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SUMMARY 

This study attempts to examine the interindustrial aspects of project 
appraisal methodology. I!o attempt has been made to provide a rigorous 

treatment of the subject; the main objective has hc-en to investigate the 
use of input output data. 

The first chapter outlines basic appraisal methods and their short¬ 

comings, in both theory and practice. The way appraisal methods fit into 

the general planning framework and the need to incorporate structural 

analysis into project analysis is emphasized. This point of view is further 
developed in the second chapter by an evaluation of backward and forward 

linkages and other input-output data for Turkey, 

The final cahpter deals with bundles of projects and Tinbergen's semi 

input—output method. The concept of "national" and ''international" sectors 

are used to investigate intersectoral requirements of industrial investment 
projects. 

Policy implications are stressed throughout the text. These and certain 

tentative recommendations are summarized in the concluding remarks. 
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y 
1. 3EGER1EKÖİRMB İLKELERİ 

Yatırım projelerini değerlendirme konusu planlama süre¬ 

cinin bütünlüğü içinde ele alındığında, uıakro plan ve sektör 

programlarının ardından son aşama olarak ortaya çıkmaktadır,, 
Bu aşamanın diğerlerinden birinci farkı uygulamaya dönük 
olmasıdır. Başka bir deyişle somut ve uygulanabilir projeler; 
planın gerçekleştirilmesi için ilk, belki de en önemli koşulu 
oluşturmaktadıre 

Proje değerlendirme aşamasının diğer bir önemli özelliği 
de « makro plan ve sektör programlarının hazırlanmasında temel 
ilkenin tutarlılık olmasına karşın, bu aşamada verimlilik il¬ 
kesinin birinci derecede önem kazanmasıdır0 Epylece kaynakların 

etken kullanımı proje değerlendirilmesi aşamasında çözümlenecek 
bir sorun olarak kalmaktadır. Bu sorunun çözümüne yardımcı ol¬ 
mak üzere çeşitli yöntemlerin kullanılması söz konusudur* Aşağı¬ 

da ilk olarak değerlendirme yöntemleri ek alınmakta, ardından 

bu yöntemlere ilişkin sorunların ana çizgileri incelemektedir. 

1.1. Değerlendirme Yöntemleri 

Proje değerlendirilmesine temel olabilecek ölçütler ve 

bunlara ilişkin yöntemlerin sayıları arttıkça bu yöntemlerin 
sınıflandırılması bir gelenek haline gelmiştir. Bir tür sınıf¬ 
landırma, paranın zaman değerini ğcz önüne alan ve almayan 

yöntemlerin birininden ayrılmasıdır. 
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.Geri__ödeme burgsi ve Ortalama Karlılık oranı birinci türden 

.yontemlerdir* Kullanım kolaylığı yönünden sık sık başvurulan 
bu yöntemleri bir yatırım projesinin tanımı gereği zaman 
içinde değerlendirilmesi koşulu karşısında, anlamlarını yitir¬ 
mektedir» Ancak Geri Ödeme Süresi kavramının Sovyet Plancılığın¬ 
da daha değişik bir biçimde kullanıldığı bildirilmiştir» (14). 
Bu yöntemde almaşık projelerin yatırım tutarları ile yıllık 
işletme girdileri karşılaştırılmakta ve yatırım nedeniyle bağ¬ 

lanan işgücünün işletmedeki yıllık tasarruflarla kaç yılda 
serbest bırakılacağı hesaplanmaktadır. Boylece Geri Ödeme sü¬ 
resi yatırımı büyüklüğünün işgücü verimliliğini ne ölçüde ar¬ 
tıracağının bir göstergesi olarak düşünülebilir» 

Paranın zaman diğerini göz ^üne almaları açısından daha 
olumlu bazı yöntemler; İç Karlılık Oranı, Net Bugünkü Değer ve 

/ Masraf Oranıdır. Başka bir sınıflandırma açısından bu yöntem¬ 
lerin yatırım projelerinin firma açısından değerlendirilmelei- 
ne yönelik oldukları, söylenebilir. Ancak söz konusu yöntemlerin 
ulusal ekonomi açısından yapılan değerlendirmeler ile yakın 
ilişkileri kısaca gözden geçirilmelerini gerektirmektedir. 

İç; Kari11 ı.kOranı ; bir yatırım projesinin ekonomik ömrü 
boyunca sağlayacağı gelirin bugünkü değerini, proje tutarına 
eşitleyen ıskonto haddi olarak tanımlanır» Projenin sağlayacağı 
gelirin her yıl pozitif olması (brüt gelirin işletme giderlerin¬ 
den olması) durumunda bu eşitliği sağlayan tek bir iskonto 
had d i vard xr» 
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İç karlılık oranı piyasa faiz haddinden büyük veya eşit 
olduğu sürece yatırım projesi verimli sayılacak, bu şartı 
sağlayan birden fazla seçenek varsa iç karlılık oranı en yük¬ 
sek olan proje seçilecektir. Bu mantıkla son yatırım biriminin 
iç karlılık oranının piyasa faiz haddine eşit olacağı' söylene¬ 
bilir. Tüm firmaların yatırım kararlarında aynı şart geçerli 
olacağından iç karlılık oranı ile sermayenin marjinal verimli-' 
liği kavramı özdeşleşmekte ve böylece söz konusu yöntemin firma 
düzeyinden sonra ulusal ekonomi düzeyinde de uygulanabilme 

olanağı ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz, yöntemin uygulanabilir-:i" ; 
ligi; piyasa faiz haddinin sermayenin gerçok maliyetini yansıt¬ 
masına bağlıdır. 

Net Bugünkü Değer ve Fayda Masraf oranı yöntemlerinde iç © 
karlılık oranının tersine, önceden kabul edilmiş bir faiz haddi 
kullanılmakta ve bu faiz haddinin sermayenin gerçek maliyetini 
yansıttığı varsayılmaktadır. İki yöntem arasındaki belli başlı 

fark; Net Bugünkü Değer yönteminde toplam gelirden yatırım tu¬ 
tarı çıkarılırken Fazla-Masraf oranın bulunmasında toplam ge¬ 

lirin yatırım tutarına bölünmesidir. Böylece Fayda-Masraf yön¬ 

teminde ölçüt,oranın birden büyük olması, Net bugünkü d&ğer 
yönteminde ise mutlak büyüklüktür. 

Tek bir projenin değerlendirilmesinde üç yöntem de aynı 
sonucu verecektir. Bu benzerlik Net Bugünkü Değerin sıfır olması 
durumunda, payda Masraf oranının bire ve İç Karlılık oranının da 
piyasa faiz haddine eşit olması biriminde ortaya çıkmaktadır. 
Birden fasla proje arasında bir seçim yapmak gerektiğinde deği¬ 

şik yöntemler değişik sonuçlar verebilecektir. 
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Ulusal Ekonomi Acısınclah Değerlendirme 

Bu noktaya kadar sözü edilen yöntemler firma açısından 
değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir» Ulusal ekonomi açı¬ 
sından yapılan değerlendirmelerde aynı yöntemler, değişik 
bir yaklaşımla uygulanmaktadır* Bu yaklaşım Payda / Masraf 
veya Gelir - Gider kalemlerinin makro çerçevede ele alınması¬ 

nı? projenin Milli Gelir, İstihdam, Dış ödemeler Dengesi gibi, 
temel büyüklükler üzerindeki etkilerinin incelenmesini ve he¬ 

saplama yönünden de bu doğrultuda bir takım düzeltmeler yapıl¬ 

masını içermektedir» 

