkündür. 

/ 
/ 

/ 
Plan hazırlık çalışmalarında kullanılan tabloların 

belirtilen özelliğe sahip olmaları ara malları arzının 

yurt içinden karşılanacak bölümünü, diğer unsurların yanı- 

sıra, ayrıca ithal ikamesi politikasının sektörel tercihle¬ 

rine bağlamaktadır. 
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m. ras ana 
1. Yöntemin özellikleri 

Girdi-çıktı tablosunun n sayıda sektörden oluştuğu 
varsayıldığında sektörler arasındaki girdi alış verişini 
gösteren matris nxn elemanlı olacaktır» Bu matrisin sıra 
toplamları (herhangi bir sektörün diğer sektörlere girdi 
olarak kullanılmak amacıyla verdiği ürünlerin, toplamı) ve 
sütun toplamları (herhangi bir sektörün diğer sektörlerden girdi 
olarak kullanmak amacıyla aldığı ürünlerin toplamı) yine 
n sayıda elemana sahip birer vektördür. 

Yukarıda her yıl için girdi-çıktı tablosu hazırlanma¬ 

nın güçlüğüne değinilmişti. Herhangi bir yıl için sıra top¬ 
lamları ve sütun toplamları vektörleri hakkında bilgi sahi¬ 

bi olunduğunda,sınırlı matris problemi uygulayarak\ bu vek¬ 
törlere istatistiklere dayanılarak hazırlanmış tarih itiba¬ 

riyle en yeni girdi-çıktı tablosunu uydurmak mümkün olabi¬ 
lir mi? Başka bir deyişle bu en son girdi-çıktı tablosundan 
hareketle öyle bir matris bulunsun ki sıra ve sütun toplam¬ 

ları t elde mevcut sıra ve sütun toplamları vektörlerini ver¬ 
sin. 

Özü bu şekilde olan RAS yöntemini daha açık olarak 
vermek mümkündür : i/ 

y : Sembollerin sol altında yeralan sayılar ait olunan 
yılı temsil etmektedir. Ancak t=0,l,2j n değerleri¬ 
nin ardışık yıllar olması gerekmez. Örneğin t=0 
1963 yılını temsil ediyorsa t=l 1968 yılı olabilir. 
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qA : Baz yılı girdi-çıktı tablosu (genellikle kaynak 
bilgilere dayanılarak hazırlanmış en yeni 
girdi-çıktı tablosu) 

^u : l.inci yılda sektörlerin ara kullanıma verdikle¬ 
ri bölümleri içeren ara talep vektörü (Sektörle¬ 
rin çıktılarından nihai talep bölümünün düşülme¬ 
siyle bulunabilir) 

v : l.inci yılda sektörlerin kullandıkları girdilerin 
toplamını verin toplam ara girdi vektörü (Sektör¬ 
lerin üretimlerinden katma değer bölümünün dü¬ 
şülmesiyle bulunabilir). 

y . 

Amacın geçmişteki girdi-çıktı tablosunun elimizdeki 
jU ve -^v kontrol vektörlerine bağlı olarak yeniden düzen¬ 
lenmesi olduğu belirtildi. Dolayısıyla yeni matrisin elde 
edilmesi çifte-oransal bir işlemin yapılmasını gerektiri¬ 
yor. Bunu aşağıdaki biçimde ifade etmek mümkündür: 

<r>: ana köşegeninde r vektörünün yer aldığı köşegen 
matris 

<s>: ana köşegeninde s vektörünün yer aldığı köşegen 
matris . 

2/ : Update etme işlemi geçmişte kalan herhangi bir yıl 
için girdi-çıktı tahmin matrisinin elde edilmesi 

anlamında kullanılmaktadır. 

1A : <r> QA <s> (1) 

^A. : l.inci yıl için yapılan girdi-çıktı' tablosu 
tahmini (update  



Bu durumda r /ye s vektörleri QA matrisini çifte - 
oransal olarak ^A matrisine dönüştüren çarpanları içermek¬ 
tedir. r ve s vektörlerinin bulunması kontrol vektörlerine 

başvurulması yoluyla olmaktadır. Kontrol vektörleri ise şu 
şekilde gösterilebilir, 

ıxi = lu 
ıxu = ıv 
X *= akım girdi-çıktı tablosu 
i = birim vektör 

(*) işareti matris veya vektör dönüşümünü temsil 
atmektedir. 

1 no’lu denklemin her iki tarafı 1. yıl sektörel 

Üretim değerleri vektörü (^q) ile çarpıldığında 

^A = <r > A <s > ooo«ooo*ooo«*oo# ( 4) 

denklemine ulaşılır. köşegen matrisini sektörel 

üretim değerlerinin ana köşegen boyunca yeraldığı matris 
olarak tanımlarsak aşağıdaki denklemler yazılabilir. 

-J^U = ^ qA 1<Cq'>) S 0.00. ...o. oo.ooooo.».(5) 

rf ( qA q/^ ^ oo*..o°»ooo»oooo.o.o(6) 
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A) ^q,ıV, ^ü' matris ve vektörleri verildiğinde 2n 
sayıda bilinmeyen (r ve s çarpanları) 2n sayıda denklemin 
simültane olarak çözülmesiyle bulunabilir, 1/ 

Çözümü iterasyona dayanan çifte-oransal sürecin matı 
matiksel gösterimi şöyledir . 4/ 

u. 
ı 

d'si 

v. 

n 
2t+l 

a. . 
13 

i;l 

Bütün t değerleri için 

İA 
2t+2 

v 

değerlerini almaktadır 

3/ : Gambridge (5) s.29 
4/ î Bacharach (2) s«46 
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Bu çözüm sürecinde verilen A matrisi sınırlı matris 

probleminin başlangıç tahminini tem&il etmektedir, ( Bu 
çalışmada A notasyonu için yapılan tanımdan farklı bir du¬ 
rum !) 

Sözle ifade etmek gerekirsej tekrarlamaya dayanan 
çözüm tekniğinde izlenen yol şöyledir : 

qA ^ matrisine bu bölümde A diyelim,, A matrisi- 
sinin sıra toplamları alınıpj u vektörü elde edilen bu 

1 
sıra toplamları vetörüne bölündüğünde çıkan vektör r olsun 

Bu vektörden türetilen köşegen matrisin A matrisi ile çar- 
»j 

pılmasıyla (<C r y A) bulunacak'yeni matrisin, A", sıra top¬ 

lamları ^u vektörüne eşit olacak ancak sütun toplamları 
vektörü ^v vektöründen farklı olacaktır, İkinci aşamada 
yapılacak olan bu kez sütunlar itibariyle yukarıdaki işle- 

1 
min tekrarıdır*, başka deyişle A matrisinin sütun toplam- . 
ları vektörü alınıp v vektörü buna bölünecektir. Böylece 

1 
elde edilecek vektör s olsun» Bu vektörün köşegen matris 

1 11 haline getirilip A matrisiyle çarpılması (A’ <Cs y ) ile, 
2 "2 

A matrisi elde edilecektir» Daha sonra yapılacak olanr vekt 
2 

rünlin elde edilmesi için A matrisinden hareketle başlan¬ 

gıçta yapılan işlemin tekrarıdır» 

t t 
Bütün bu tekrarlardan sonra elde edilen r ve s 

vektörlerinin birim vektöre yaklaştıkları görülecektir. 

Bunların birim vektörü haline gelmesi tekrarlama sürecinin 

khpanmiş olduğu anlamına gelir» r ve s vektörlerinde her¬ 
hangi bir sıranın her tekrar aşamasında aldığı değerin 
birbiriyle çarpılması A matrisinde o sıranın (sütunun) r 
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(a)katsayısmı verecektir» Her sıra ve sütun için aynı yolun 
izlenmesiyle elde edilecek olan r ve s vektörleri aslında 

qA matrisini çifte-oransal olarak matrisine dönüştüren 
vektörler olmaktadır. 

Yukarıda çözüm süreci verilen yöntemde yeralan r ve 

s vektörlerindeki çarpanlar her ne kadar mekanik bir dönüş¬ 
türme işlevini yükleniyorsa da herhangi bir ekonomik anlam 

taşıyor mu? Richard Stone r çarpanlarının ikame etkisini s 
çarpanlarının ise fabrikasyon etkisini temsil ettiğini be¬ 
lirtmektedir. 

Herhangi bir sektörün girdi vektöründeki gözler baz 

yılından tahmin yılma geçerken r vektöründeki ilgili kat¬ 
sayılarla çarpılmaktadır, r vektörü birden farklı değere 

sahip çarpanlar içeriyorsa bunların değerlerine bağlı ola¬ 
rak tahmin yılında bazı girdilerin, nisbi payı artacaktır. 

