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GİRİŞ 

Darboğazlarına rağmen günümüzde Girdi-Çıktı (G-Ç) yay¬ 
gın olarak kullanılmaktadır. Biz çalışmamızda G-Ç sisteminin 

tarihçesine, çeşitli kullanım alanlarına ve kullanım yöntem¬ 
lerine değinmeyeceğiz. Sadece G-Ç sisteminin dinamik yönünü 

ve kullanım biçimlerini inceleyeceğiz. 

Bilindiğ gibi Prof. V7. Leontief G-Ç sistemini açık ve 

kapalı sistem olarak ikiye ayırmaktadır. Açık sistemde birin¬ 

cil girdiler (emek, sermaye,vb.) ve son kullanım üretim siste¬ 
minin dışında tutulmaktadır. Kapalı sistemde ise ilgili birin¬ 

cil girdiler ve son kullanım satır ve sütun olarak sisteme 

dahil edilir. Tam bir kapalı sistemde hiçbirşey dışta kalma¬ 
dığı için sistem homojendir ve sonsuz sayıda çözümü vardır. 

Açık sistemde ise tüketici tercihlerine, ekonomi politikala¬ 
rına vb. tercihlere göre bir son kullanım vektörü sisteme dış¬ 
sal olarak verilir ve her vektör için veri teknolojik yapıya 
göre tek bir üretim vektörü elde edilir. Burda sektöre1 üre¬ 

tim miktarları son kullanıma bağlanır. Ancak, son kullanım dü¬ 

zeyi de üretim tekniğiyle, ekonominin olanaklarıyla sınırlı¬ 
dır. 

İncelemeye çalışacağımız dinamik G-Ç modelinde nihayi 
talep unsurlarından olan orijin sektörler itibariyle toplam 
yatırımların (Stok+Sabit Sermaye) sistemde içsel (endojen) 
Olarak ele alınması sözkonusudur. Büyümenin temel unsuru olaıı 

yatırımların içsel olarak mütala edilmesi modele dinamik ol¬ 
ma niteliğini kazandırır. Yatırımların içsel olması aynı za¬ 
manda zaman sorununu sahneye getirir. 
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TÜRKİYE İÇİN BÎR BÜYÜME MODELİ 

1. GENEL OLARAK DİNAMİK G-Ç SİSTEMİ 

Bir ekonominin materyal dengesini şöyle ifade 
Edebiliriz: 

X* + M"? = WÎ + F^ ııiı 

4-

Burada; X,, t-dönemindeki i sektörünün üretimi- 
t t 

ıi; liL, t-dönemindeki i sektörünün ithalatını; VÂ, t-döneminde 
sektörünün malına olan ara talebi; E^, t-döneminde i malına 
Lan nihayi talebi göstermektedir. İlişkiyi biraz daha ağar¬ 
ık, materyal dengemizi; 

X? + M? = a? . xt + CP^ + GG^ + E^+ Z^+ S1? 
ı ı L  10 J ı ıııı 

0 = 1 

şekilde yazabiliriz. İlişkide i orijin sektörü, j kullanıcı 
îktörü (sector of destination) gösterir. 

nişletilmiş materyal dengesi denklemindeki ilave semboller; 

^ : t-döneminde i sekcorü malına olan özel talebi, 
^ : t-döneminde i sektörü malına olan kamu talebini, 

: t-döneminde i sektörü malı ihracatını, 

: t-döneminde i sektörü malına olan yatırım talebini, 

: t-döneminde i sektörü malına olan stok değişmesi 
talebini göstermektedir. 
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G-Ç modellerinde T** ai ilişkisi, herhangi 
bir girdiye olan ara talep ile s ek t ör el üretim seviyesi doğ¬ 
ru orantılıdır varsayımını içermektedirVarsayım ikincil 

girdiler için de Ölçeğe göre sabit getiri olduğunu belirtmek¬ 
tedir. Bu temel varsayım G-Ç analizlerinin başlangıç nokta¬ 
sıdır. 

Yeri gelmişken girdi çıktı analizlerinin diğer var¬ 
sayımlarına da değinelim. 

- Her ürün veya ürün gurubu sadece bir üretim sek¬ 

törü tarafından sunulur, 

- Dışsal ekonomiler yoktur. 

Daha önce de belirtiğimiz gibi dinamik model, sta¬ 
tik modelden yatırımları endojen (içsel) olarak almasıyla 

farklılaşır. Dinamik leontief modelinin en önemli unsuru tek¬ 
noloji ve sermaye hakkında yapılan varsiyimlardır. 

Bu modelin yukardakül ere ilave varsayımları; 

i) Sabit inkremental (fixed incremental) sermaye 
hasıla oranı ve 

oii) Sabit sektörel sermaye yapısıdır. 
Bu varsayımları matematiksel olarak şöyle ifade edebiliriz; 

i) I*. r 
•-Ü J J' d v . J d d 

1/ Chenery, H.B. and Clark, P.G. Inter Industry fîconomics, 
(New York; John 7/iley and sons, 1959) s.22, 33, 34. 