Söz konusu düzeltmeler arasında ilk göze çarpanı dolay¬ 

lı vergi ve sübvansiyonların ayıklanmasıdır* Ancak az gelişmiş 

ülkelerde fiat mekanizmasının çarpıklıkları daha kapsamlı dü¬ 

zeltmelerin yapılmasını gerektirmektedir» Böylecej cari ücret 
düzeyi, piyasa faiz haddi ve resmi döviz kuru gibi önemli ftat¬ 

ların yerine (sosyal) marjinal verimlilikleri yansıttığı var¬ 
sayılan gölge fiatlarm kullanılması zorunluğu ortaya çıkmak- 

Fayda / Masraf Oranı bu düzeltmeler yapılarak hesaplan¬ 
dığında anlamlı bir Sosyal Karlılık Oranına ulaşabileceği id¬ 

dia edilmektedir» Belkemiğini gölge fiat kavramının oluştur¬ 

duğu bu yaklaşım, kuramsal planda ayrıntılı olarak işlenmiş 
ve samanımızda en güçlü değerlendirme yöntemi durumuna gelmiş- 
•tir» Gölge fiatlarm saptanmasında kullanılan çeşitli teknik¬ 
ler, ulusal ekonomi açısından yapılan değerlendirmelere deği- 
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şik boyutlar getirmektedir» Matematik güzellisi ağır basan bir 
teknik; toplam üretim değerini maksimum kılan değ a; u pro .■ 
ramlama probleminin İkilisinden hareket ederek toplam üretin 
maliyetini minimum kılan, başka bir deyişle optimal kaynak da¬ 
ğılımını veren ftatların elde edilmesidir* 

Mikro ölçekteki başarılı uygulamalarına karşın bu 
teknik, batı plancılığının geleneklerine uygun olarak ve ço¬ 
ğu kezde pratik zorluklar öne sürülerek,, yaygın kullanım 

alanı bulamamıştır» Pratikte geçerlik kazanan teknikler 

Little-Mirleea (02CD), Marglin-Dasgupta-Sen (UNIBO)’ ve Bruno 
tarafından geliştirilmiştir» Bunların yanında süregelen diğer 

araştırmalar ile gölge fiat konusu ]@ıdi içinde bir sanat dalı 
olma eğilimindedir» Ancak akademik tartışmalar bir yana; sosyal 

karlılık yöntemi, az gelişmiş ülkeler açısından tarımsal ürün¬ 
lerin emek yoğun teknoloji ile işlenip ihraç edilmesine ağır¬ 
lık vermektedir» (14)» 
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Sosyal Karlılık yöntemine, karşıt bir yaklaşım Galönson 
ve Leibenstein tarafından geliştirilmiştir. (14) o Bu yaklaşı¬ 
mın temel varsayımı tasarruf eğilimini artıracak politikaların 
smrlı olmasıdır. Bu nedenle ulusal düzeyde tasarruf; işgücü¬ 
ne yapılacak ödemelerir en asa indirilmesi ye kar marjlarının 
artırılması ile sağlanacak, ancak tüm karlar yeniden yatırıma 
yöneltilecektir. Sermaye yoğun, ileri teknoloji kullanımını 

savunan Yeniden Yatırım Ölçütü ; ağır biçimde eleştirilmesine. 
■karşın az gelişmiş ülkeler için ilginç bir düşünceyi yansıtmak¬ 
tadır* 

i*2° Temel Sorunlar 

Proje değerlendirilmesinin bir takım sorunları bu konuda 

geçerli "Lan yöntemlerin önceki bölümde özetlenmesinde ortaya 

çıkmış- Daha genel.bir bakış açısından incelendiğinde temel 
sorun, özel karlılıktan sosyal karlılığa geçişte fiat mekaniz¬ 

masının yetersiz kalmasıdır. Bu sorun sosyal amaçlı yatırımlar¬ 
da çok belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; çevre sağ¬ 
lığına yönelik projelerde kişilerin yatırımdan faydalanmasını 
sınırlama olanağı yoktur, dolayısıyla belli bir topluluğun yar u 
t irimin fiat mı ödemesi söz konusu olamaz. Buna karşılık eğitim 
yatırımlarını ftatlandırma olanağı bulunabilir. Ancak bu yak¬ 

laşımı da devletin işlevleri yönünden uygun değildir» (3) 

Eğitim yatırımları gerçekleşme süreleri ve dolaylı etki¬ 
leri. açısından sosyal yatırımlar içinde özel bir yol tutmakta¬ 
dır. Eğitim; öğrenci açısından yaşamı boyuna, toplum açısından 
belki daha uzun bir süreye dağılan faydaları içermektedir» 



Öğrenci açısından bu faydaların gelecekteki ücret artışları 
cinsinden ölçülmesd/salîanlcat^ÇâyâaîarırP'olçüîâe3olanakları 
çok sınırlıdır» Örneğin, okur-yazarlık yalnız kişinin verim¬ 
liliğini değil, kendisiyle birlikte çalışanların da verimli¬ 
liğini de artıracaktır. Eğitim siyasal sürece katılma düzeyini, 
demokratikleşme sürecine katkı oranınım da artırır; fakat 
ekonomik sistem bunları ödüllendirmez (3), 

Sosyal nitelikli yatırımların değerlendirilmesinde güç¬ 
lükler bir yerde doğal karşılanarak üretici (ekonomik) nite- 
likte yatırım projeleri ele alındığında, yine çeşitli sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu sorunların başında uygulanabilir proje sayısının kısıt¬ 
lı olması gelmektedir, Kalkınmakta©olan ülkelerin çoğunda göz¬ 
lenen bu durumda, kuşkusuz bütün yöntemler çaresiz kalmaktadır. 
Bu açıdan; plan-proje ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve mak- 
ro çözümlere işlerlik kazandırılması için plan çalışmalarının 
yoğun bir proje kampanyası ile desteklenmesinin yararları orta¬ 

dadır (5) . 

Değerlendirme yöntemlerinin belkemiği durumundaki gölge 
fiat kavramı da, uygulamada önemli sorunlarla karşı karşıya 
gelmektedir. Gerek OECD gerek UNIDO yaklaşımlarında; gölge 
fiat kavramı, varolan ekonomik yapıyı veri olarak almakta ve 

bu yapı içerisindeki optimum fiatlarm saptanmasına yönelmek¬ 
tedir» Böyleee yapısal değişiklikleri öngören, ve bu açıdan 
az gelişmiş ülkeler için özel önem taşayan projelerin değer¬ 
lendirilmesinde bir ayrıcalık sağlanmam aktadır. 



Gölge fiatlari«î hedef alman ekonomik yapı göz önünde 
* * i i -u- a ~ t çerçevesinde elde edilmesi tutularak, bir doğrusal programlama moaelı/çogu kez pratik 
zorluklardan söz edilerek reddedilmiştir„ 

Buna karşılık; UNIDO, OECD ve benzeri yöntemler, özellik¬ 

le az gelişmiş ülkeler açısından karmaşık ve uygulanması güç 
bulunmuştur, yine bu yöntemler, nisbi fiat yapısını değiştire¬ 
bilecek büyük ölçekli projelerin değerlendirilmesinde yeteı 
kalmaktadır. Oysa büyük ölçekli yatırımların çoğu ekonominin 
bütününü etkilemeyi ve bir takım yapısal değişiklikleri ger¬ 
çekleştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle belirli kilit sektör¬ 
lerdeki yatırımların dolaylı etkilerinin değerlendirilmesi, 

bu projelerin ekonomiye getirecekleri gerçek faydanın saptan¬ 

masında önem taşmaktadır. @ 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde ; büyük ölçekli yatırımlar 
incelenerek, bu tür yatırım projelerinin (nisbi fiat yapısında 
bir değişiklik olmaksızın) ekonominin bütünü üzerindeki etki¬ 
lerine değinilmektedir. Çalışmanın son bölümünde 'ise yarı gir- 
di-çıktı yöntemi çerçevesinde bu tür projelerin yardımcı nite¬ 
likteki yatırımlarla olan ilişkileri İncelenmektedir. 