Bu nisbi artışlar aslında bir bölüm girdilerin diğerleri¬ 
nin yerine ikame edildiği anlamına gelmektedir. Öte yandan 
s katsayıları sütun çarpanları olarak yer aldığı için baz yi 

yılı matrisinin herhangi bir sütunu o sıradaki s katsayısı 

ile çarpılmaktadır» Bu katsayının birden küçük bir değer 

taşıması halinde ilgili sektörün toplam girdi kullanımı bu 

oran kadar azalmış olacaktır. Böylece sektörün katma değer 

oranı artmış olacaktır. 



Dikkat edilec'ek olursa burada ikame etkisi (fabrikas¬ 
yon etkisi) bütün sıra (sütun) için aynıdır*. Örneğin girdi 
kullanımında herhangi bir sektörün ürününe kayma varsa bu 

durum bütün sektörlerde aynı oranda gözlenecektir, Öte yandan 
herhangi bir sektörde daha iyi bir organizasyon sonucu genel 

olarak girdi kullanımında düşme sağlanabildiğinde bu, sözko- 
nusu sektörün tüm girdilerinde (sektörler itibariyle) aynı 
oranda kısıntı sağlanacağı anlamına gelir. İkame ve fabri¬ 

kasyon etkilerinin aynı sıradaki veya sütundaki bütün.katsa¬ 

yılar üzerinde aynı oranda çalışması çifte-oransallık varsayı¬ 

mına yol açmaktadır, Hemekadar sıralar ve sütunlar itiba¬ 
riyle yukarıdaki durum söz konusu ise de- girdi-çıktı tablo¬ 

sundaki herhangi bir eleman aynı zamanda hem r ve hem de s 
vektöründeki ilgili elemanla birlikte çarpılmaktadır. Böyle- 

ce her gözdeki değişiklik farklı bir toplam etkiye tabi ol¬ 
maktadır. 

2 
RAS yönteminin irdelemesi yapıldığında n sayıda göze 

sahip girdi-çıktı tablosunun gözlerindeki değişmelerin yal¬ 
nızca 2n sayıda bilgiye, başka deyişle u ve v kontrol vek¬ 
törlerine dayanılarak bulunduğu görülmektedir. Ne var ki 2n 

sayıdaki bilgiden ancak 2n sayıda değişme parametresinin 
tahmini yapılabilir. Bunlar da r ve s çarpanları olmaktadır. 

Sınırlı sayıdaki bu çarpanların etkilerinin, tahmin yılı 
girdi-çıktı- tablosunun elde edilebilmesi için, nasıl yayıl¬ 

dığı yukarıda her bir göz için toplam etkinin farklı olması 

durumuyla açıklanmıştı, Böylece RAS yönteminde haz yılı 

matrisinin her bir elemanının diğerlerinden farklı yönde 

hareket edebilme biçiminde bir avantaja sahip olduğu söy¬ 
lenebilir. 



Yöntemin diğer bazı matematiksel özellikleri şöyle 

sıralanabiliro Her şeyden önce yöntemin çözüm süreci 1te- 
rasyona sıra elemanlarından ya-da sütun elemanlarından baş¬ 
lanmasına bağlı olmaksızın tek bir çözüm elde edilmesine 

olanak sağlamaktadır. îterasyon sürecinin her zaman varolduğu 
ve kapandığı M. Bacharach (2) tarafından gösterilmiştir. 

r ve s vektöründeki elemanlar ne kadar bire yakın 
♦ 

değer taşıyorsa tahmin yılı matrisi baz yi?- matrisine o 

kadar yakın olacaktır. İterasyon'sürecine'yukarıda veril¬ 

diği biçimde önce baz yılı matrisinin sıralar itibariyle 
kontrol vektörüne uydurulmasıyla, başlandığında r~ vektörü- 

1 
nün elemanları birden ne kadar saparsa s“ vektörünün eleman- 

larjıimda o derecede yüksek ayarlama yapılması gereği doğa¬ 
caktır. 

Diğer bir özellik de baz yılı matrisinde sıfır değe¬ 

rine sahip gözlerin tahmin yılında-da aynı şekilde sıfır 
değerini korumasıdır-, Dolayısıyla teknolojide yeni girdiler 

(gözler) gözükmeye başlaması gibi bir durumda yöntem bunları 
yakalayacak özelliğe sahip değildir. Ayrıca bunun, -pratikte 
katı olan tarafı belli bir gözün tanım g-ereğince sıfır olma¬ 

yıp yuvarlamalar nedeniyle sıfır olması durumunda ilgili gö¬ 
zün r ve s değerleri nedeniyle pozitif bir büyüklük kazana¬ 

bilecekken butıun. sağlanamam’asıdır. 

RA5 yönteminin benzer yöntemlere olan önemli bir üs¬ 

tünlüğü tahmin yılı matrisinin gözlerinde herhangi bir eksi 

değerle karşılaşalmamasıdır. Bilindiği üzere girdi-çıktı tab¬ 
losunun gözlerinde tanım gereğince eksi değer olmaması gere- 
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2. Modifie Edilmiş KAS Yöntemi 

KAS yönteminin mekanik, bir çalışma biçimine karşılık 

KAS''a dayanan daha farklı bir yöntem de modifie edilmiş 

KAS olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemin özü KAS yönte¬ 

mi için gerekli asgari bilginin yanışına tahmin yılı gir - 

di-eıktı .matrisi için elde edilen ek bilgilerin kullanıla¬ 

biliri tuesi için inıS yönteminin modifie edilmesidir. -Modifie 

edilmiş It&S yönteminin matematik olarak ifadesi aşağıdaki 

gibidir. ■ 

ıx ; r <ox - 0C) s +ıc 
qX : buz yılı akım girdi-çılrtı matrisi 
^X : tahmin yılı akım girdi-çıktı matrisi 
■^C ■ : tahmin yılı akım, girdi-çıktl tablosu için elde 

edilen ek bilgileri içeren,geri kalan gözleri 

sıfır olan matris 

q0 : ^ 0 matrisinin sıfırdan farklı gözlerinin baz 
yılı değerleriyle dolu,geri kalan gözleri 

sıfır olan ..matris 

Girdi-çıktı matrisi tahmin edilmeye çalışılan yıla 

ait olmak üzere sektörle ilgili uzmanın herhangi bir ek 

bilgisi olması durumunda süzkonusu.bilginin-RAE çözüm 

sürecine dahil edilmesi bu yöntem sayesinde mümkün olmak¬ 

tadır. iiu şekilde elde edilecek bilgilerin ait olduğu 
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gözler RAS tekrar sürecinin dışına çıkarılmaktadır. 

Yine aynı şekilde gözlere ait ek bilgilerin ara girdi 

ve ara talep toplamları vektörleri olan u ve vfe, vek¬ 

törlerinin düzenlenmesinde gözöniine alınması gerekir. 

Baz yılı matrisi ve kontrol vektörleri bu şekilde düzen¬ 

lendikten sonra BAS yöntemi yukarıda anlatıldığı gibi 

uygulanır. Daha sonra tekrarlama sürecine dahil edilme¬ 

yen sözkonusu ek bilgiler süreç kapandıktan sonra ilgi¬ 

li gözlere yerleştirilir, 

Modifie edilmiş EAS’ yönteminde sıra ve sütun çarpan- 

'larına standart RAS yönteminde olduğu gibi herhangi bir 

ekonomik anlam vermek sözkonusu değildir. 

'Doğaldır ki elimizde tahmin yılma ait bir takım 

.egzojen bilgilerin olmaması durumunda modifie edilmiş 

RAS denemesine girişmek mümkün değildir. Uygulamada 

standart RAS yönteminin bu şekilde sektörlere ilişkin 

'ek bilgilerle takviye edilmesi,kontrol vektörleri güve¬ 

nilir olduğu sürece,olumlu sonuçlar verebilmektedir. 
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3. HAS Yöntemi ile Projeksiyon 

Sektörel üretim,nihai talep,ve katma değer bilgile¬ 

rine sahip olunduğunda RAS yöntemi ile belirli bir yıl için 

girdi-çıktı tablosu tahmininin elde edilmesi yukarıda ele 

alındı. Bu yöntem ile katsayı tablosu projeksiyonu yapmak 

da mümkündür. Genel gösterim şöyledir: 
> 

2A : <r0>oA <s0> 

Dikkat edilecek olursa gerekli veriler baz yılı matrisi 

ve bu matrisi birinci yıl ara girdi ve ara talep toplamları 

vektörlerine uyduran r ve s çarpanları vektörlerinden iba¬ 

rettir. Baz yılı matrisi olarak alman qA matrisine r ve s 
ı 

çarpanları uygulandığında ^A matrisi,başka deyişle birinci 
yıla ait A matrisi tahminin elde edilebileceği gösterilmiş¬ 

ti. Burada yapılan r 're s çarpanlarının üslerine birden 

farklı değerler konularak update matrisi yerine projeksiyon 

matrisine ulaşmaktır. 