Burda; 9 

Y . = t - döneminde j sektöründe kullanıcı sektör 
3 

(sector of destination) itibariyle yapı¬ 
lan yatırım 

K* = t - döneminde j sektöründeki sermaye stoğu 
îc. - j sektöründeki inkremental sermaye üretim 
3 A Ki N oranı (!c .= - ——üt—) 

3 A-
t J 

X. = t - döneminde j sektörünün üretimi 
3 

Bu varsayımda îc . plan dönemi için sabittir. 
3 

t n. t 
ii) Z. s T" s . . Y . Bu denklemde, ı fsrî 13 3 ' 

t 
Z^ = t - döneminde i sektöründe yaratılan ser¬ 

maye stoku, bir başka deyişle, orijin sek¬ 
tör itibariyle yatırım. 

s. j sektöründeki sermaye stokunun i sektö- 
— 3 

ründe yaratılan oranı. 

Birinci denklemdeki Y^’yi, ikinci deneklemde yerine korsak; 
n 3 

Z?= s.. £. X*) elde edilir. Literatürde s.. £. 
i İJ 3 3 3 İ3 3 

den elde edilen metrikse ekonominin sermaye katsayıları raat- 

riksi denir.n n 
pT s. . ft.= ^  b. . dersek, denklemimiz şu şek- ■ *3 3 ._.i3 

li alır; 0=1 t n 3 t zj = X" b. . (xt+1 - X.). 
1 j=T 13 3 3 

Matris nûtasyonuyla ilişkiyi şöyle ifade edebiliriz, 

z = s R(xt+1 - xb = B (y.t+1-xt) 



- 5 -

Dinamik G-Ç modelinin temel varsayımlarına değin¬ 

dikten sonra, başta yazdığımız ekonominin arz-talep dengesi¬ 
ne dönebiliriz. Bu durumda ekonominin arz-talep dengesi 'şöy¬ 
le ifade edilebilir. 

X* 4MÎ - a. . xî + T~ b. . (Xt+1 - X?) + O? 1 1 is 13 j k 13 1 0 
Matriks notasyonu ile arz-talep dengesi. 

Xt+Mt= AXt+B(Xt+1-Xt)+c’t 
X*- AX^+B (Xt+1-Xt) +C* d ir 

Arz-talep dengesi denkleminden de görüldüğü gibi, çözüm için 
ttfrl zamanındaki üretim, çözüm için zorunludur. Artık basit 
matriks tersi transfûrmaayûnuyla sonuç alauftr olanağı yoktur, 
t- dönemindeki yatırım (t-vl) dönemindeki üretime ve dolayı¬ 
sıyla t-, dönemindeki üretin (t+1) dönemindeki üretime 

bağlıdır. Bilmediğimiz bir yılın üretimi çözümde darboğaz ya~ 
ratmaktadır. Bunun üstesinden gelmek için çeşitli yö»tamler 

uygulanmaktadır. Birinci yöntem modelin geriye doğru işletil¬ 
mesi olarak bilinir ve Leontief tarafından uygulanmıştır. İkin¬ 
ci yöntem ise modelin ileriye doğru işletilmesidir. 

2/ Çalışmamızda B matriîcsinin (Sermaye katsayıları matriksi 
veya stoloakim katsayıları matriksi) yerli ithal ayırımı*» 
yetiştiremeilgimiz için çözümleri toplam katsayılarla,, 
yaptık. Ayrıca, B matriksi stokları da içermektedir, C 
vektörü daasme*yafttlna yöntemiyle bulunmuştur. 



2. DİNAMİK C-Ç MODELİNİN GERİYE DOĞRU İŞLETİLMESİ 

Örnek olarak üç zamanlı bir G-Ç modelini aşağıdaki 
gibi yazabiliriz. 

o o , 1 o. _o 
X - AX - B(X - X ) = C 
XI - AJ1 - B(X2 - X1) = C1 
2 2 ^ 2 -2 

X - AX - B(XJ - X ) = C 
Sembollerin üstündeki çizgi büyüklüğün egzojen (dışsal) ola¬ 
rak belirlendiğini gösterir. 

Hedef yılı için bir yatırım büyüklüğü tahmin edersek, 
üçünoü denklemler setimiz statik G-Ç sistemine dönüşür. 

2 2-2-2 
X - AX = Z + C Bardan, 

X2 = (l-A)"^ (Z2+C2) bulunur. 
2 

it değeri bir önceki denklemde yerine konur. İşleme başlangıç 
yılına kadar devam edilir. 

Hedef yılı üretimini belirledikten sonra X in de^ 
gerini yazalım. 
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İşleme devam ederse! 

korsak, 

X° - AX° - B (][1-X°) = C° 
X° - AX° + BX° - BX" = C° 
(i-A+B) X° - C° + £ X 
..o , . „N-1 t-o , , _ = (i-A-rB) C + (l-A+3)'" BX 

yine (i-A+B) = G dersek ve X in değerini yerine 

o _1 -o -1 , -1 -1 -1 -2, „ X = G C + G B (G C + BX ) olur. 

E dersek, G 

X° = R2 X2 + R G _1 C1 + G'^d0 olur,. 
Sistem genelleştirilirse, 

x° = bt s* + E1’-1 a-1 â1-1 + ... o-1 cAgV 

şeklinde yazılabilir. 

.— —\ 
Bu metotta c,,î ^temf 7“"’’ ^ 1 ti~i er ;>oze edil¬ 

mekte, başlangıç yixi liretimi ise içsel (eıdojen) o..orak bu¬ 
lunmaktadır. 