2. YAPISAL ÖZELLİKLER 

önceki bölümde; proje değerlendirme yönteminin ekonominin 
bütünü üzerindeki etkileri dikkate alması gereği belirtilmiş 

ve buna ilişkin olarak, kilit sektörlerdeki (büyük ölçekli) 
.dolsCylı etkilerinden söz .edilmişti. 

yatırımların./ "'Kilit sektör'* kavramı Gırdı-Çıktı yöntemi 

çerçevesinde ileriye ve geriye doğru bağlantı etkileri ile 
'be 1 i r 1 e ran e kt edir. 
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2.1. Bağlantı Etkileri : 

Matris gösterilişi ile sektörel arz talep dengesi; 

X = (I-A) -1 o Y = R.Y 

dikkate alınarak, (j) sektörünün nihai talebindeki dy-j 
kadar artış bütün sektörlerde ; 

dx.ı = r-jj -j dYj 

- r2j ay. 
* * â 1» * O -J, 

dx = r . dy. 
n. nj - 3 

kadar üretim artışlarına yol açacaktır. 

ay. = 1 varsayımıyla toplam üretim artışı, 
3 

d* + dx + . . . dx = R. olacaktır. Burada R. ters 
‘ 1 2 n j 3 

matrisin (j) sütunu toplamını göstermektedir. Böylece (j) 
sektöri nihai talebindeki birim artışı karşılamak için bütün 

sektörlerde gerçekleştirilmesi gereken üretim artışı ters 

matrisin (j) sütunu. toplamına eşittir, Bu sütun toplamı C-eri- 
ye _13ogru Baglantı fftkisl olarak anılmakta ve nihai talebin sektör¬ 
ler arası yapıyı etkileme derecesini göstermektedir. 



Benzer biçimde ; bütün sektörlerdeki nihai talebinde 
dy.? kadar bir artış (i) sektöründe, 

m 

Eadar üretim artışını öngörmektedir 

âyx = dy2 = 

varsayımıyla ve ters matrisin (i) sırası toplamını Ri 
ile göstererek (i) sektöründeki üretim arşılı Qx. = R. olacak- • * ı / ı 
tır» 

Böylece bütün sektörlerin nil^i talebindeki birim artışı 
karşılamak için (i) sektöründe yapılması gerekli üretim artışı 
ters matrisin (i) sırası toplamına eşittir,, Bu toplam çeşitli 

sektörlerin nihai talep artışlarına duyarlılığını göstermekte 
ve -fe-eriye Doğru Bağlantı Etkisi olarak anılmaktadır. 

ileriye ve geriye doğru bağlantı etkileri, başka bir deyiş^ 
le ters matrisin sıra ve sütun toplamları kilit sektör kavramı¬ 
na açıklık kazandırır. Bu bağlantıların yüksek olduğu sektörler, 
ürünlerine olan talebin yüksekliği ve veya kullandıkları ara 

malların yoğunluğu nedeniyle endüstriler arası yapı içinde kilit 
niteliği taşımaktadırlar. 
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1963-1972 yılları arasındaki ortalama bağlantı etkileri 
Tablo 1'de verilmiştir. Bu tablo» imalat sanayi içerisinde 
temel metaller,kimya, orman ürünleri ve kağıt-basım sektör¬ 
lerinin gerek ileri gerek geriye doğru bağlantılarının kuvvet¬ 
li olduğunu göstermektedir. 

Böylece ; özellikle ara malı üreten temel metaller ve 

kimya sektörleri için sezgisel olarak varılabilecek bu sonuç 
üretim yapısının incelenmesi yönünden de doğrulanmakta ve 

proje değerlendirme açısından bu sektörlere özen gösterilmesi 
gereği vurgulanmaktadır. Gerçekten 1977 yılı Katsayı Matrisi 

(proje ksiyon) yaklaşık girdi-üretim oranının demir çelik 
/ 

sanayiinde yüzde 63»demir dışı metallerde yüzde 75, gübre sana¬ 
yiinde ise yüzde 89 olduğunu göstermektedir. Bu nedenle; yuka¬ 
rıdaki kilit sektörlerde planlıllın yatırımlar, diğer sektörler¬ 
deki yatırımlara (veya ithalata) yoğun biçimde bağlı olacaktır. 

Kuşkusuz raakro planlama çalışmaları çeşitli sektörlerdeki 
yatırımlar abasında tutarlılığı sağlamakta ve yıllık yatırım 
programlarının da bu ilke doğrultusunda düzenlenmesi; bir 

diğeri yakından ilgili yatırımların eşgüdüm içinde yürü¬ 
tülmeleri için gerekli koşullar» oluşturmaktadır. Ancak kilit 
sektörlerdeki önemli yatırımların proje bazında ele alınarak 
gerek değerlendirme aşamasında; gerek yatırım kararı alındıktan 
sonra, yapım-izleme aşamasında diğer ilgili yatırım projeleri 
ile bir bütün olarak düşünülmeleri söz konusudur. Açık bir örnek 
olarak İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları tevsiatı gösterile¬ 
bilir. Demir-Çelik sektöründeki bu önemli yatırımın gerçekleş¬ 
mesi madencilik ve ulaştırma sektörlerindeki ilgili yatırımla¬ 
ra yakından bağlıdır .Konuya proje bazında bakıldığında ük 
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Tablo : 1 BAĞLANTI ETKİLERİ 

Bi ve Bg 
Kuvvetli 

Temel metaller 

Kimya 

Orman ürünleri 

Kağıt - Basım 
Bg kuvvetli 
Bi zayıf 

Taşıt araçları 
Madeni eşya 

Deri 

Gıda 

Dokuma - Giyim 
Bi kuvvetli 
Bg zayıf 

Metal dışı 
Petrol 'ürünleri 

Lastik - Plastik 

Enerji 
Madencilik 

Bi ve Bg 
zayıf 

Makine 

Elekt. Kak. 

İçki - Tütün 
Tarım 

Hizmetler 

Toplam 
İleri Bağlantı 

2,88287 

1,78487 

1,35172 

1,53292 

1.21686 

1,40969 

1, 26570 

1.47045 

1.46 ~'E?. 

1,24554 

1,82789 

1.20053 

1,50612 

1,80509 

1,44005 

1.24353 

1,06272 

3,72015 
•26260 4o 

Toplam 
Geri Bağlantı 

1,90760 

1,78836 

2,11735 

1,89966 

1,97536 

1,97531 

2.08026 

2.16230 

1.85757 

1.67120 

1,43544 

1.70 260 

1.65216 

1.44133 

1.75627 

1.69119 

1,69321 

1,53123 

1.45555 

KAYNAK : Yakup KEPENEK 
Türkiye İmalat Sanayiinin Üretim Yapısı 0-t-TL< 1977 
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planda ortaya Divriği pelet tesisleri projesi çıkmaktadır. 
Ancak bu tesislerde üretilecek peletden yararlanılabılmesi de 
vagon kapasitesinin belirli oranda artırılmasına bağlıdır. 
Benzer biçimde, İskenderun te s islerinin-'gereği 0lan taşkömürün- 
ün taşınması da deniz ticaret filosunda belirli bir kapasite 
artışını ve ayrıca bir takım liman yatırımlarını gerektirmek¬ 
tedir. 

Bu örnekten anlaşılacağı gibi kilit sektörlerdeki cnemü 

projelerin doğru biçimde değerlendirilmesi için bu projelerin 
ekonominin bütünü üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bu 

etkilerin gereği olarak ortaya çıkacak yatırımların tek bir çer¬ 

çevede1 ele alınması söz konusudur. 