Baz ve update yılları arasındaki dönem uzunluğu ile 

update yılı ile projeksiyon yılığı: arasındaki dönem uzun¬ 

luğu birbirine eşitse Ö'ya 2 değerini vermek gerekir.Böyle 

yapıldığında elde edilen update matrisi yeniden r-ve s 

çarpanları vektörleri ile çarpılma durumundadır. Bu baz ve 

update yılları arasındaki eğilimin update ve projeksiyon 

yılları arasında da aynı biçimde süreceği varsayımının ya¬ 

pılması demektir. Ancak 9 değerini 2 yerine 2'ye yakın bir 

değer alarak bir öl-çüd'- esneklik sağlanabilir. 
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4-.-' RAS Yöhteminin -Başarısının Değerlendirilmesinde' 

Gözetilecek Noktalar 

RAS yönteminin tahmin işleminde kullanılmasında, ara 

malları girdi ve, talep vektörlerinin/ kontrol vektörleri 

olarak kullanıldığına yukarıda değinildi. Bu vektörlerin 

elde edilebilmesi kaynak bilgilere başvurmayı gerektir

mektedir. öte yandan RAS yönteminin başarılı olup olma

dı dinin tas t edilmesinde izlenen yöntemlerde genellikle 

matris bazından hareket edilmektedir. Bu nedenle kaynak 

bilgilere dayanılarak hazırlanmış iki girdi-çıktı tablo

suna gerek duyuluyor. Tarih itibariyle yeni olan girdi-, 

çıktı tablosundan sözkonusu ara talep ve ara girdi toplam

ları vektörleri alınıp bir önceki girdi-çıktı katsayı 

tablosundan hareketle bir tahmin matrisi elde ediliyor. N 

Burada RAS-yönteminin. başarısı test edilirken veri sağ--’ 

lanması bakımından, ideale yakın koşullardan yola çıkıldı

ğı söylenebilir. Dolayısıyla oldukça fazla çabayı gerek

tiren bir girdi-çıktı çalışması -sonucu elde edilen ara 

talep ve -ara girdi toplamları vektörleri yerine yıllık 

'olağan istatistik! bilgilere dayanılarak elde edilecek 

sözkonusu vektörlerden hareket etmek girdi-çıktı tablosu 

hazırlanmayan bir yıl için yöntemin tahmin gücünü,aynı 

zamanda kullanılabilirliğini,daha da azaltabilecek bir 

unsur olacaktır. 



1Q -u y. 

■ öte yandan bazı çalışmalarda niiıai talebe ve birin¬ 

cil .girdilere ilişkin veriler dolaysız olarak elde edile<- 

bilmesine rağmen'yine de bir bölüm kalemler için,bilgi 

bulunamaması nedeniyle,en son girdi-çıktı tablosundaki bil- 
.... -5/ 

gilere dönme gereğinin doğduğu görülmektedir. - 

Gerek ülkemizde gerek diğer ülkelerde karşılaşılan 

diğer bir ilgi çekici durum da belirli bir yıla ait makro 

düzeyde nihai talep ve birincil girdi bilgilerinin belli 

ölçüde,tarih itibariyle en son girdi-.çiktı tablosu bilgi - 

-lerine dayanılarak hesaplanmasıdır. Böyle bir durum genel 
' • I 

olarak yola çıktığı yılın matrisine y°kın bir tahmin sağ-,. 

lamaya çalışan RAS yönteminin test edilmesinde yöntemi b 

başarılı gösterme yönünde etkili olacaktır. RAS yönteminin 

lehinde örnek olarak gösterilen Paelnick ve Waelbroek'in 

bir çalışmasında 1953 yılını baz alarak yazarların 1959 

yıknı oldukça başarılı bir biçimde tahmin ettikleri ileri 

sürülmektedir. Ancak karşılaştırmanın yapıldığı 1959 ger¬ 

çekleşmiş girdi-çıktı tablosunun aslında 1953 ve 1959 

yılları arasındaki muhtemel değişmeleri öngören sektör 

uzmanlarının: görüşlerinin yanısıra 1959 yılma ait akım 

istatistiklere dayanılarak 1953 yılı tablosunun extarapolate 

edilmesi ypluyla elde edildiğine değinilmektedir. - 

•5/ : Lynch (8) s.6 
'6/ : Barker T.S. (A),zik. Parikh A. (9 ) s.5 ■ 
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0- .RAS Yönteminin.Tahmin Gücünün•Değerlendirilmesi 

Elde kaynak bilgilere başvurularak hazırlanmış 

sınırlı sayıda girdi-çıktı tablosu bulunması RAS yöntemine 

uygulamada belirli bir üstünlük kazandırmaktadır.Bunun 

nedeni,daha önce belirtildiği gibi,yöntemin bir tane 

girdi-çıktı t losu ile yetinmesidir. Girdi-çıktı tablo¬ 

sunun sınırlı sayıda olduğu bir ortamda RAS yöntemi ile 

elde edilmiş olan tahmin matrisinin verdiği hataların , 

(gerçekleşmiş girdi-çıktı# tablosundan sapmaların) aslın¬ 

da tahmin yılı girdi-çıktı tablosundan çok ya diğer tahmin 

yöntemleri ile bulunan tahmin matr: „. °rinin yi da baz 

yılı girdi-çıktı katsayı tablosunun aynen kullanılması 

durumunda vereceği hatalarla karşılaştırmak gerekir.Başka 

bir-deyişle elde belirli bir yöntem,sonucu bulunmuş her¬ 

hangi .bir girdi-çıktı tablosu olmadığı sürece,aslında RAS 
» .* 

yöntemi ile elde edilen’tahmin matrisinin oldukça yüksek 

hatalar verse bile, önemli olan baz yılı matrisine oranla 

daha iyi bir tahmin edici olup olmadığıdır. 

Yukarıdaki durumun saptanabilmesi için ilk başvuru¬ 

lacak kriter eşitsizlik katsayısı olacaktır. Eşitsizlik 

katsayısının genel-gösterimi şöyledir• 

•<- A. )2 
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• r*. 
/ 

' P.. : tahmin matrisiyle ilgili akım bilgiler 
X -

- : gerçekleşmiş matrisle ilgili akım bilgiler 

Bölüm işaretinin üstündeki değer gerçekleşmeden 

sapmanın karesini ifade ettiği için.eksi ya da artı olma, 

farklı bir durum yaratmamaktadır, İfadede eşitsizlik kat - 

sayısının,In,sıfır olması için bütün (P„. - A.)lerin sıfır 
olması gerekir. Bu bütün .i'ler için tahminin tam olduğu 

anlamına gelir. Öte yandan In'nim değerinin' bir olması 

bütün Pelerin sıfır olmasını ya da 2A„. '.ye eşit olmasını 
gerektirir. Ancak katsayı için üst sınır olmadığından 

bir gibi bir değerden daha olumsuz sonuç almanın mümkün 

olduğunu.belirtmek gerekir. " v 

Eşitsizlik katsayıları üç şekilde .düşünülebilir: 

i- tahmin ve gerçekleşmiş matrislerin sıralarının 

karşılaştırılması 

ii- tahmin ve gerçekleşmiş matrislerin sütunlarının 

karşılaştırılması 

iii-tahtmin ve gerçekleşmiş matrislerin bütün gözle¬ 

rinin karşılaştırılması. 

Sıra karşılaştırmasında bir sektörün diğer sektörlere 

verdiği girdilerin tahmin ve.gerçekleşmiş değerleri;sütun 

karşılattırmasında belli bir sektörün aldığı girdilerin 

tahmin ve gerçekleşmiş değerleri;bütün olarak matrislerin 

karşılaştırılmasında- ise tüm gözlerin tahmin ve gerçekleş¬ 

miş 'değerleri karşılaştırılmaktadır. 



İV. TÜIİ-KtEKONOMÎGÎ^iC .UYGULAMA 

■ Uygulamaya ilişkin -bu bölümde esas olarak birincisi 
g-irdi-çıktı tablo-larının update edilmesi, İkincisi projekte 
edilmesi olan iki konu işlenecektir. 
1. Girdi-çıktı’ Tablosu Update Edilmesi 

Update e.tme çalışması olarak aşağıda verilen üç 
deneme yapılmıştır: 

i) 1963 girdi-çıktı tablosunun 1968 yılma .update 
GcülmGSİ 

ii)l962 girdi-çıktı tablosunun 1973 yılına update 
edilmesi ' 

ili)1968 girdi-çıktı tablosunun 1973 yılına update 
edilmesi. 