Bir başka deyişle hedef yıl" nt > iyi talebi, 
dolayısıyla hedef yıla üretim düzeyi ve diğer ıllarm nihayi 

talepleri başlangıç yılı üretim «düzeyini etkiler, Modelin an¬ 
lamlı bir biçimde işleyip işlemeyeceği R olarak tarif ettiği¬ 
miz (i-AKB)-^ B matrAksine bağlıdır. Uygulamada bu metod an¬ 
lamlı sonuçlar vermem-ektedir. Genellikte bir, iki dönemden 
sonra eksi üretimle karşılaşmak sözkonusudur. Geriye doğru 
• t t n ^ t ■ • -3/ bundan işletme yaklaşımını benimseyen Proi. \7. L-onm— 

3/ Leontief, ‘‘The Dyramic invorse" Car ter and Brody 
(eds») 1970, cilt 11 in içinde, f, 3 7-46. 
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cen kaçınabilmek için, A ve B matriksinin katsayılarını değişk 
almaktadır. Ayrıca Leontief metodun yakınsak olabilmesi için 

R matriksinin dominant karakteristik kökünün gerçek, pozitif 
ve birden küçük olması gerektiğini söylemektedir. 

W. Leontief dinamik modeli statik modele paralel 

Olarak değerlendirmekte ve büyüle bir eşanlı denklemler sis¬ 

temi olarak düşünmektedir. Bir plan dönemi için (t=0,„*,T) 
Leontiefteki denklemler sistemini şöyle yazarsak; 

o oo o, 1 o, -o 
X - A X - B (X -X ) = C 

X1 - A1 X1- B1 (X2-X°) = C2 

X - A“X 
rp m_ı m _r 

- B (X - X ) = C' 

A ve B matrikslerinin üzerindeki üstsel işaretler A ve B nin 
Zaman içinde değiştiğini göstermektedir, Laha önce yaptığı¬ 

mız gibi (i-A+B) = O- dersek, 

G® - B° O 

O G1 - B1 

O ,T 

T-l X 

XT 

| O 
cl 

,T-1 

,T 

Leontief*in büyük eşanlı sistemi ^ukardaki şekilde yazı¬ 
labilir. 
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W, Leontief bu matrikse î,î matriksi ve bunun tersine 

'•Dyııamic Inverse" demektedir* Aynen statik ters matriksinin 
(I-A)-1, bir tülce tini vektründen giderek üretim vektörünü be¬ 
lirlemesi , gibi*"Dynanıic Inverse" ün de bir tüketim vektör- 
lari (C°, î1, ...yT) serisinden giderek üretim vektörleri 

o 1 m 
serisini (X t X ) belirleyeceğini söylemektedir. 
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3. DİNAMİK 3 M0DTrr +1V7İ1, İrUpİçç T^llFJ İŞLETİLMESİ 

Modelin ileriye doğru işleti İnesinin temel karekte- 
ri başlangıç yılı üretiminin (X°) modele enpoze edilmesidir. 
Bu metotta X ’i veri olarak alıyoruz. Bundan baz yılı son 

talebini (C°) ve bazyılı ara talebini düştüğümüzde elimizde 
yatırılabilir fazla (Z°) kalır. Bilindiği gibi Z = s A IC 
dır. Burda Z orijin sektörler itibariyle yatırımları, S sek- 
törel sermaye yapısı matriksini, A K da kullanıcı sektörler 
itibariyle yatırımları göstermektedir. Bundan, eğer S mat- 
riksi kare ve tersi alınabilir bir matriks ise, AK=S-^ Z 
elde edilebilir, İşlemi başlangıç yılı için yaparsak AK° = 
S~1 2° şeklinde yazılabilir. Tanım icabı A K°= ît A X° ol¬ 
duğundan bir sonraki dönemin sektörel üretim vektörünü 

X1 = X° +K"'1' AK° elde edebiliriz. İşlem hedef yılına kadar 
götürülebilir. ît semboliyle gösterilen matriks, diagonal ser¬ 
maye/üretim katsayıları mrtrinsidir, 

Modelin anlamlı sonuç vermesi yine tartışmalıdır. Ge¬ 

nellikle negatif üretimle karşılaşılmaktadır. Modelin ileriye 
doğru işletilmesi geriye doğru işle Lilm sinden daha kötü so¬ 

nuçlar vermektedir. Bunda, sabit sektörel sermaye yapısı var¬ 
sayımının rolü büyüktür. Kaynaklarintan kullanımı varsayımı mo¬ 

delde zımnen yapılmaktadır. Modelin negatif üretim vermesi 

burdan kaynaklanmak tadır. Birbaşlca deyişle, yatırılabilir 
stokların hepsinin biraraya gelip kullanıcı sektörlerde ser¬ 
mayeye dönüşeceği modelde kabul ediliyor. Aynı zamanda her 

sektörün sabit bir yatırım sütrüktürü olduğu varsayılıyor. 
Sermayeye dönüşebilecek stokun yapısı ile sektörel yatırım 
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istemleri uyuşmayabilir. Bu durumda model görünmeyen bir şe¬ 
kilde (maddi gerçeklere aykırı olarak) içsel olarak bir sek¬ 
törün sermaye stogunu dağıtıp varsayımlara uygun kombinezon¬ 

lar oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak bazı sektörlerde ek¬ 

si üretimlerle karşılaşılmaktadır.- 
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4. S TON E - ALTON YAKLAŞIMI 