2.2, .Katma Değer. • ® 
' 

Bu aşamada üzerinde durulması gereken bir nokta; katma 
değer oranına proje değerlendirilmesinde gerektiğinden fazla 
yer verilmesidir. Genel olarak; bir yatırım projesinin ulusal 

ekonomi/® : katkısını, projenin katma değeri ile ölçmek olduk¬ 
ça tutax*lı görünmektedir. Oysa kalkınma yönünden en büyük ağır¬ 
lığı taşıyan imalat sanayii projeleri, yoğun ara malı kullanımı 
nedeniyle düşük katma değer oranlarına sahipken birincil üretim 
dalları ve hizmet sektörlerinde gerek istihdam yoğnluğu gerek . 
ara malı kullanımının azlığı nedeniyle bu oran çok daha yüksek¬ 
tir. 
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197 1 Yılı Katsayı Matrisi (Projeksiyon) temel üretim 
sektörlerinde en düşük katma değer oranının yüzde 50 olmasına 
karşın imalat sektörlerinde çoğu kez bu değerin altında kalın¬ 
dığını göstermektedir,» 

1973 Yılı Katsayı Matrisine göre derlenen katma değer 
oranlan Tablo 2'de verilmiştir. Dolaylı vergiler için gerek- 

/ li düzeltmeler yapıldığından tablo net katma değer oranlarını 
yansıtmaktadır. Tablodan kilit sektörlerdeki katma değer oranı¬ 
nın düşük olduğu, oysa imalat sanayii dışında oranın çok daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Katma değer oranı Kimya sektörün¬ 

de yüsde 21, temel metallerde yüzde 23 dolayında iken Tarımda 

yüzde 69, Hizmetlerde ise yüzde 75’e ulaşmaktadır. 

Konuya oran yerine mutlak de|Jr açısından bakıldığında 

aradaki farkın bu kadar çarpıcı. olmayacağı söylenebilir. 
Bunakarşm katma değer ölçütüne gerektiğinden fazla önem verilme¬ 
si kısa vadede karlı ,-görünen yatırımlara, özellikle ihracat 
olanaklarıyönünden tarım sektörü yatırımlarına eğilmeyi özendir*' 
recek ve ülke kalkınması yönünden stratejik cnem taşıyan ara 
malları sanayiine dönük yatırımları arka planda bırakacaktır. 
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Tablo : 2 KATLA DEĞER ORANLARI 

' 

Girdi ve 
Aşınma Eski¬ 
me Payı 

Dolaylı vergiler 

İthalat üretim 
Net 

Katmadeğer 

Gıda 0,8476 0,0012 0,0288 0,1224 

İ çki-Tütün 0,4101 o;oo29 0,2117 0,3753 
Dokuma-Giyim 0,1083 0,0062 0,0743 0,2112 
Orman ürünleri 0,7076 0,0005 0,0082 0,2837 
Kağıt-Basım 0,6381 0,0319 0,0336 0,2964 
Deri-Kürk 0,5775 0,0021 0,0009 0,4195 
Lastilc-Plastik 0,6691 0,0363 0,0036 0,2610 

Kimya 0,5567 0,2058 0,0279 0,2096 
Petrol ürünleri 0,4555 0,1112 0,1529 

Metal dışı 0,5897 0,0206 0,0713 0,3139 

Temel metaller 0,7079 0,0311 0,0333 0,2287 
Madeni eşya 0,6729 0,0428 0,0038 0,2776 
Makine 0,5057 0,2483 0,0014 0,2473 

Elektrik makineleri 0,5781 0,0817 0,0285 0,3124 

Taşıt araçları 0,5479 0,0856 0,0532 0,3133 

Enerji 0,4429 - 0,0185 0,5323 

Tarım 0,3000 0,0020 0,0066 0,6914 

Madencilik 0,3795 0,0026 0,0220 0,6141 

Hizmetler 0,2764 — 0,0419 0,7555 

KAYNAK : Yakup KEPENEK 

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ÜRETİM YAPISI ODTÜ : 1977 
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2. > İthalat 

Yatırım projelerinin ödemeler dengesi üzerindeki etkileri¬ 
ni değerlendirmek amacıyla; birinci bölümde sözü edilen yöntem¬ 
ler parallerinde döviz cinsinden Payda / Masraf aranı, döviz 
olarak Geri Ödeme süresi gibi kavramlar kullanılmakta vc Sosyal 
karlılık oranı hesaplanırken ödemeler dengesi açısından da bir 
takım düzeltmeler yapılmaktadır. 

Burada ithalat konusu, üretimin dışa bağımlılığı açısın¬ 
dan ele alınmaktadır. Tablo 3’cle İmalat Sanayiinin belirli 

altsektörleri için yerli ve ithal girdi payları verilmiştir. 
Kuvvetli bağlantı etkileri ile dikkati çeker Madeni Bşya ve 
Plastik Sanayilerinin, ara malı yönünden yüzde 20 ve yüzde 29 

oranında dışa bağımlı oldukları t'alİLodan anlaşılmaktadır. Kilit 
sektör niteliğindeki Demir Çelik sanayiinde yüzde 19 oranında 
ithal girdi kullanılmakta ancak zaman içerisinde bu oranın iyi¬ 
leştirilmesinin hedef alındığı görülmektedir. Bu arada bazı 
önemli altsektörlerde dışa bağımlılığın arttığı; gübre sanayiin¬ 
de 1973 yılı itibariyla yüzde 24 olan ithal girdi oranının 1977 
de yüzde 35'e yükseldiği; aynı biçimde demiryolu taşıt araçları 
için 1973'de yüzde 23 olan ithal girdi oranının 1977'de yüzde 
40'a yükseldiği görülmektedir. Ayrıca 1982 Yılı itibariyla 
Demir - Çelik sektörü dışında ithal girdi oranında bir azalma¬ 
nın beklenmediği de anlaşılmaktadır. (Daha sonra yapılan yayın¬ 
lanmamış bir çalışma 1983 yılında yerli girdi payında belirli 
bir yükselme beklenebileceğini ortaya koyma’:tadır5) 



- 18 -

Prcje değerlendirmesi yönünden Tablo 3'den çıkarılabile
cek olan bir sonuç imalat sanayii yatırımlarında ithal ikamesi 

ölçütünün bir yerde ihtiyatla ele alınması veya tarım / hafif 
sanayi projelerinde fazlası ile vurgulanan ihracat boyutunun 
imalat sanayii yatırımlarında da göz önüne al iması olacaktır* 
Kuşkusuz ihracat seçeneğinin ağırlık-kazanması fiat yapısında 
belirli iyileştirmeleri de içermektedir. Ancak; özellikle iki
li anlaşmalar yoluyla finanse edilen imalat sanayii projelerin
de finansmanı sağlayan ülkeye belirli bir oranda ihracatın 

hedef alınması gerekmektedir» 

Bir diğer önemli nokta ise sanayi projelerinde gerekli 

entegrasyonun sağlanması olacaktır» Bu nokta somut olarak en 
kolay biçimde gübre sanayiinde görülmektedir» Gübre sanayiinin 
kendi içinde incelemesine gerek yılmadan 1973 ve 1977 Girdi -
Çıktı tablolarına bakıldığında gübre sanayiindeki ithal girdi 
artışının fosfat kayası madenciliğinde ilgili yatırımların 
süresinde yanılmamasından.kaynaklandığı anlaşılmaktadır» Tarım 
gibi ihracat potansiyelinin en yüksek olduğu sektörde bu biçim
de ortaya çıkan dışa bağımlılık; demir cevheri çıkarımı ile 
demir çelik imalatı yatırımları arasında gerekli zamanlama 
sağlanamadığında ithalat spekülasyonu çok yüksek olan Demir- -

* i 

Çelik sektöründe de etkisini gösterecektir» 