Dikkat edilecek olursa elde, girdi-çıktı tablosunun 
mevcut bulunduğu yıllar için update etme denemesine gi- 
rişilmektedir.örneğin birinci denemede 1963 yılı girdi- 
çıktı katsayı tablosu ve 1968 yılı girdi-çıktı tablosu 
şıra . ve sütun, toplamları, vektörleri kullanılarak 1963' 
tablosu 1968 yılına update edilmektedir. El.de edilen• 
1968 yılı tahmin■girdi-çıktı. tablosu böylece 1968 yılı 
gerçekleşmiş gird.i-.Çiktı tablosu ile karşılaştırılma 
olanağına kavuşturulmuş olacaktır. Aynı durum anılan diğer 
denemelerde de şözkonusudur. ... 

Denemelerde kullanılan 1963,1968 -ve 1973 tabloları 
♦ 

19 sektör düzeyinde t oplulaş tırılmış.. olup hepsi 1973. 
yılı .fiyatlarıyla İfade edilmiştir.(?/ 

Bütün denemelerde elde•edilen r ve s çarpanları 

7/ : Bu çalışmada -kullanılan 1973 fiyatlarıyla 1963,1968 
ve 1973 girdi-çıktı tabloları için 0.Türel(11) ve 
(12) 'ye, 'bakılabilir. Sektör başlıkları için bilgi 

. •Ek 1'de verilmektedir. 
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Tablo. 1'de toplu olarak verilmektedir. Standart RAS 
yönteminde r ve s çarpanlarına ekonomik yorum yakıştırı- 
labileceğine_değinilmişti. Çarpanlara genel olarak bakıl¬ 
dığında .54-574- ile 2.68015 değerleri arasında yer aldığı 
görülmektedir.- Çarpanların değerleri çok fazla çarpık 
olmaktan uzaktır. Ancak sektör toplulaştırma düzeyinin 
düşük olması böyle bir duruma yol açmış olabilir.8/ 

Tablo l'de yer alan en yüksek ve en düşük değerler 
olan 2.68015 ve .54-574 oranları aslında ikinci denemenin 
sekizinci sektörü olan kürk ve deri mamulleri sanayii ve 

ayakkabı imalatı sektörünün r ve s çarpanları olmaktadır. 
1963 girdi-çı'ktı tablosunda sektörün kendinden^kem^ine 

-> i. <■' 

verdiği (ag g) büyüklük .21620 olarak yer almaktadır.RAS 
çözüm, süreci gereği 1963 yılı girdi-çıktı katsayı tablosu 
1973 yılı sektörel üretimleriyle ağırlıklandırıldığmda 
sekizinci sıra toplamı 1973 yılı aynı sira toplamının 
çok altında kalmaktadır, öte yandan sütun toplamları,oran¬ 
sal olarak birbirine.yakındır. Daha önce değinildiği gibi 
baz yılı matrisinde sıfır olan göz tahmin matrisinde yine 
sıfır olarak belirmektedir. Aslında 1963 girdi-çıktı 
tablosunda dokuma,-giyecek eşya ve hazır dokuma eşya imali 
sektörü kürk ve deri. mamulleri ve ayakkabı imalatı, sek- 
töründeA girdi almaz gözükürken 1973 yılı girdi-çıktı 
tablosunda bu sektörün üretiminin yüzde 26'lık bölümünü 

almaktadır, öte yandan yine sektörün piçindeki payı itiba¬ 
riyle kendinden aldığı 1963 yılında .21620 iken 1973'de' 
.144721 ye düşmektedir. Büyük ölçüde sektörlerin farklı ş 

tanımlanmasından geldiği söylenebilecek olan bu durum Tg 
T   1  

8/: Benzer denemeler için S.Caner(6)'ya bakılabilir.Söz- 
konusu 25 sektörlü çalışmada daha yüksek değerli 
çarpanlara raslanmaktadır. 



Tablo 1: 1963 -68, 1963-73 ve 196: S—73 Denemelerinin r ve s Çaı aparla^ı ve Dizil: inesi 

1. 1 .963' ■ - 1968 ■ 2. 1963 -1973. 3. 1968 - 1973 

r s r s r s 

(D '(2) (3) (4)' (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1- ,80178 17 ,95981 9 .62648 18 1.08533 7 ,78080 16 1,12347 4 
2 .83877 16 .72874 - 17 .58440 19 .91488 10 ,65496 19 1,13663 . 3 
3- 1,02304 13 1.21474' ' 5 1.42864 7 1. '6274 2 1.40442 ‘ 4 1.22738 2 / 
4 1.13784 4 .90503 11 - 1.74706 6 ,66538 16 1.16200 7 .74680^ 18 
5 .95396 15 1.14131 6 .70966 16 1,28848 3 .75761 17 1.12010; 5 
6 ■1.11455 10 1.02297 8 1.18538 13 1,05331 8 1.09548 '9 1.03820 9 
7 1.12935 9 .80546 16 1.24814 11 ,81102 12 1.10528 8 ,9921.2 10 

8 1.98625 1 ..60489 ' İ 9 2.68015 1 .54574 19 1.08319 11 1.04981 7 
.9 1.46779 3' .86343 14 1.99861 4 ,64284 17 1.30802 6 .83572 15 
10 1.59732 2 .70026 18 2.29163 . 3 ,55022 18 1,42002 . 3 .8-1548 16 
11 I.I7141 7' 1.63421 1 1.79189 5 1.97233 1 1,39198 5 1.31393 1 

12 ' 1.15194 a 1.08568 7 1.29533 10 1.19497 5 1,09229 10 1,04610 8 
13 .75400 19 ■ ,1.33223 3 1.24689 ; 12 1,14100 - 6 1,6.9959 ' 2 .84436 14 

14 1.09960 12 1.33452 2 .68704 17 1.00335 9 ,66915 18 .77303 17 
15 V .80103- 18 1.27912 4 ■ .71459 15 1.24696 4 • ,93191 14 ..95168 12 

16 1.11435 11. .91437 10 • . 2.54316 2 ■ .73136 15 2,18390 1 .65802 19 
17 1.39447 ' 6 .80880 15 1.33314. ' 8 .77725 13 .96365 13 1.11998 6 

18 1,00000 14 .87915 13 1.00000 14 .84279 11. 1.00000 12 - .96195 11 
19 1.42929 5 .88878 12 1.32336 9 .75519 14 .90602 15 .89977 13 

ort 1.17195 1.005^5 1.39134 • 9834-3 1.13738 .98182 
st. sap .30693 . 25478. 4"“. \ .62258 .34520 .36513 V .16929 
değ .kat .26190 .25340 .44747 . .35102 .32103 .17242 



ve Sg çörpanlarının sapraalı çıkmasının nedeni olarak 
düşünebilir. 

1968-1975 denemesine bakıldığında 16 no'lu sektör 
olan taşıt araçları ve malzemesi sanayiin r çarpanı 
2.18590 ile en yüksek değere;s çarpanı ise .65802 ile 
en düşük değere sahip olduğu görülmektedir.öte yandan 
Tablo 2'de yer alan ^^gA^ matrisinin 1973 gerçekleş¬ 
miş matrisiyle sıra ve sütun eşitsizlik katsayıları karşı¬ 
laştırmalarının oldukça düşük,buna karşılık tahmin edici 
olarak kullanılan 1968 matrisiyle 1973gerçekleşmiş mat¬ 
risinin sıra ve sütun karşılaştırmalarının iseven yüksek 
farklılık gösteren ikinci durumdaki sektör olduğu görül¬ 
mektedir. Buradan çıkabilecek sonuç sektörün r çarpanı 
değeri kadar olmasa bileönemli ölçüde ara kullanımda 
artan payının RAS yöntemi tarafından yakalandiğl_ biçi¬ 
mindedir. Diğer ikame etkisi gösteren sektörler demir 
çelik ve metalürji,kimya sanayii,petrol ve kömür türev¬ 
leri ile plastik mamulleri sanayiileridir. Bu arada gıda 
sanayii için de aynı durumun sözkonusu olduğunu belirtmek 
gerekir. 

r ve s çarpanlarının dağılım ölçülerine bakıldığın¬ 
da, özellikle 1963-73 ve 1968-73 denemelerinde r'lerin 
değişim katsayısı .ş'lerinkinden yüksek çıkmaktadır. Bu 
iki nedenle olabilir. Birincisiuydurma işleminde yükün 
r çarpanlarınca taşınması; İkincisi,ekonomik olan açıkla¬ 
ma, alınan dönemlerin uzunluğunda ikame etkilerinin fab¬ 
rikasyon etkilerine oranla daha fazla muhtemel olmasıdır. 