Son kullanım vektörünün üstsel olarak artığını kabul 

edersek, ekonominin materyal dengesi matriks yazılışına göre, 
4/ 

bir fark denklemi olarak gösterilebilir.- 

t t , t+1 tv /„ ,t_t 
X =AX +3 (X -X ) + (1+g) ü 

ilişkinin tamamlayıcı çözüm dediğimiz, homojen kısmının çö- 
"fc — 

zümü (1+g) C =0 alınarak bulunur. Bu durumda tamamlayıcı 

fonksiyon 

X^ - AK^ +BX^ -3X^1 = 0 dur. 11°~ dersek, 
-t 
A - AAt + B f\* - B r\ t+1 = o 

^(i-A+B-B h ) = 0 
I — A+3-B Â = 0 

bA = (I-A+B.) 

A = B~^(l-A+B) ve X* rv ^ olduğundan 
"fcc I İL 

X = i B" (ı-A+B)j r. ,sistemin *bamamlayı.ca. çözü- 
münü verir. Burda c. bir sabiti ifa.de etmektedir. Bizim prob- 

lemizde gerçekleşen bazyılı üretim vektörü ile bazyılı için 
yapılan özel çözüm arasındaki farktır. 

4/ Kepenek, Y., Türkiye İmalat Sanayiinin Üretim Yapısı 
(1963-1973). (A.İcara: ICalit.p Matbaası, ODTÜ Yayın No; 
23, 1977) s'. 48 
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Sistemin özel çözümü isej 

X* - Jffi* + BXt - M6'1'1 = (1+8)* S* 
X^ = A (l+g)fc dersek, 
A (l+g)'fc - A A (l+g)°+ B X (l+g)'t r B A (l+g)t+1= 
(ı+g)* 5* 

(1+g)* [i+A-i-B-B (1-i-g)] A = (1+g)15 
(i-A-Bg) h = C* 

A = (l-A-gB)"1 ct ve X11 = A (1+g)^ olduğundan» 
Xtp = (1-A-gB)-1 (l+g)^ Ct dir. 

Bu fark denklemleri sisteminin genel çözünü tamamlayıcı ve 

özel çözümlerin toplamına eşittir. Bu kurala göre dinamik mo¬ 

delin genel çözümünü, 

X* = [b"1 (I-A+B)]15 fxo- (l-A-gB)*"1 Co ] + 
-1 t -t 

(l-A-gB)" (1+g) C olarak yazılır. 

Tamamlayıcı çözüm zamana Bağlı olarak denge duru¬ 
mundan sapmayı belirler, özel çözüm ise üretimin denge duru¬ 
munu verir. Eğer tamamlayıcı çözümde £ olarak gösterdiğimiz 
bazyılı üretim vektörü ile bazyılının özel çözümünden alı¬ 
nan üretim vektörü aynı ise tamamlıyıcı çözümün etkisi yok 

olur. Bu durumda model özel çözüme göre işler ve üretimin den¬ 

ge durumunu verir» Birbaşka deyişle zamana bağlı olarak nihayi 
talepte ortaya çıkan değişmeleri yansıtır. Burda (A+gB) mat- 
riksinin karekteristik kökünün birden küçük olması yani 
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sistemin liretken olması gerekir. Bu koşul varsa özel çözüm¬ 

deki (1-A-gB) ^ - 1+(A+gB) + (A+gB) 2+ ... olur. 

Kısaca özetlemek gerekirse Stone-Almon çözümü denge çö¬ 

zümüdür. üretim tekniğini veri alır ve sistemin belli bir g 

büyüme hızıyla büyüyeceğini varsayar. 

Xt = AXt t Bğl"k -t (1+g)* C^ise, 
Xt = (1-A-gB)"1 (1+g)”1 Ctolur. 

Bu çözümde sisteme ne başlangıç yılı, nede hedef yılı 

koşulları enpoze edilir. R.Stone, hu yöntemi uygulamak için 
geçici planlarla baz yılma gelmeyi, C.Alman ise başlangıç 

yılı tüketim vektörüyle oynayarak, mevcut sermaye stokuna 

uygun üretim değerleri elde ettikten sonra modeli denge ko¬ 

şullumda ileri doğru işletmeyi öneriyor. 

Son olarak, bütün sektörlerin nihayi talebinin aynı oran¬ 

da artması varsayımının gerçekçi bir varsayım olmadığını be¬ 
lirtelim. Ker sektörün nihayi talebinin farklı büyüme hızla¬ 

rıyla büyümesi ve fakat plan dönemi için şahit kalması var¬ 

sayımı kanımızca daha gerçekçi olacaktır. Vakit darlığı ne¬ 
deniyle biz bunu deniyemedik. 

_t+l rT t] _t C = ^1 + GJ C ve 
Xt = Q (l+BQG + (BQ)2(Ğ)2 + ... ] Ct Olur. 
_ -1 A 

Burda,Q _ (I-A) ve G sektörel büyüme hızlarını içeren diag#- 
nal matrikscir. 