Tablo s 3 İTHAL - YER 

SEKTÖR 1973 
Yerli İthal 

Şeker Üretimi 0*65237 
ş> 

0.00188 

Tütün Sanayii 0.39564 0.00383 

Dokuma Sanayii 0.58732 0.04699 

Kağıt 0.55690 0.07434 

Gübre Sanayii 0.58605 0.18266 

Petrol Ar itimi 0.18014 0.22039 

Lastik 0.50953 0.14541 

Plastik 0.55705 0.14680 

Cam Sanayii 0.38453 0.07317 

Çimento Sanayii 0.64176 0.00069 

Demir-Çelik 0.52578 0.11949 

Madeni Eşya 0.48567 0.14150 

Elektriksiz Kakmalar 0.19422 0.18880 

:Lİ GİRDÎ 

1977 
Yerli 

0.64447 

0,39514 

0,57816 

0,63456 

0.57938 
0.20129 

0. 9©?10 
0.50136 

0.39508 

0.64982 

0.50983 

0.47007 

0.27784 

RIMI 

ît hal 

0.00978 

0.00433 

0.05615 

0.04834 

0.31177 

0.37079 

0.14581 

o .-20189 

0,06262 

0.01138 

0.11957 

0.11461 

0.10502 

198 
Yerli 

0.65200 

0.39514 

0.57816 

0.53456 

0.60923 
0.20129 

0.51210 

0.50136 

0.39508 

0.64932 

0.54740 

0.47007 

0.27784 

İthal 

0.00978 

0.00433 

0.05615 

0.04834 

0.31117 

0.37079 

0.14581 

0.20189 

0.06262 

0.01188 

0.10665 

0.11461 

0.10502 



S E K T Ö R 1973 
Yerli İthal 

1977 
Yerli İthal 

1982 
Yerli İthal 

Elektrikli lakinalar 0*41815 0.13647 0.41815 0.13647 0.41815 0.13647 

Deniz Ulaşım. Ar açları 0.35648 0.05729 0.35648 .0,05729 0.35648 0.05729 

Demiryolu Araçları 0.45472 0.1738? 0.23814 0.15963 0.23814 0.15963 

Kara Ulaşıra Araçları 0.43500 0.09485 0.31616 0.07213 0.31616 0.07213 

KAYNAK : 'DPT-İPD © 

Dördüncü Beş Yıllık Plan Modeli ve Yan çalışmaları 1977 
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3. BSWET PROJELER 

Bu çölünde değişik sektörlerdeki yatırım projeleri, 
karşılıklı ilişkileri yönünden toplu olarak incelenecektir. 
Böyle bir toplu değerlendirme bir ana sanayi projesi; ilgili 
yan sanayi projeleri ile taşıma, altyapı vc konut gibi hizmet 
projelerini kapsamaktadır. Başka bir deyişle sanayi yatırım¬ 
ları ile sosyal yatırımların toplu olarak değerlendirilmesi 
3Ö3 konusudur. Bir yandan ana sanayi projesinin etkinliğini 
artırsak, diğer yandan sanayileşmenin ortaya çıkaracağı 
sorunları çözümlemek için birbirleriyle ilgili projeleri bir 
demet olarak geliştirmek ve değerlendirmek gereklidir. Demet 
proje; bu çerçeve içerisinde bir kilit sektör projesi ve buna 

bağlı hizmet sektörü projelerinin bütünü olarak tanımlanabilir. 
© 

3*1° Yatırım Bloku 

Yukarıdaki demet proje tanımı Tinbergen'in yatırım bloku 
kavramına benzerlik göstermektedir. Yatırım bloku kavramının 
temeli ekonominin ulusal sektörler ve uluslararası sektörler 
biçiminde ikiye bölünmesidir. Ulusal sektörler ithal veya 
ihracı söz konusu olmayan mal ve (genellikle) hizmetleri üre¬ 
tirler. 
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Tinbergen ulusal sektör mal ve hizmetlerinin ithal ve / 
veya ihraç edilememesini çok yüksek ulaştırma giderleri ile 

açıklamaktadır. Gerçekte tek nedenin ekonomik olmadığı açıktır. 
Uluslararası sektörlerin özelliği ise ürettikleri mal ve hiz¬ 

metlerin ithal edilebilir olmasıdır, Tinbergen bu noktadan 
hareket ederek herhangi bir uluslararas_ sektördeki genişleme-', 
nin diğer uluslararası sektörlerde üretim artışına neden olma¬ 
yacağı varsayımını koymaktadır. 

Bir yatırım bloku ilgili uluslararası sektör yatırımı ile 
bu yatırımı bütünleyen ulusal sektör yatırımlarından oluşmak¬ 

tadır, Plan döneminde uygulamaya konacak bütün yatırım blokları 

saptandıktan sonra her blok için uluslararası sektördeki geniş¬ 
lemenin öngördüğü ulusal sektör üretim artışları girdi-çıktı 
yöntemi ile hesaplanır. Burada, gfDii-çıktı yönteminin ekonomi¬ 
nin tümü yerine belli bir yatırım bloku veya pro;je demetine 
uygulanmasından dolayı yarı girdi çıktı yönteminden söz edilmek¬ 
tedir. 

3, 2c Yarı Girdi-Cıktı Yöntemi 

üektörel arz talep dengesi dikkate alındığında, (i) sek¬ 
töründe X. kadar üretim artışının ara talep ve nihai oalebe 

ı 

dağılımı 
\ 

Xi = Ci + ei + anXl + ai2 X2    + ainXn ^ 

biçiminde gösterilebilir. 
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Burada 

Ci = (i) sektörü ürünlerinin tüketin artışı 
(yatırım mallan tüketimi dahil) 

e± ^ (i) sektörü ihracat fazlasındaki artış 

Diğer yandan (i) sektöründe X^ kadar üretim artışı milli gelir¬ 
de; 

ı -i + °2^2 + (2) 

kadar bir artış sağlayacaktır 

Burada 

tn = (i) sektörü katma değer oranı 

Şimdi uluslararası sektörlerin i =1,2,   ra-1 
ulusal sektörlerin de i = m, m+1 ......... n biçiminde numara¬ 

landığını varsayalım» İncelenecek yatırım blolaı; uluslararası 
(s) sektöründe bir ana proje ile ulusal sektörlerdeki destek 
projelerinden oluşmaktadır* Ana proje (s) sektöründe kadar 
bir -üretim artışı öngördüğünde 

X± = 0 

i = 1,2 ....... 3-1, s-1, s+1 ......... m-1 için varsayımıyla, 
Eiilli gelir artışı (2) den elde edilir. 
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Y = b X + b X + b • X   b y s s mm m+1 m+i   * * n n 

Tüketim artışı için C. = d.Y yazılırsa ı i 

Cı = d. (b X + b X + b _X _ ........... b X ) i s i mm m+1 m+1 n n 

olacaktir. 

e. ~ 0 

i = m,m+l 0.on varsayımıyla ulusal sektörlerdeki üretim 

artışları (1) den elde edilir. 

X. = d, (b X + b X + b -X T .o  + b X ) ı ı ^ s s ra m m+1 m+1 » n 

+ a. X + a, X t .......... + a, X + a. X ım m ıra m+1 xn n ıs o 

X. = (b + a. ) X + (b .. + a .) X ,    i,b + a ) X i ‘ m ım m m+1 im+1 m+.L n n. n 

)X 
1 s is s + (d . b + a. )} 

_ . , „ konduğunda 
Bu denklemde g.. = b^ VCÎ i i s + is ' d 

matriks gösterilişiyle 

X = P X + GK 
S 3 

(3) 
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Buraaa F^; n-m+1 elemanlı bir vektör X ise bir akalar 
ö a 

sayıdır» Eöylece ulusal sektörlerde destek projelerinden bek¬ 
lenen üretim artışı X = X (1-G) P F olarak belirlenir ye milli 

S O 

gelirdeki artış X değerleri (2) de yerine konarak bulunabilir. 