Tablo 2'de tahmin matrisleri gerçekleşmiş matrisler¬ 
le daha önce açıklanan eşitsizlik katsayıları yoluyla 
karşılaştırılmaktadır. 



Tablo 2 : SIRA ve SÜTUN KARŞILAŞTIRMALARI 

A68 
1963 - 1968A A73 

1963 - I??/ . A73 
1968 - 1?73A 1968Â - 1973Â 

SIRA SÜTUN SIRA ŞUTUN SIRA SÜTUN SIRA SÜTÜN 

(1) (2) (3) (4) (5) * (6) (7) (8) 

1 .00109 .00292 .00853' .01045 '.00754. o0116i: .05460 .02395 
2 .02750 .51122 .04327 .28101 .01507 .09150 ,25429 .08637 

•3 .05850 .00274 .25133 .01961 .08234 .01149 .30552 .10513 

4 .06015 .01882 .23494' .02824 .03394 .03750 .08064 .07324 

5 .00657 .00483 .00990 .01790 .00188 .00934 .07062 .10831 
6 .08278 .00672 .14999 .01842 .03835' .00451 «20972 .16352 

7 .03919 .04537 .11976 .13702 .10414 .09386 .14402 .16166 

8 .06455 .01640 1.13272 .62403 .38787 .33515 .67400 .39766 

9 ,.18214 .25903 .17368 .14523 ' .00848 .03557 .16810 .11791 
10 . .09958 .10388 .10840 .12705 .05155 .02875 .35163 .33179 
11 .03425' .02431 .04661 .04525 .00368 .01118 .22174 .26169 
12 ‘«'01373 .12467 .00945 .10579 .02297 .04034 .14630 .27919 

13 .03750 .01667 .03274 . .01040 .01312 .01127 .41994 .48116 
14 .25601 '.02734 .77539 .05372 .23412 .02221 ,20023 .09710 
15 .04568 .02936 .08563 .06904 .03438 .04084 .21872 - .37092 
16 .54774 .30747 .3 906 7 .23577 .03033 ■ • .04536 - .48693 .47811 
17 .10614 .14183 .23343 .21202 .07756 »10509 .17340 .36 057 
18 .00000 .06101 .00000 

t 
.11281 .00000 ,01805 .00000 v. .18677 

19 .01362 .01321 .00874 .04767 .02661 .02578 .04615 .09482 



TABLO 3 : Eşitsizlik Katsayıları Dizilmesi 
(Küçükten Büyüğe Doğru) 

1963A - 1968A 1963A - 1973A 1968A - 1^73A 1968A - 1973A 
SIRA SÜTUN SIRA SÜTUN SIRA SÜTUN SIRA SUTUI 

/ (D M. . (4)  . _ (5) __ AA.)  IzT” ,.(8); 
1 2 2 2 2 4 6 3 ' 1 

2 . 6 19 7 18 7- . 16 14 3 

3 11 1 16' 4 16 5 15 6 

4 12 . 8 15 6 11 12 5 2 

5 3 3 5 3 2 2 4 7 

6 14 4 •12 5 13 1 11 10 

7 -9 . 12 11 • 14 17 17 6 • 9 
8 13 6 19 19 14 19 19 17 

9 17 17 13 v!5 5 11 8 8 

10 15 14 10 13 19 10 16 14 

11 7 9- ■ 8 7 3 3 13 12 

12 5 15 4 11 8 .13 7 13 

13 8 7 6 1 6 4 17 19 

14 18 10 18 9 18 8 ıû 5 

15 10 11 . 9 10 12 14 12 16 

16 19 18 17 17 10 15 18 18 

17 16 16 14 16 18 9 15 

18 1 13 1 12 1 • 7 1 11 

19 4 5 3 8 9 9 2 4 
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Matrislerin bütün gözleri için eşitsizlik katsayısı 
1968 yılı için .00809, 1973 yılı için.03001(baz yılı 1963) 
ve .01568(baz yılı 1968) olarak elde edilmektedir. 1968 
yılının girdiTçıktı katsayi matrisinin 1973 yılının.tahmin 
edicisi olarak kullanılması durumunda ise sözkonusu 

katsayı .10822 olarak bulunmaktadır. 

73 
■ 1.968 ~ 1973^ Murislerine ilişkin sıra ve şutun 

karşılaştırmaları 1973 RAS update matrisinin 1968 yılı 
matrisinin 1973 ydlı tahmin edicisi olarak alınmasından 
daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Tersine durum 
çok önemli olmamakla beraber sıra karşılaştırmasında 
madeni eşya sektöründe; sütun karşılaştırmasında is-e ma- , 
dericilik,taşocakçılığı,ham petrol çıkarımı ve tabii gaz 
üretimi sektörü olan 2 no’lu sektörde görülmektedir. 

73 
Diğer- bir deneme ve p'^ggA matrisleri Leontief 

terslerinin, (i-A) matrisininkiyle karşılaştırılması 
olmuştur. Update yılının kontrol vektörleri bulunurken 
üretim nihai talep ilişkisinden yaralanıldiğı daha önce 
belirtilmişti. Dolayısıyla sözkonusu Leontief terslerinden 
hangisinin şektörel üretimleri daha iyi vereceği sorusu 
sorulamaz. Ancak' sözkonusu matrislerin 1973 nihai talebi 
ile ağırlıklanaırılarak gözlerinin karşılaştırılması yapı¬ 
labilir. Elde -edilen sonuçlar 1973 gerçekleşmiş matrisiyle 
karşılaştırıldığında 1968 update Leontief tersinin eşitsiz¬ 
lik katsayısı olarak .00046 değerini,1968 Leontief tersinin 
ise .00296 değerini verdiğini göstermektedir. Dolayısıyla 

73 
P90qA matrisi, 1968 matrisinin. 1973 tahmin edicisi olarak 
kullanılmasından daha iyi sonuç vermekt-edir. 
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2# Dördüncü Beş Yıllık 'Plan Model. Çözümlerine Dayanarak 
1983 Girdi-çıktı Tablosunun kAB’la Tahmini 

Bu deneme Dördüncü Beş Yıllık Plan Modeli çözümü -çalış¬ 

ma 1 arında kullanılan 1978 ve 1983 yılına ait yerli girdi- 

çıktı tablolarıyla ilgilidir. Bilindiği üzere her iki tablo 

da 1978 yılı fiyatlarıyla hesaplanmıştır ve yalnızca yurt- • 

içinden karşılanan girdileri içermektedir. 1983 .yılı için 

alınan çözümlerden elde edilen 1983 yılı a ra talep ve ara 

girdi toplamları vektörleri ile 1978'yılı giudi-çiktı tablosu, 

kullanılarak 1983 yılı için bir BAL tahmini almaıc mümkündür. 

Böyle bir tahmin,yine 19 sektör ayrımında,elde‘edilip 1983 

yılı pjirdi-çıktı tablosuyla karşılaştırılmış tır. . 

Beyle bir denemeden amaçözünde 1978 yılı girdi-çıktı 

tablosuna dayanan 1983 yılı girdi-çıktı tablosunun ne ölçüde- 

muhafazakar bir tahmin olduğunun saptanmasıdır. Ayrıca bu 

deneme 1983 yılma ait ara' talep ve ara girdi toplamlarının 

Model çözümündeki gibi olduğunda HAL yönteminin nasıl bir 

tahmin vereceği sorusuna cevap getirmektedir. 

Yapılan deneme ile ilgili başlıca bulgular Tablo 4'de 

verilmektedir. Matrislerin tüm elemanlarını hpsaba katan 

genel eşitsizlik, katsayısı .00149 olarak bulunmuştur.. Bu oran- 

daha önceki denemelerde elde edilen geuel eşitsizlik katsa¬ 

yılarıyla kur- ılastırıldıgmda oldukça düşüktür. Başka bir 

deyişle Kab yöntemi 1978 girdi-çıktı tablosunu 1983. yılı 
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kontrol vektörlerine uydurmakta fazla zorlanmamıştır. 

Dolayısıyla RAS yöntemi ile bulunan 1983 yılı tahmin mat¬ 

risinin DPT tarafından kullanılan 1983 yılı matrisine çok 

yakın olduğu söylenebilir. • 

öte yandan r ve s çarpanlarına bakıldığında ortalama¬ 

larının bire çok yakın olduğu*; stahdart sapmalarının ve 

.değişim katsayılarının oldukça düşük olduğu görülmektedir, 

bu bulgular da DPT'nin Dördüncü Deş Yıllık Plgn çözümleme¬ 

lerinde kullandığı 1978 ve 1983 yılları girdi-çıktı tablosu 

tahminlerinin birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterme- 
* " * 

d iğine işaret etmektedir. 