-İS¬ 

li. DİNAMİK G-Ç SİSTEMİNİN VERİ GEREKLERİ 

1. SERMAYE YAPISI MATRİKSİ 

Herşeyden Önce bir modeli dinamik hale getirebil¬ 

mek için, ekonominin sermaye katsayılarına bilmek gerekmek¬ 

tedir. W.Leontief sermaye katsayılarına stok-akım, katsayıları 
5/ 

demektedir.— Sermaye katsayıları, stok olan sermayenin çe¬ 

şitli şekilleri ile akım olan üretim arasındaki ilişkileri 
belirlemektedir. Bu katsayılar bir birim üretim kapasitesi 

artışı (akım) yaratmak için gereken sermayenin (stok) hangi 
sektörlerden ne kadar geldiğini göstermektedir Ekonomimiz 

için bu katsayıların saptanması çalışması ilk olarak 1971 yı- 
6 / 

lmda yapılmıştır.— Bu çalışma 8 sektör için Türkiye ekono¬ 
misinin sermaye katsayılarını belirlemiştir. Ancak, biz bu¬ 

nunla yetinmedik ve temelle Dördüncü plan için incelediğimiz 
yatırım projelerinden hareketle Türkiye Ekonomis4 için 25 

sektörlü bir sermaye katsayıları matriksi kurmayı yeğledik. 

A. Yöntem 

Önce yatırım katsayı1.arı matriksini belirlemede 

kullandığımız yöntemi matematiksel olarak ifade edelim. Bi¬ 
rinci aşamada; 

S. ./ E. z s. . katsayılarını belirledik. Burda; 
ıj D iD 

5/ Leontief, W.W. Studies.in the Structure of the American 
Economy, (New York; Oxford Universicy Press, 1953) s.56 

_6/ Yayın, S. ve Üras, N. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminin Marjinal Sermaye - Üretim ilişkileri, (Ankara; 
DPT:1152,ÎPD:325, Ekim 1971). 
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S_:;i sektörü tarafından üretilip, j sektörü tarafından kapa¬ 
site artırımı amacıyla kullanılan sermaye mallarının parasal 

değerini , AK .-.j sektöründeki kapasite artırımını (bir başka 
O 

deyişle yatırımları) göstermektedir. 

Bu katsayılardan oluşan matriks bize ekonominin çe¬ 

şitli üretici sektörlerinde bir birimlik sermayenin hangi sek¬ 

telerden ne oranda geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla 
s. .= l’dir. Biz bu matrikse ekonominin sektörel Sermaye 

ı*l 1 ^ 
Yapısı matriksi dedik ve S sembolü ile gösterdik. 

İkinci aşamada sektörel sermaye yapısını üretimle 
ilişkilendirmek gerekiyordu. Tanım gereği, daha önce de be¬ 

lirttiğimiz gibi, sermaye katsayıları; stok olan sermaye ile 

akım olan üretim arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu ba¬ 

ğıntıyı kurmak için sektörel sermaye yapısı matriksini, sek¬ 

törel sermaye/üretim katsayıları ile ilişkilendirdik. 

Bilindiği gibi marjinal sermaye/üretim katsayısı; 
i A- K. ,. . S. . A K. , ,. _ k. _ ,ı dır. s. . t kı.ı .  j _ b. . dır. Bu 
J AX. 13 3 AK. AK. 13 
0 0 3 

katsayılar bir birim üretim kapasitesi artışı için gereken 

sermaye mallarının hangi sektörlerden ne miktarda geldiğini 

gösterirler. Bir başka deyişle ekoneminin sto'k-akım ilişki¬ 

lerini tanımlarlar. 

a n 

Burda, S. . =AK. , > S../AÎ.= k. ve dola- 
n ıST İ3 .3 ı^l x3 3 3 

yısıyla  b. . = k. olduğunu da belirtelim. Sözle ifade eder- 
i«l 3 

sek sermaye katsayıları matriksinin sütun toplamları, sektö¬ 

rel sermaye/üretim katsayılarını verir. 



- 17 -

Yaptığımız; işlem matriks notasyonuyla, 

S . & B dir. sembolleri tanımlarsak : 
nxn nxn nxıı 

S: Sektörel Sermaye Yapısı Matriksini, 

K: Diagonallerinde Sektörel Sermaye/üretim katsayı¬ 
ları Bulunan diagonal "bir matriksi, 

B; Sermaye Katsayıları Matriksini göstermektedir. 

Sermaye katsayıları (bij) doğrudan S_/A şeklin¬ 
de de elde edilebilir. Ancak elimizdeki veriler yukarda an¬ 
lattığımız yönteme uygun olduğu için birinci yöntemi tereih 

ettik. Anlaşılabileceği gibi elde ettiğimiz sermaye katsayı¬ 
ları marjinal katsayılardır. 

Sermaye katsayıları matriksini elde etmede kulla¬ 

nılan birbaşka yöntem ise aermaye katsayılarını girdi katsa¬ 
yılarından türetme yöntemidir. Girdi katsayıları matriksinden 

yatırım katsayıları matriksini elde etme yönteminde yapılan 

varsayım her malın belli bir kullanım süresi olduğudur. Her- 

hangibir sektörün girdi olarak kullanılan üretiminin, kulla¬ 

nıldığı sektör® bakılmaksızın tek bir kullanım süresi vardır. 
Bu varsayım yapıldıktan sonra her sektörün malları için kulla¬ 

nım süreleri mühendislik bilgilerine başvurularak belirlenir. . 
Bu kullanım sürelerinden oluşan diagonal matriks (ö), girdi 
katsayıları matriksi (A) ile önden çarpıldığında yatırım kat- 

7/ 
sayıları matriksi elda edilebilir.— Bu yöntemde üretim girdi¬ 

si vermeyen sektörler sorun yaratır. 