Yine X değerleri sektörel sermaye/hasıla katsayıları ile çarpı¬ 
larak destek projeler için gerekli yatırım tutarı elde edilir. 

Yukarıdaki ifadede ^,^+a.j değerleri her ulusal sektör için 
girdi katsayıları yardımıyla kolaylıkla bulunabilir. Benzer 

biçimde, her uluslararası sektör için d.b + a, değerleri, gir- 
■î- S 1 b ^ 

di çıktı tablosundan yararlanarak saptanabilir. Böylece (I-G) p 
3 

Rektörü derlenerek değerlendirme aşamasında kullanılabilir, 
i 

ve uluslararası sektör yatırımlarının dolaylı etkileri hesap¬ 
lanabilir. 

© 

Proje demetinin değerlendirilmesi, yukarıdaki çözüme ulaşıl¬ 
dıktan sonra 1. bölümdeki yöntemlerden herhangibiri ile yapa i.a- 

bilir, Tinbergen (18) ağırlıklı bir fayda/masraf oranı önermekte¬ 
dir. 

X1 + p2 + P3X3 
r _        

5T"L + § 2 + - ^ 9+Q ^ 

Bu oranın payında yatırımdan beklenen fayda (x^, x^, Xy', 
paydada ise yatırımın öngördüğü masraflar (Y^, Yy Yy ^er 
almaktadır. 
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Ai Lğırlık katsayıları ve P^, faydaların x, 'e göre 
ağırlığını; qg, q3 de masrafların Y1'e göre ağırlığını göster¬ 
mektedir* Tinbergen'in ölçütü en basit biçimiyle r»v x* 
olcu ak kullanılabilir. Çoğunlukla x1 katma değer artığını, 
1% de sermaye kullanımını göstermektedir. Ölçüt daha genel 
biçimiyle kullanıldığında p ve q katsayıları arasında bir 
ayrım yapmak gerekir. Bu katsayılar fayda ve masrafların x, 
ve Y1 cinsinden fiatı olarak düşünüldüğünde, (p) fiatları 
kalkınma politikası ile saptanabilir. Ancak (q) katsayılarının 
sermaye, işgücü ve döviz gibi faktörlerin gerçek kıtlığını 

a 

yansıtması şarttır. (7). Tinbergen*in ölçütü bu noktada gölge 
fiat teknikleri ile bağdaşmaktadır. 

; ", , i 

Yarı girdi çıktı yöntemi pr@e değerlendirme aşamasını 
vurgulamasına karşın salt bir değerlendirme yöntemi değildir. 
Yöntemin özelliği uygulanabilir proje demetlerinden hareket 
ederek makro dengelere varmaktır. Böyle bir aşağıdan yukarıya 
doğru yaklaşım ile; plan dönemi için bütün yatırım blokları 
değerlendirildiğinde makro çözümler elde edilmiş olacaktır. 
(7). Bu nedenle yarı girdi-çıktı yöntemini bir planlama yön¬ 
temi olarak düşünmek daha doğru olabilir. Ancak; teknik düzey¬ 
deki eleştiriler (12) dışında yöntem temel varsayım açısından 
da eleştirilebilir. Uluslararası sektör ürünlerinin ithal edil¬ 
mesi varsayım ile yatırım planlaması, ithal ikamesi yerine 
ihracata yönelecektir. Bu özellik ileri bir adım gibi görünürün¬ 
de ikinci adımda mukayeseli avantajlardan ve uluslara,a.oi iş— 
bölümünden söz edilmektedir, (12), Bundan sonraki adımda ise 
tarımsal ürünlerin ihracı ve sanayi ürünlerinin it nal ine l-ay «inan 
bir politika olası görünmektedir-. 
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■S9 3* Ulusal Sektörler « 

;i, pro,jö uavramı ile Tinbergen'in yatıma bloku 
kavramı arasındaki benzerlik yukarıda belirtilmiş, hatta iki 
tarım eş anlamda kullanılmıştı. Ancak, yatırım bloku içindeki 
ulusal sekoor yatırımları sosyal yatırımlardan daha kapsamlıdır. 
Jl-^oal sekbor kavramı; konut, sağlık, eğitim gibi sosyal planlama 
alanı içindeki sektörlerden başka ulaştırma ve haberleşme hizmet - 
xerini ve bunların ötesinde enerji sektörünü içermektedir. 

Geniş bir hizmet alanını kaplayan ulusal sektörle¬ 
rin; tarım, madencilik ve imalat gibi doğrudan doğruya mal üre¬ 
timine yönelik sektörlerdeki yatırımları bütünlemesinden söz 

edilebilir. Ancak ulusal sektör ^tırjmları kendi içlerinde ne 
kadar önemli olursa olsunlar; üretim yatırımları için bir masraf 
kalemi olarak görülebilir. Kuşkusuz enerji için bu yargıya var¬ 
mak daha zordur, ancak son tahlilde enerji yatırımları da ay¬ 

dınlatma,, ısıtma gibi hizmetler dışında üretim yatırımlarını 
bUtünlemek amacıyla yapılmaktadır. 

Böylece, mal üretimine yönelik yatırım projelerinin 
verimliliği; ilgili destek hizmetlerini sağlayacak projelerin 
yatırım tutarıyla ölçülebilir. Destek yatırımlarının dr. belıi 
bir katma değer sağladığı, daha önemlisi belli sosyal amaçlara 
hizmet ettiği, hatta bunlar olmadan üretici j a o ir im m goıç^s- 
1 edemeyeceği düşünülebilir. Bu nedenle yukarıdaki verimlilik 
düşüncesi dar anlamlı, katı fakat yir.e de gerçeğe oldukça yakın¬ 
dır. Kıt kaynaklar ile hızlı kalkınma durumundaki uijcele- ^ara— 
yi yatırımlarını en "ucuz" biçimde gerçekleştirmek zorundadır- 
larİ »ucuzlukla insancıl amaçlardan an. as fedakarlık koşuluyla 
destek hizmetlerinin sınırda tutulması ile sağlanabilecektir. 



i ark ekonomisinin bu sınırlamalara 
luluk gösterdiğini veya yatırım projelerini 

ne düzeyde uyı m- 

Q Elektrik 

Cfaz ve Su 

• Bina dışı inşaatı 
0 Toptan ve perakende ticaret 

o Otelcilik, lokantacılık, kahvecilik vs. 

o Demiryolu taşıması n 
. Diğer kara taşıması 

, Denizyolu taşıması 

. Havayolu taşıması 

» Haberleşme 
. Bankacılık, sigortacılık ve kooperatifçilik 

, Kişisel ve mesleki hizmetler 
. Kamu hizmetleri 

. Konut sahipliği 

1977 ithal girdi katsayıları incelendiğinde birçok 
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iret-xci sektörlerin hizmet sektörlerine (enerji 
dahil) bağnBİılığını saptamak i?in «İrti .'katiyı- 
-a* uygun bir gösterge olduğa varsayılmıştır. Her Uroti- 
gi sekı.ör içm girdi katsayıları sütün toplamı A.. ile gösteril - 
meırtedir. Bu sektörlerin uluslararası (üretici) sektörlerden 
aldj.ici.ari girdi toplamı AT., ulusal (hizmet) sektörlerinden 

rj 

aldıkları girdi toplamı da AN. ile gösterilmiştir. AN./A.oranı 
. _   0 J İ 
toplam girdi içerisinde destek hizmetlerinin payını vermekte¬ 
dir, 

Bu haşliklar altında Tablo 4'ele verilen değerler 

incelendiğinde hizmet sektörlerine bağımlılığın tarım ve 

tarıma dayalı sanayide . düşük olduğu, madeneilikde ise yüzde ' 
50'•ye' varan'yüksek oranlara ulaş t ilk bakışta göze çarpmakta¬ 
dır, Çimento sanayii dışında İmalat sanayii alt s ekt örlerinde 
hizmet sektörlerine bağımlılık ortalama yüzde 30 dolayındadır. 