Dördüncü Deş Yıllık Plan girdi-çiktı tablolarıyla ilgi¬ 

li olan bu denemenin,sonuçları ile 1963,1968 ve 1973 yılla-' 

rıyla ilgili RAP tahmin 'denemeleri sonuçları karşılaştırıl¬ 

dığında, DPT 1 nin 198.3. yılı girdi-çıktı projeksiyonunu yaparken 

oldukça muhafazakar davrandığı ve bunun geçmişte.ekonominin 

■gösterdiği teknolojik değişiklikler hızının çok altında kal¬ 

dığı görülmektedir.ancak burada 1983 y.ılı. çözüm sonuçlarında, 

elde edilen ara mallarında.gerçekleştirilmesi 'öngörülen ara 

malı ithal - ikamesi büyüklüğünün tanım gereği’ yerli teknoloji 

matrisine yedirilmesi gerekmektedir, böylece Dördüncü Deş 

iillııc Plan döneminde önem verilen sektörlerle ilgili gözlerin 

1978 yılı yerli teknoloji matrisinden farklılık kazanması 

oir»ölçüde sağlanmış olacaktır. 
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TABLO 4 :1978-83 Denemesi r ve s Çarpanları ve Dizilmesi 

r s 

(D (2) (3) (4) 
1 1.01118 10 I0OO4I6 9 

2 1.14925 2 1.10006 2 

3 Io0l343 9 1.00549 8 

4 099040 13 .98548 13 , 

5 1.05765 5 .96007 17 

6 .93917 19 1.13982 1 

7 .96752 16 1.0580i 4 

8 .97853 • 15 1.03672 5 

9 .95346 17 .97864 15 

10 .98804 14 1.00665 7 

11* .94732 13 ,,90784 18 

12 1.05674 6 .98689 12 

13 1.17511 1 ,88946 .19 

14 1.03642 7 .99808 11 

15 1.05944 4 1.00036 10 

16 .99078 12 1.01104 6: ' 
17 1.09548 3 .97452 16 

18 1.00000 11 .98364 14 
19 1.01966 8 1.06034 3 

Ortalama 1. 02261 1.00459 

Standart 

Sapma 
.06277 .05703 

- • 

Değişim 
Katsayısı 006138 .0 5677 

Eşitsizlik Katsayısı = .00145 



1973 Yılı Girdi-Çıktı Tablosu "Projeksiyonu" 

1963 yılı teknoloji matrisi ve bu matrisi 1968 yılma 
ait ara talep ve ara girdi toplamilan vektörlerine uyduran 

V ve s çarpanları ku3.1anılarak 1973 yılı için standart 
RAS-?a dayanan bir, projeksiyon elde edildi» Böyle bir deneme¬ 

den amacln RAS yöntemine dayanan projeksiyonların sağlık 

derecesini ölçmek olduğu söylenebilir. Ancak burada hemen 
belirtilmesi gereken nokta normal koşullar altında yapılan 
bir projeksiyonda kullanılan kontrol vektörlerinin buradaki 
kadar sağlıklı olmasının beklenemeyeceğidir» Bilindiği 

üzere projeksiyonlarda kullanılan r ve s çarpanları update 

işlemiyle elde edilmektedir ve buradaki kontrol vektör¬ 
leri girdi-çıktı tablosu hazırlanmamış yıla aittir» 

1973 yılı için elde edilen projeksiyon tablosunun 
sütun ve sıra toplamları vektörleri Tablo 5 'de verilmek¬ 

tedir. Elde edilen projeksiyon tablosunun sütun toplamları 

1963, 1968 ve 1973 yılları girdi-çıktı tabloları ile karşı¬ 
laştırıldığında 3>5»9,11»12,13»14 ve 15 numaralı sektörler¬ 
de önemli ölçüde yukarıya doğru sapma olduğu görülmektedir. 
Böyle bir durumda, M. Baoharach-*ın önerisi izlenmek istendi¬ 

ğinde, 1973 yılının ara girdi toplamlarının ayrıca farklı 
bir yoldan gidilerek projekte edilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla 1973 yılı gerçekleşmiş girdi-çıktı tablosunun ara 



jTablo 5: 1973 Projeksiyonu 

Sütun Sıra . 

Toplam Toplam 

(1) (2) -

1 .26483 1.52159 

2 .23718 ..86492 

3' . .87651 .26029 
* 

4 .64896 .18049 

5 .84860 42368 

6 .79793 .36341 

7 .53965 .36655 

8 .48585 .36239 

9 .89608 .24095 

10 .50442 •.93811 

11 . .68795 .20983 

12 .69181. .17244 

13 .87931 o86970 

14 .89115 .34891 

15 .63035 .26558 
16 • .56232 .09917 

17 .32674 .46093 
18 .44884 .00000 

19 .21032 3-48187 

1973 G-Ç 1963 G-Ş 1968 G-Ç 

Sütun 
Toplam 

(3) 

.28257 

29129 

.83235 

.45938 

o 68165 

.68914 

.58021 

.54509 

.64097 

.50678 

.43250 

.53495 

.65645 

.63727 

.51071 

.52055 

.37137 
.47700 

.18154 

Sütun 
Toplam 

(4) 

.33599 

.26265 

.68965 

.75365 

(.65887 

.73025 

.62151 

.54077 

.61521 

.61819 

.29395 

.42060 

.53638 

.52032 

.37802 

.57157 

.42072 
.46505 

1-16799 

Şütun 
Toplam 

(5) 

.28954 

.24462 

.75963 

.67325 

.72774 

.74059 

.56723 

.49151 

.73163 

.54526 

.43990 

.52457 

.66102 

o65H5 

.46908 

.54925 

.35952 
.44515 

.18495 
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girdi toplamlarına başvuruldu» Projeksiyon matrisinin sütun 
elemanları iiu.tdplamlaa.v«rüceicbiçimde projeksiyonun sütun 
toplamlarına bölünüp 1973 yılı gerçekleşmiş girdi-çıktı 
tablosunun sütun toplamları ile çarpıldı» Bu yolla elde 
edilen 1973 projeksiyon tablosu 1973 yılı sektörel üretim¬ 
leriyle ağırlıklandırılarak aynı yılın gerçekleşmiş tablo¬ 
suyla aşağıda Tablo 6'nın ikinci bölümünde karşılaştı¬ 

rılmaktadır. ... i ı ; . , l : 

Projeksiyon tablosunun başarısının test edilmesinde 
başvurulan kriterler daha önce kullanılan eşitsizlik kat¬ 
sayılarıdır. ■ „ *; ı ı \ 

1973 yılına ait sütun toplamları projekte edilmeksizin 

elde edilen projeksiyon denemesinin sonuçlarına bakıldığın¬ 

da tablonun bütün gözleri için eşitsizlik katsayısı 12619 
olduğu görülmektedir. Bira ve sütunlar itibariyle eşitsiz¬ 
lik katsayıları Tablo 6 'do bir ve ikinci sütunlarda veril 

mektedir. Öte yandan yukarıda değinildiği gibi 1973 yılı 
gerçekleşmiş sütun toplamlarına başvurulduğunda genel 

eşitsizlik katsayısı» .08488 olarak elde edilmektedir. Bu 
projeksiyonun ilk haline oranla oldukça iyi bir katsayıdır. 

Öte yandan, 1973 yılı için sağlıklı bir toplam ara 
girdi vektörü projeksiyonuna gidilemeyecekse 1968 yılının 

toplam ara girdi oranlarını kullanma yoluna gidilebilir. 



Tablo 6: 1973 Girdi-çıktı,Tablosu ile Çeşitli 1973 Projekte Girdi-çıktı 
Tablolarının Sıra ve Sütun Karşılaştırmaları : 

(1) (2) (3) 

SIRA SÜTUN SIRA SÜTUN SIRA SÜTÜN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 .00458 .01468 .00807 .01668 .01873 .01980 

2 .19308 .18762 .04217 .42845 .20602 .20.135 

3 .16088 .20850 .16537 .02994 .17442 .04328 

4 .95464 .29910 .25968 .04961 1.09409 .35816 
* 

5 .16696 .14600 .02074 .05199 .04489 .06512 

6 .17775 .10742 .13441 .07860 .16174 .08630 

1 .05318 .05968 .07619 .05842 ' .07324 .05777 

8 1.17535 .68062 1.30995 .89816 .1.16576 .69899 

9 .20510 ’ .32733 .19328 .07530 .20803 .12443 

10 ' .19471 .04805 .12629 .04734 .11203 «04065 

11 .05340 , .25781 .10367 .05514 .09368 .04962 

12 .01574 .50064 .01005 • .18557 - .01787 .17358 

13. 019911 .35854 .-29035: .32062 '.29686 .32003 

14 3.01688 .23750 2.51153 .13529 2.59176 .13430 

15 .11975 .36249 .09995 .27756 .12403 .27064 
16 * . ? 3.3194 .56824 .36559 ■ .56067 ' .35161 .56519 

17 .68150 .16925 .34474. .14300 .36151 .14792 

18 .00000 .34168 .00000 .35735 .00000 .34012 

19 ■ .43163 •32351 .21104 .17431 • .22033 .18802 

Matris için 
Eşitsizlik Katsayısı «12619 .08488 .09407 
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Bu şekilde yapılan diğer bir denemenin 1973 yılı gerçek¬ 

leşmiş tablosuyla karşılaştırılmasının sonuçları Tablo 

üçüncü bölümünde sunulmaktadır. Genel eşitsizlik ka,tsayısı 

.094-07 olup projeksiyonun ilk halinden daha iyi bir du¬ 

rumu yansıtmaktadır. 

i 

Projeksiyonun ilk haliyle 1968 ara girdi toplamları 

vektörü ile işleme tabi tutulması hâlinin . sıra ve 

sütun eşitsizlik katsayıları karşılaştırmalarına bakıldı¬ 

ğında,-sütun değerlerinin oldukça düzeldiği sıra değerle¬ 

rinin ise fazla bir değişiklik göstermediği görülmektedir. 