7/ Kepenek, Y. a,g*e», S.137. 
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B. Sermaye Yapısı Hatmisinin Kurulması 

(1) Sektörel Sermaye/üretim Katsayıları: Dördüncü Plan 
8 / 

için 64 sektör ayrıntısında hesaplanan— salit sermaye/üretim 

katsayılarına stok/üretim katsayıları da ilave edilerek iş
letme sermayesi gereksinimini de içeren sektörel toplam ser

maye/üretim katsayıları elde edilmiştir. Bu katsayılar 1973 
G—Ç tablosundaki sektörel üretim değerleriyle ağırlıklandı-

rılarak 25 sektör bazında sektörel sermaye/üretim katsayıları 

elde edilmiştir (Tablo:l). 

(2) Sektörel Sermaye Yapısının Belirlenmesi : Madencilik 
1 

ve imalat sanayii sektörlerinde sektörel sermaye yapısını be

lirlemede Dördüncü Planın Sabit Sermaye/üretim katsayılarını 
hesaplamak için seçilen ve incelenen projelerden yararlanıldı. 

Bu projelerin toplam yatırım tablosundan; tefriş, bina inşaatı, 

bina dışı inşaat, taşıt araçları, taşımacılık ve diğer hiz

metler kalemlerini saptamak olanağı bulunmuştur. Taşımacılık 
ayrıştırılırken; navlun ödemelerinin denizyolu taşımacılığına, 

yurtiçi taşımacılığını da; yatırımcının malını en ucuza taşı

tacağı varsayımından hareketle, yatırımın yerine, ülkenin de

miryolu ağına ve projenin kamu veya özel oluşuna bakarak, kara 

ve demiryolu taşımacılığı olarak ayrıştırdık. Proje bazında 

bu çalışmayı yürütürken en önemli güçlük Ana Fabrika ve Yar
dımcı işletmeler makiııa teçhizatını ayrıştırma safhasında 

çıktı. Çalışmaların bu aşamasında Devlet İstatistik Enstitüsü 
(DİE) tarafından yapılan "İmalat Sanayii üretim Maddeleri 

8/ DPT, Dördüncü Beş Yıllık Plan Modeli ve Yan Çalışmaları, 
(Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın 
No: DPT ; 1602-İPD:401,Hizmete özel, Haziran 1977)s.86-112 
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Sınıflandırılması" çalışmasından yararlandık. Yatırım proje¬ 

lerine ekli yatırım malları listesindeki malları yukarda bah¬ 

settiğimiz çalışmadaki sınıflandırmaya göre ayrıştırdık. Ay¬ 

rıştırma yapamadığımız yerlerde mühendis arkadaşların bilgi 
birikiminden yararlandık. 

Metal Eşya sektörünün ürünleri olarak kabul ettiğimiz 
yatırım malları : 

Madde Kodu 

3811-11 

3811-12 

3611-13 
3811-14 

3811-15 
3811-16 
3812-02 

3813-01 
3813-*? 
3813-04 

38l9-#5 

3819-12 
3819-14 
3819-17 
38*9-04 
3829-11 
3829-12 
3829-13 
3829-19 

Maddenin Adı 

El ve marangoz aletleri-Tor-
navida, çekiç, anahtar vb. 
Kazma kürek vb. 

Eğeler, mengeneler, vb. 
Havalı el aletleri 

Şalimo 
Akaryakıt servis tabancası 
Büro,lokanta vb. İşyeri için 
metal mobilya 

Ketal su ve yakıt tankları 
Boylerler 
Çelik ve aliminyum konstrük- 
siyon 
Gemici zinciri, transmisyon 
zinciri 

Çelik ve dökme kasalar 
Vana - Valf, vb. 
Aliminyum Jaluzi 
Vantilatör ve aspiratörler 
Klima Cihazları 

Merkezi tip klima cihazları 
Sanayi tipi soğutma depoları 
Sanayi tipi brulörler 

ISIC Kodu 

3811 

3813-01 

38l2-#4 

3829-25 
İt 

3829-28 
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Elektriksiz Makinalar Sektörünün ürünleri olarak kabul 

ettiğimiz yatırım malları : 

Madde Kodu Maddenin Adı ISIC Kodu 

3821-01 Dizel Motorları 3821-04 

3821-05 Graz türbünleri 3821-13 

3821-06 Hidrolik ttirbünler 3821-16 

3823-01 Torna makinaları 3823-13 

3823-02 Freze makinaları 

3823-03 Planya makinaları 

3825-04 Delme makinaları 3823-01 

3823-05 Rayba makinaları 

3823-06 Testere makinaları 3823-34 

3823-07 Taşlama makinaları 

3823-08 Rektefiye makinaları 

3823-09 Presler 3823-28 

3823-10 Diğer metal işleyen maki- 
nalar 

3823-19 

3823-11-15 Ağaç,mant ar,kemi k,suni 
plastik vb. işleyen mak. 3823-40 

3824-01 Meyve ve sebze.işleme mak. -

3824-02 Zeytinyağı imalat makinaları 
ve cihazları 

3824-03 Çay ve yapraklarını işleme 
makinaları 

-

3824-04 Hamur makinaları ve cihazları - 

3824-05 Hububat, öğütme makinaları -

3824-06 Biracılıkta kullanılan maki- 
nal ar 

3824-07 Çırçır makinaları — 
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Madde Kodu Madde Adı ISIC Kodu 