Yeterince modernleşmemiş bir tarımsal yapıda hizmet 
sektörlerine bağımlılığın düşük olması doğal karşılanmalıdır. 

Tarıma dayalı hafif sanayide AN /A. oranının düşük olması ise 
d t» 

bu tür küçük ölçekli sanayiinin “kolay” gerçekleştirilebilir 
olmasını göstermektedir. Ormancılıkta AN./A oranının yüksek 
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o .us a oi na rektörde kara taşımacılığının önemine bağlıdır, 
dikkati çeken bir nokta çeşitli madencilik sektörlerinde, 
özellikle kömür madenciliğinde bankacılık hiametlerinin büyük 
önem taşımasıdır» 

İmalat sanayiinde Aî/j/Aj oranlarının yi':/,de 30 dola¬ 
yında kalmasına karşın tarıma dayalı sanayi dışında bu sektör¬ 
de ithal girdinin yüksekliği hatırlanmalıdır. Başka bir deyiş¬ 
ler İmalat sanayiinde hizmet sektörlerine bağımlılık belli bir 
düzeyde kalırken uluslararası sektörlere ve ithal girdiye bağım¬ 
lılık artmaktadır. Örneğin destek hizmetlerinin toplam girdi 
içindeki payı plastik 'sanayiinde yüzde 30, Madeni Eşyada yüzde 
21, Makina İmalatta yüzde 24, olmasına karşın bu sektörlerde 
ithal girdinin toplama oranı yüzde 0İ, 20 ve 27 olmaktadır. 

Kuşkusuz bu gözlemler başlı başına bir değerlendirin e 
ölçütü oluşturamazlar. Buna karşılık değerlendirme aşamasında 
belirli noktalara ağırlık tanıınmasma yol açabilirler örneğin 
taşıma sorununa çözüm getiren ormancılık projelerine kesin önce¬ 
lik tanınabilir. Karşıt olarak çimento, sanayii yatırım projeleri 
taşıma sorununa kesin çözüm getirmek durumundadırxar. j-.imya - ma 
yünin ticaret sektörüne» madenciliğin bankacılığa bağımlılığı 
proje değerlendirme aşamasında çözümlenecek sorunlar değildir. 
Yine de kimya sektörü projelerinin sosyal kârlılığının, ithale, 
ve. dağıtımdaki düzenlemeler ile arttırılabileceği belirtilmeli¬ 
dir. 



- 31 -

ULUSAL SEKTÖRLERDEN GİRDİLER 

S ekt ör 1 er AN. 
J AIİ Ai AVAİ 

01 Tarım 0.05226 0.24434 0.29660 0.17620 
02 Hayvancılık 0.03630 0.31585 0.35215 0.10308 
03 Ormancılık 0.26162 0.01175 0.27337 0.95702 
04 Balıkçılık 0.0 5110 0.16497 0.21607 0.23650 
05 Kömür Madenciliği 0.15993 0.16571 0.32564 0.49113 
06 Ham petrol çıkarımı 

ve tabii gaz üretimi 0.07732 0.04478 0.12210 0.63325 
07 Demir cevheri 

çıkarımı 0.29921 0.19682 0,49630 0.60238 

08 Demir cevheri dışın¬ 
daki diğer metalik 
cevher çıkarımı 

0»18055 0.19245, 0.37300 0.48405 

C-9 Metalik olmayan made¬ 
ni çıkarımı 

0.25828 0,21521 0.47349 0.54548 

10 Taş ocakçılığı 0.17452 0.15966 0,33418 0.52223 

11 Mezbaha ürünleri 0.10439 0.82964 0.93403 0.11176 

12 Sebze ve meyve iş¬ 
leme San» 0.23432 O.5484O 0,78252 0.29944 

13 Bitkisel ve hayvan¬ 
sal yağlar* san. 0.11302 0.57515 0.68817 0.16423 

14 Un ve unlu maraüller 0.09 301 0.78190 0.87491 O.IO63I 

15 Şeker üretimi 0.13899 0.51526 0.65425 0.21244 

16 Diğer besin maddeleri 0.16881 0.64750 0.81631 0,20680 

17 Alkollü içkiler 0.07442 0.25023 0.32465 0.22923 

18 Alkolsüz içkiler 0.16333 0.50500 O.66833 0.24439 

19 Tütün sanayii 0.07099 0.32843 0.39947 0.17771 

20 Çırçırlama 
21 Dokuma sanayii 

0.06822 

0.16244 

0.81165 

0.47187 

0.87937 

0.63431 

0.07753 

0.25609 
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S ek t örl er AÎL 
0 

Al-
J H AÎL/A . 1 2 

22 Giyim Eşyası ve Dokuma¬ 
dan Dasır eşya 

0.10285 0.38275 O.4856O 0.21180 

23 Beri ve kürk ürünleri 0.18119 0.52939 O.7IO58 0.25500 
24 Ayakkabı sanayii 0.09114 0.30368 0.39432 0.23084 
25 Ağaç ve mantar ürün¬ 

leri 0,14232 0.54070 0,68302 0.20837 
26 Ağaç mobilya san, 0,16878 0.57103 0.73981 0.22814 
27 Kağıt ve kağıt ürün¬ 

leri 0.23088 0.40036 0.63124 0.36576 
28 Basım* yayım ve cilt¬ 

çilik 0.19496 0.31891 0.51387 0.37940 

29 Kimyasal gübreler imali 0.30 880 0.58175 0.89055 0,34675 

30 İlaç sanayii 0.20882 0.40560 0.61442 0.33987 
31 Diğer kimyasal mad. 

imali 
© 

0,15091 0,29269 0.4436 0.34019 

32 Petrol arıtımı 0.03154 0.54054 0.57208 0.05513 

33 Diğer petrol ve kömür 
ürünleri 0.23255 0.48544 0.71799 0,32389 

34 Kauçuk ve kauçuk ürün¬ 
leri 0.20110 0.45671 0.6578i 0.30571 

35 Plastik ‘dr ünl er i 0.21365 0.48960 0.70325 0.30380 

36 Cam ve camdan eşya 
sanayii 0.16105 0.29665 0.45770 0.35187 

37 Çimento sanayii 0.32874 0.33296 0,66170 0,49681 

38 Diğer taş ve toprağa 
dayalı san. 0.22389 0.26119 0.48508 0.46155 

39 Demir, çelik ana san. O.I38I8 0.49122 0.62940 0.21954 

40 Diğer metal ana san. 0.18403 0.56029 0.74612 0.24665 
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Sektörler AN. 
3 1 

AI-. 
a 

A.. 
3 AVA; 

41 Metal Eşya Sarı. 0.12221 0.46247 0.58468 0.20902 
42 Elektriksiz makina-

1ar.; 0.09207 0.29079 0.38286 0.24043 

43 Tarımsal makina ve 
teçlaı. 0.11060 0.47574 0.58634 0.18863 

44 Elektrikli maklnalar 0.12513 0.42949 0.55462 0.22561 

45 Deniz ulaşım araç¬ 
ları 0.16009 0.25368 0.41377 O.3869I 

46 Demiryolları ulaşım 
araçları 

0.06129 0.33648 0.39777 0.15408 

47 Motorlu Kara Ulaşım 
araçları 

0.12345 0.26484 0.38829 0.31793 

48 Diğer Taşıma araç¬ 
ları 

0.05799 H >26959 0.32758 0.17703 

49 Diğer imalat san. 0,22264 0.38234 0.60498 0.36801 

KAYNAK : DPT - İPD 

' . 1977 Toplam Katsayı Matriksi 
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3c 4o Uluslararası Sektörler 