4. 1983 Yılı Girdi-çıktı Tablosu Projeksiyonu 

DPT Dördüncü Plan hazırlık çalışmalarında baz yılı, 

olarak alman 1978 yılı çözümünden elde edilen bilgilere 

dayanılarak,19 sektör bazında,yurt içi ara talep ve ara 

girdi toplamları vektörlerini bulmak mümkündür. Yine DPT'nin 

aynı yıl için kullandığı ithalatla ilgili bilgilere daya¬ 

nılarak sıra ve sütun toplamları vektörleri ithalatı içere¬ 

cek biçimde yeniden düzenlenebilir. Bu şekilde elde edile¬ 

bilecek olan 1978 kontrol vektörleri ve 1973 girdi-ıçıktı 
* 

tablosu yardımıyla 1978 yılı için bir tahmin matrisi bulu¬ 

nabilir. Aslında bu tahmin tablosu 1983 yılı projeksiyon 
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tablosunun ilk aşaması olacaktır. Başka deyişle '1983 yılı 

için elde,edilecek olan projeksiyon bu tahmin işleminin 

r ve s çarpanlarına dayanma durumundadır. 

Teknoloji tablolarında zaman içindeki, değişmeleri 

incelerken sabit fiyatlarla çalışma gereği vardır. Pro¬ 

jeksiyon denemelerinde izlenen yöntem baz yılı matrisini 

update yılı fiyatları cinsinden ifade etmektir. Böylece 

update işlemi ve projeksiyon yalnızca miktardaki değişme¬ 

lerle ilgili olacaktır. Ancak burada fiyat ayarlamalarının 

sıra ve sütunlar itibariyle yapıldığını gözler için böyle 

yola gidilmediğini belirtmek gerekir. Fiyat endeksleri 

olarak Dördüncü Beş Yıllık Plan için hazırlanan seriler 

kullanılmaktadır. 

1978 fiyatlarıyla 1973 girdi-çıktı tablosunu 1978 

■sıra ve sütun toplamlarına uyduran r ve s çarpanları * 

Tablo 7'de verilmektedir. Görüleceği üzere ikame etkisi¬ 

nin en yüksek olduğu sektörler 2.madencilik,taşocakçılığı, 

ham petrol çıkarımı ve tabii gaz üretimi; 17*elektrik,su 

ve şehir gazı; 7*kağıt»kağıttan mamul eşya ve basım sanayii; 

10. kimya sanayii; 8.kürk ve deri mamulleri sanayii ve 

ayakkabı imalatı olmaktadır. Öte yandan fabrikasyon, etkisinin 

en yüksek olduğu sektörler ise 16.taşıt araçları ve malzerae- 

sanayii; 8.kürk ve deri mamulleri sanayii ve ayakkabı imalatı; 

7.kağıt ,kağıttan mamul eşya ye basım sanayii sektörleridir. 
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Tablo 7 : 1978 Girdi -çıktı Tablosu' r ve s c 

ve dizilmesi 

r s 

(D 121 (3) ' .1il 
1 . . ‘.95121 14 1.11566 • 2 

2 1.88814 1 098732 7 

3 .87287 15 1.14943 1 1 

4 .78325 ’ 19 .96277 8. 

5 .99103 12 .99022 6 

6 ; . I.13291 6 ..93379 14 

7 . 1.19512 . 3 .82014 17 
8 1.17284 . 5. .79079 18 

■ 9' .86837 17 1.07243 5 
10 1.19500 4 1.07602 4 

11 .99344 10 .88378 16 

12 .99338 11 .93821 13 

13 .83340 . 18 ‘ 1.08529 3 
14 , .98914 13 • ' .96040 9 

15 1.01402 7 ..89801 15 

16 .86880 16 .73105 . 19 

17 1.22372 2 .93855 11 

18 1.00000 9 .93625 12 

19 10 00421 ' 8 .94623 10 

T 

ortalama 1.05H0 .95865 
standart 
sapma .23409 .10669 
değişim 
katsayısı .22271 

. n 

.11129 



39 

Tablo 8 : 1973-1978 Denemesinde kullanıla n 1978 
Yılı Lektörel Üretim,Toplanı Ara Tal.ep, 
Toplam Ara Girdi Vektörleri 
(Cari Fiyatlarla,Milyon TL.) 

ÜRLTİM ARA TALEP ARA'GİRDİ 

v 

1 371 901 159 496 121 885 
2 31 121 50 419 8 719 

3 131 118 .37254 - 100 594 
4 34 522 3 534 14 818 

5 106 066 29 446 67 308 
6 34 809 26 997 16 031 

7 21 837 . 13 703 11 662 

8 14 651 5 954 7 839 

9 14 782 9 396 8 737 

10 ,53 277 46 326 33 739 
11 58 319 48 107 '33 185 
12 24 667 •18 195 13 122 

13 47 358 55-346 34 139 
14 40 752 10 560' 21 455 
15 52 898 12 441 24 685 
16 42 939 17 616 15 201 

17 26 472 15 824 11 565 
18 131 758 67 ,419 
19 586 791 159 205 107 716 
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f * . î 

1975 "projeksiyonu" denemesinde ara girdi toplamla¬ 

rının ayrıca projekte edilmesi gereği saptanmıştı. 1983 

yılı için böyle,bir çalışma yapılmadığından 1978 yılma 

ait olan toplam ara girdi oranları vektörü bu amaçla 

kullanıldı. Tablo 9'da 1978 fiyatlarıyla 1973 -girdi- 

çıktı tablosu,1978-yılı update tablosu,1983 projeksiyon 

tablosu ve 1978 yılı ara girdi toplamlarını verecek 

biçimde projeksiyonun yeniden düzenlenmiş hali toplu 

olarak verilmektedir. Tablo 7'd.e yer alan r ve s çarpan¬ 

ları sütunlar itibariyle yeniden düzenlenmiş 1983 

projeksiyon tablosu için ge'çerlidir. Dolayısıyla sektör- 

lerin 1973-78 arasında gösterdiği gelişme 1978-83 ara¬ 

sında da sürmektedir. 

Ancak özellikle madencilik,taşocakçılığı,ham petrol 

çıkarımı ve tabii gaz üretimi sektöründen, r^'ye bağlı 
olarak,diğer sektörlere giden bölüm yüksek artış göster¬ 

mektedir. Burada bu tür özellik gösteren sektörlerin 

modifie RAS denemesinin uygulanması halinde egjozen bil¬ 

gilerle takviye edildikten sonra projeksiyona katılması¬ 

nın mümkün olduğunu belirtmek gerekir. 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada girdi-çıktı tablosu update ve projekte 

etme yöntemlerinden bir tanesi olan RAS yöntemi geçmiş 

ve geleceğe ilişkin bir biçimde ele alınıp uygulanmak¬ 

tadır. Bu alanda geliştirilmiş başka i^lsnikler varsa da 

RAS yönteminin,özellikle uygulayıcılar açısından çok az 

bilgisayar zamanı gerektirmesi nedeniyle,çök sık kula- 

nıldığı görülmektedir. 

1963-73 dönemine ilişkin uygulamalarda hernekadar 

matris gözleri için tek tek analize girişilmediyse de, 

genel bir bakışta, 1968 girdi-çıktı tablosunun 1973 

yılına update edilmesinin,1973 yılının tahmin edicisi 

olarak kullanılmasına oranla daha olumlu sonuçlar 

verdiği saptanmaktadır-. Ancak burada update yılı kontrol 

vektörleri olan ara talep ve ara girdi toplamlarının 

güvenilir olması sorunu gözden kaçmamalıdır. 