3824-08 Tarak makinaları -

3824-09 tplik makinaları 3824-34 

3824-1* Dokucıa tezgahları 3824-07 

3824-11 Diğer tekstil makinaları 3824-10 
3824-12 E! ağı t ve mukavva imaline 

mahsus makinalar 3824-13 

3824-13 Çimento imaline mahsus 
maki nal ar 

-

3824-14 Beton karıştırma makinaları3842-22 
3624-15 Taş kırma makinalar1 -

3824-16 Titreşimli elek makinaları -

3824-17 Kule vinci 3829-49 

3824-18 Tavan vinci M 

3824-19 Diğer endüstri makinaları -

3825-02 Yazı makinaları 3825-tl 
3825-03 Otomatik ibreli ölçü alet¬ 

leri i 
-

3825-04 Teraziler -

3825-^5 Vasıta tartan Basküller -

3829-01 Mayiler için tulumbalar ve 
pampalar 

3829-43 

3029—02 Derin kuyu pampaları 3829-34 
3829-03 Hava ve Vakum pampaları, 

kompresörler 
3829-46 

3829-06 Sanayi tipi çamaşır makinası 

3829-08 Ticari tip buzdalabı 3829-2® 
3829-I6 Dikiş makinası-sanayi tipi -

3829-17 Asansör -



Elektrikli Makinalar Sektörünün ürünleri olarak kabul 

ettiğimiz yatırını malları : 

Madde Kodu Madde Adı, ISIC Kodu 

3825-01 Hesap mikanaları-Elektronik 3825-04 
dahil 

3831-02 Elektrik motorları-1 BG den 3831-10 
büyük 

3831-04 Transformatörler 5 KWA dan 3831-16 
büyük 

3831-05 Voltaj Regülatörü 

3831-06 Elektrikli Kontrol panoları 

3831-08 Elektrik sayaçları 3831-15 

3831-14 Şalter 
3831-15 Yüksek gerilim şartelleri, 

Şalt tesisleri-seksiyonerler, 
disionktörler 

3831-17 Elektrikli kaynak makinaları 

3831-18 Sanayii de kullanılan elek- 3&31-25 
trikli fırınlar 

3831-19 Endüksiyon ocakları, fırın- 3831-25 
lan 

3832-05 Amplifikatör 

3832-06 Hoparlör 

3832-07 Dahili haberleşme cihazları, - 
Diktafon vb. 

3832-08 Telefon 383?-10 
3832-09 Telefon santralleri 

3832-10 Sinyaller 3832-31 
3832-11 Sirenler, Elektrikli alarm 

aletleri 

3833-11 Sanayii ütüsü 

3839-05 Elektrik kabloları ve izole 3839-07 
teller 

3839-13 Elektrikli el aletleri, 3839-22 
matkap vb. 
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Madencilik ve imalat sanayii sektörleri projelerinde ya¬ 
tırım malları ayrıştırma, yapıldıktan somca sektörel -scr- 

maye/üretinı katsayılarını belirlerken kul 1 andığımız ağırlık- 
9 / 

landırma yöntemini— kullanarak bu sektörler için sektörel ser¬ 
maye yapısını belirledik. 

Tarım ve hizmet sektörleri için DPT'de yapılan çeşitli 
çalışmalardan^-^Dördüncü Planda bu sektörlere yapılan yatırım 
tahsislerinin ayrıntılarından ve sektör programları şubesin¬ 
deki arkadaşların değerli birikimlerinden yararlanıldı. Kara 
taşımacılığı, Deniz taşımacılığı ve Turizm sektörlerinin özel 
kesim için sektörel katsayılarının yatırım projelerinden elde 
edildiğini belirtelim, 

3u çalışmalar sonucunda 25X64 boyutlarında elde edilen 
sektörel sermaye yapısı matriksi 1973 yılı G-Ç tablosundaki 
liretim değerleri ağırlık olarak kullanılarak sermaye yapısı 
matriksi 25X25 boyutlarına indirgemiştir (Tablo : 2). 