Önceki bölümde uluslararası sektörler kapsamındaki 
yatırım projelerinin ulusal sektör yatırımları üzerindeki etki¬ 
si ele alınmıştı. Bu bölümde uluslararası sektörlerdeki yatırım¬ 
ların kendi aralarında etkileşme, özellikle dış para açısından 
incelenecektir, 

bözü edilen etkileşme daha çok ara malı talebi 
olarak yansımakta ve endüstriler arası ilişkiler tablosu çerçe¬ 
vesinde belirlenebilmektir. Burada; esas olarak uluslararası 

sektörlerdeki yatırımların dolaylı ithalat gerekleri üzerinde 
durulacaktır, 

« 

• © 
Genellikle dış paranın kıt olduğu azgelişmiş ülke¬ 

lerde; yatırım projelerinin dış para tutarı titizlikle hesap¬ 

lanmakta, işletme aşamasındaki ithalat da çoğu kez net ithal 
ikamesini ortaya koyabilmek için önceden belirlenmektedir. 

Buna karşın, görülmeyen veya dolaylı ithalat çoğu.kez gözardı 
edilmektedir. 

Gerek yatırım gerek işletme aşamalarında çoğunlukla 
görülen bir hata iç piyasadan temin edilen ithal mallarının dış 
para kapsamına alınmaması olmaktadır. Önemli yatırımların yapı¬ 
labilirlik çalışmalarında bu türden haralara düşülme olasılığı¬ 
nın fasla olmamasına karşın iç piyasadan temin edilen yerli 
malın içindeki ithal girdi payının hesaplanması büyük zorluklaı 
çıkaracağı gerekçesi île ihmal edilecektir. Bunun yarışıra 
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önemli yatıritaların, çeşitli malların tüketiminde meydana 
&^iıxj.eceği değiş ildikler ve bu yoldan ortaya çıkacak dolaylı 
loLcılat gerekleri proje bazında çözümlenemeyecek bir sorundur* 

* ! 

Yarı girdi-çıktı yöntemi çerçevesinde; görülmeyen ve 
dolaylı ithalat gerekleri uluslararası sektör üretimleri için 
yasılacak denklem takımımın çözümü ile saptanabilir* 

X as (I - A) " Y 

Burada I-A matrisi uluslararası sektörler için kolay¬ 

lıkla hesaplanabilir. Önemli olan nihai'talepteki artışların- 

sağlıklı biçimde tahmin edilmesidir. Bu artışlar; 
@ 

(i) Yatırım aşamasında, yatırım malları üreten örneğin 
(k) ve (1) sektörlerinde, 

(ii) İşletme aşamasında ilgili (s) sektöründe, 

(iii) Yine işletme aşamasında ilgili (s,! sektörüne ana 
mı ılı veren (p) ve (q) sektörlerinde görülecektir. 

Bu tahminler yapıldığında uluslararası sektörlerdeki 
üretim artışları bulunacak ve sektörel it har at kac cay narı 
aracılığıyla dolaylı ve dolaysız ithal gereği hesaplanacaktır. 

M, ~ m.X 
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Burada bk katsayıları her sektörün ithal girdi kul¬ 
lanımım göre belirlenen ve kısa dönemde sabit oldukları var¬ 
sayılan değerlerdiro 

Ekonominin bütününü etkileyecek çapta projeler için 
katma değer artışının getireceği ithal gereğinin de ayrıca 
hesaplanması gerekir. Yine kısa dönemde sabit oldukları varsa¬ 

yılan katma değer oranları (b ) aracılığıyla dolaylı ve dolay¬ 
sız katma değer artışı bulunacak ve bu miktarın (ortalama) 
marjinal ithal eğilimi m ile çarpımı katma değer artışının yol 
açacağı toplam ithalatı verecektir. 

M İH ( O X "B b O -» X — } XX 2 2 m-J. m-1 

Böyece yatırım projesinin ekonominin tümünde oluştura¬ 
cağı ek ithal gereği ortaya çıkmaktadır, 

M — ir 1 “f* Brl _ «e,,*,,,,,, *1 -ı 
i 2. m—1. 

Bu yolla elde edilecek ithalat değerinin genel olarak 
yapılabilirlik etüdlcri çerçevesinde saptanacak değerden daha 
büyük olduğu açıktır. Aradaki fark dolaylı ithal etkileri içer¬ 
mektedir ve sektör bazındaki verilere dayanması açısında ne den¬ 
li gerçekçi olduğu eliştirilebilir, AncSi-c; bağlantı etkileri 
yüksek olan sektörlerdeki büyük ölçekli projelerce bu iari ne 
ithal ikamesinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek oran¬ 
da olacaktır, 
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s6nî 

Bu çalışmada proje değerlendirme yöntemleri özetlenmiş; 
konunun sektörleraraaı boyutu üzerinde durulmuştur. Proje 
değerlendirmenin sektörlerarası boyutu özellikle büyük ölçek¬ 
li projelerde ortaya çıkmaktadır. Büyük ölçekli sanayi yatı¬ 
rımlarının ekonominin bütünü üzerinde ve/veya belli bir böl¬ 
gede önemli etkileri olacağı açıktır. Bu etki; çeşitli yan 
sanayi olanakları, altyapı gereksinmeleri ve kentleşme olayı 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Büyüle ölçekli yatırımların ge¬ 
nel veya bölgesel etkilerinin önceden belirlenmesi ve gerek¬ 
li yatırımların bir bütün olarak ele alınması gereklidir. 

Böyle bir demet veya paket proje yaklaşımının Tinbergen 

in yatırım bloku kavramına benzerliği^Likkate alınarak bu 
konuda yarı gird i-çıktı yönteminden yararlanmak düşünülebilir. 
Sektörel verilerden yola çıkan bu yaklaşımın proje bazında 

yapılacak çalışmalara bir alternatif olmadığı açıktır. Ancak; 
planlama fikrini somut projelere dayandırmakta önemli güçlükler¬ 

le karşılaşılan az gelişmiş ülkelerde bu tür bir ’’aşağıdan 
yukarıya planlama” anlayışının belirli yararları olacaktır. 
Bu yararların en önemlisi; makro planın yatırım hedeflerinin 
bazı büyük projeler ve bunların yan etkileri dikkate alına¬ 
rak gözden geçirilmesidir. Böylece plan ve projeler arasında 
sağlıklı bir "feedback" mekanizması kurulabilir. 
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Mevcut pl arılama anlayışımız içerisinde proje değerlen
dirmenin esas işlevi aynı sektördeki alternatif projeler 
arasında seçim yapılmasıdır» Burada, Girdi-Çıktı tabloların
dan elde edilecek verilerin proje bazındaki incelemeyi bütün— 
leyecek biçimde kullanılması önerilebilir» Bu çerçevede; 

a) Alternatif projelerin katma değer oranları sek-
törel katma değer oranı ile karşılaştırılabilir. 

b) Alternatif projelerin ithal girdi oranları sek-
törel ithal girdi oranı ile karşılaştırılabilir. 

c) Bağlantı etkileri yüksek olan sektörlerde ihra
cat olanakları veya ithal ikamesi hesaplanırken 
dolaylı ithal gereği dikkate alınabilir» 

d) "Destek Yatırımlarına" bağımlılığı yüksek olan 
sektörlerde özellikle altyapı ve enerji yatırım

larının maliyeti gözden geçirilebilir. Karşıt 
olarak alternatif altyapı yatırımlarının değer

lendirilmesinde sınai projeler ile ilişki kuru

labilir» 
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