Bu çalışmada yalnızca standart RAS yöntemi uygulan¬ 

maktadır. Aslında önemli gözler için yer yer trend ana¬ 

lizine yer veren ve uzman görüşünü içeren,tablonun diğer' 

bölümleri için RAS * ı uygulayan .modifie-RAS yönteminin 

daha olumlu sonuçlar verebileceği söylenebilir. 



1963 yılının 1973 yılına update edilmesinin bir 

amacı da on yıllık dönem için elde edilecek r ve s 

çarpanlarının 1983 yılı için girişilecek projeksiyon 

denemesinde kullanılmak istenmesiydi. Ancak bu şekilde 

elde edilen tahmin matrisinin 1973 gerçekleşmiş tablo¬ 

sundan oldukça farklı sonuçlar vermesi nedeniyle bu 

denemeden vazgeçildiGerek update gerek projeksiyon 
'••■.'I-' I •■.! ı ı ’ • 

denemelerinde kaynak bilgilere dayanılarak hazırlanmış 

en yeni girdi-çıktı tablosundan hareket etme gereği 

burada vurgulanmalıdır. 

Yukarıdaki sonuca bağlı olarak projeksiyon deneme¬ 

sinde 1973 yılı girdi-çıktı tablosundan hareket edilmek¬ 

tedir. Çıkan sonuçlardan projeksiyon yılına ilişkin 

ara girdi toplamları vektörünün ayrıca hesaplanarak 

projeksiyona kayıt olarak konması gereği saptanmakta¬ 

dır. Yine de bazı sektörlerin hızlı gelişme, göstermesi 

nedeniyle ,RAS projeksiyonunda dikkatli davranılarak 

önemli gözler için dışarıdan yerilecek bilgilere' gerek 

olduğu söylenebilir. 



Ek : 1 

Sektör 
No e 

1 

1 2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

44 

Sektör Toplulaştırma Anahtarı 
İl. I 

Sektör Adı 

DİE 1973 Sonra¬ 
sı sanayi faali¬ 
yetleri sınıflan¬ 
dırmasına göre 
grup no« 

Tarım, hayvancılık, ormancılık, 
halikçılık 
Madencilik, taşocakçılığı, ham pet¬ 
rol çıkarımı ve tabii gaz üretimi 

Gıda sanayii 

İçki, tütün işleme ve tütün mamul¬ 
leri sanayii 

Dokuma, giyecek eşya ve hazır doku¬ 
ma eşya imali • 
Ağaç ve mantar mamulleri ile mobilya 
ve mefruşat sanayii (metal mobilya ve 
mefruşat hariç) 
Kâğıt, kâğıttan mamul eşya ve basım 
sanayii 

Kürk ve deri mamulleri sanayii ve 
ayakkabı imalâtı 

Kauçuk ve plâstik mamulleri sanayii 
Kimya Sanayii 
Petrol ve kömür türevleri 

Metal olmayan ürünler (petrol ve 
kömür hariç)' 

Demir-çelik ve metalürji 
Madeni eşya sanayii (taşıt araçları 
ve makinalar hariç), mesleki ve ilmi 
aletler imali, diğer tasnif dışı sa¬ 
nayiler 

Makina imalât sanayileri (Elektrik ma- 
kinaları ve cihazları dahil) 
Taşıt araçları ve malzemesi sanayii 

Elektrik, su ve şeh^rgazı 

İnşaat 
Hizmetler 

311. - 312 

313 - 314 

321 - 322 

341 - 342 

323 

355 

3‘51 

353 

324 

356 

352 

354 

361,382,369 

371 - 372 

381,385,390 

382 - 383 

384 
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.Ok 2 : Bilgisayar Programı 
\ 

( RAP programının yalnızca iterasyon 
verilmektedir.) 

ITFıASYGN . ’ 
K=o 

3- C CO 13 I ~ 1 -v P U 
3(1 y OU 1 -0 
00 13 J-lvf'U 

• A( î , OU ) = A ( îv M ) +A ( I vO ) 
0 3 ‘ C O O 11 O di 

Ou -19 I -1. RU , 
1 ( A ( 1 ; 1 U ) • 'TU • d) A ( I D I.~ I . 
/ ( T ) = 0l I ) /A ( I »KU 

İ ' COUTI3IJ3 
3 0 14 1-2 V’J 

Ad I ) --T İP A I ) A (.1 ) 
DO 14 J = 1v N U 

] A A 1 ; o j j---o m -*a (id j ) 
17 I ” 1 s v U ' 1 

17 J - 1. K U-
’ 7 0 1 

0 \ 
: , J ) - A { I v J 1 / X ( J ) 

7 3 f = i / K J \! 1 , \L ) /X(i ! 
V c t 

■' t 
i i 1. I ıdJ 
.15 J - 1 s. N :J 

A ( 
51) 

.İL; J)-“ 
r. 1 -1 , w U 

A ( 1G v J ) - A ( NÜ* J ) *-A ( T v. 
1 5 C C 

D 3] 
d T ÎNJE 

31 PûvP'J 
ı - ( A ( 0 J. I ) . 5 J .,. ) A ( \ 

0 ( [ ) = J( I ) / A ( M, I ) ' 
/ ı 3 0 NTİUJİ 

.. DO I û I = 1 v K U 
T 1 P!v( IJ T d P 3( 1 ) x S ( I i 
!' 0 16 J- 1» 

3 6 A( I v J ) = S ( J ) '!■ A ( I ı J ) 
t +1 

r T TL I jR û )K ■ 

3 3 OK / / 1 • X v ’ K - rs I A ) 
LU r" I=1,PJ 

I ) . L! . 1 . ’ l ■ 0 5 ) : 3 T3 
ü ) 'TU Jul 
CO 1 T I A J 3 O. . 

-Program - ÜJJTİ) EIIJ3B Bilgiûuy .ur '3c. ;g gzind-u-, 102 
güzülmüştür. 

v-Tterasy on sayısı: 15. 

- 3 te oısyon sürecinin ka.r)0r - T. dri : 1.03X305 
değere ulaşmak. 

-.uilgisayar zamanı: yaklaşık oü) -53 15 - saniye 

bölümü 

.570/145'de 

den küçük 
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Summary 

Irı the Five Year Plan Models of-Turkey the input- 
output tables for the entire economy have an important 
part. The table vvhich is computed by the State Institute 
of Statistics for'1973 bas been heavily used in projected 
form in the Fourth Five Year Plan (1973-1983) of Turkey. 
The- estiraation and projection of the input-output tables 
to a grea.t extent depend on the expert viev/s. 

The purpose of this study is to pot farniliar v/ith 
the ostiuıation methods in this fi'eld. Specifically to 
apply the widely used KAS üpdating method on the Turkish 
da ta. ‘ 

• « 

lollowing the explanatiön of the general properties 
of the' RAS method.some experiments are carried out,at 19 
sector level. Mainly üpdating of the 1963 input-output 
table to 1968 and thfe 1968 input-output table to 1973* 
The 1963 table is also updated to 1973 to see the effects 
of time length in üpdating procedure. It could be put 
forward from the results that instead of using the recent 

census-based input-output table to use the the updated 
vorsion gives slightly better results as far as the the 
in torınediuLje iııput and output totals vcctors are eeliable. 
In , tlıe experiments the years for whioh oensus-based input- 
output tables have been published by tlıe Ltate Institute 
of Statiö'tics are chosen as the update years to provide the 
ideal oonditions for testing the method. 

The second group of experiments are relâted to 
projecting the input-output table by the KAP method. In 
tlıe fır s t place to. test the projecting procedure it is 



^9 

applied to the past years; in other words the 1963 table 
is projected to 1973 by using the row (r) and tha 
colurıın (s) multipliers of the 1968 updating procedure. 
Having seen the upward bias in the multipliers,the 1968 
and the 1973 realised intermediate input totals are 
used to convert the coefficients to give these totals. 
The inequality coefficient' for the whole matrix in the 
first case is found close to that in the second case. 

This result has led us to use the 1978 intermediate 

input totals,in the same manner,for the projection of 
1983 table. 

Finally it could be said that in estimating the 
• input-outpüt tables the RAS method rnay be used as a 
part of the process rather than aş an alternative to 
the practice of estimating the tables during the 

preparation of Plans. 



One of. t he main roasons , of t his was the high pi*of i tabili ty-
of interpal market against external market, In order to 
increase ekports rapidly, it is nece s sar;7 tc adopt various 
policies; the most urgent one being an exchange rate policy 
in,a way which does not permit the Turkish currency to become 
overvalued or remain as it is,’ if it is already overvalued. ■ 
The purpose of this policy is to make external markets as 

profitable as the home market. • 
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