(3) Sermaye Katsayıları Matriksi : Sektörel sermaye yapı¬ 
sı matriksi (S), köşegenlerinde sektörel sermaye/liretim kat¬ 
sayıları bulunan matriksle sondan çarpılarak sektörel sermaye 
katsayıları (stok-akım) matriksi(3) elde edilmiştir (Tabi®:3)* 
Elde ettiğimiz sermaye katsayıları matriksi toplam katsayıları 
içermektedir. Yerli katsayılarla sermaye katsayıları matriksi- 
ni elde etmek için gereken veriler elimizde mevcuttur. Vakit 
darlığı nedeniyle bu çalışmayı yapamadık. 
9/ Bkz, Dördüncü Beş Yıllık Plan Modeli ve Yan Çalışmaları, 

s.92 
10/ POLAT,M,, AYHAN,H., 1963-1976 Sektörel Yatırım Deflatör* 

leri, (Ankara, Yayın No: DPT : 1550,ÎPD:396,Ocak 1977)# 
HACALOĞLU,A., 1968-1974 İnşaat ve Sektörel Yatırım Def- 
latörleri, (Ankara, Yayın No:DPT: 1456-İPD:389»Skim 19^5) 
DPT, Yıllık Progı'amlara Ek Yatırım Listeleri. 
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Tablo : 1- Sermaye / üretim Katsayılar». Biagor.al Matrıksi (î) 

Sektörler 01 02 03 04 05 36 07 03 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25 

01 Tarım 1.8779 

02 Madencılıic 2.8130 
03 Gıda, içki, Tütün Û.56I8 

04 Tekstil, Deri, Ayakkabı 0,7622 

05 Ormana Dayalı San. 1.4090 

06 Kimya, Petrokimva, Kauçuk-PIartik 1 . *1205 

07 Petrol Ürünleri 0.7295 

03 Taş ve Tcpr&ga Dayalı San, 1.6970 

09 Metal A.ıa Sanayii 2.295C 

10 Metal Sşya 0.87 21 

11 Blektrikaiz Makinalar C.8084 

lî Tarua Alet ve Kakinaları 0.6731 

13 Elektrikli Makinalar 0.6815 

14 Deniz Ulaşım Araçları 1.3613 

15 '■'araıryolu Ulaşım Araçları 1.0562 

16 Motorlu Kara Ulaşım Araçları 0.6805 

17 Diğer Ulaşım Araçları 0.6520 

18 Enerji 6.9960 

19 Bina înşaatı 0.2340 

20 Bina Dışı İnşae.t 0.2340 

21 Demiryolu Taşuıaoılığı 6.3660 

22 Diğer Kara Taşımacılığı 2.5000 

23 Denizyolu Taşımacılığı 4.2245 

•24 Havayolu Taşımacılığı 2.2981 

25 Diğer Hizmetler 2.4171 



Tablo ı 3 - Sermaye Katsayıları Matrikai (B) - Toplan Katsayılar 

Sektörler 01 02 03 04 05 06 07 as 0 co 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

o;. 7ar ıra .1316 - - - - - - - - - - - - - - - -

02. Madencilik - .0335 - - - _ - - - - - - - - - - -

03. Gıda, İçki, Tütün - - .0015 - - - - - - - - - - - - - -

04. Tekstil, Deri, Ayakkabı .0038 - .0001 .0027 .0006 .0005 .0007 .0004 - - - - - - - - - - .0036 

05. Ormana Bayalr Sanayiler - .0053 .0011 .0046 .0039 .0021 .0041 .0037 - - - - - .0051 .0004 - - - .0285 

06, Kimya, Petro-Kiaya, Kauçuk, Plastik .0049 .0076 .0021 .0005 - .0177 - -
- - - - - - - - - -

07. Petrol Orjnleri - - _ - .0020 - - - - - - - - - - - -

08. Taş ve Toprağa Dayalı San. - .0025 .0010 - .0130 .0058 - - - - .0812 - - - - - .0041 

09. Metal Ana Sanayii - .0051 - .0006 - .056c - - - - - - - - - - -

10. Metal Sşya .0111 .1558 .0722 .0401 .0649 .0420 .0368 .1522 .1214 .0496 .0669 .0421 .0393 .0637 .0&85 .0581 .0437 .1651 .0013 .0007 .0075 - . - .0329 

11. Elektriksiz, Makinalar .0389 .9601 .1980 .3460 .664£ .4790 . 3072 .7217 .7755 .5473 .4127 .3570 .3461 .4868 .5503 .3574 .3299 .0686 .1515 .1577 - - - .0363 

12. Tarım Alet ve Makinaları .5960 - - - - - - - - -
- - .0117 - - - -

13. Elektrikli Makinalar .0064 .1626 .0251 .0450 .0999 .0756 .0420 .1089 .1905 .0442 .0387 .0268 .0470 .0723 .0567 .0329 .0446 2.0648 .0075 .0089 - - .0552 .0766 

14. Deniş Ulaşıra Araçları .0049 .0073 - - - - - - - - - - - - 2.1537 - .0029 

15. Demiryolu Ulaşım Araçları - .0124 .0002 - - - - - - - - - - 3.0557 - - -

16. Motorlu Kara Ulaşım Araçları .0338 .3286 .0139 .0091 .0369 .0156 .0066 .0293 .0363 .0034 .0154 .0168 .0036 .0061 .0116 .0091 .0088 .0937 .0239 .0424 - 1.3250 - .0230 .0529 

17. Diğer Ulaşım Araçları - - - - - - - - - - - - - - 1.1398 -

18. fiserji - - - - - - - - - - .1105 - - - - - -

19. Sina İnşaatı .2715 .1643 , .1955 . 2403 .4072 .3005 .0584 .4696 .4602 .1653 .1945 .1527 .1712 .2451 .2948 .1571 .1582 .9622 .0001 .0001 .3183 .0065 .1479 .0919 1.7026 

20, Bina Dışı İnşaat .5912 .7696 .0201 .0227 .0410 .0774 .2186 ,0445 .4466 .0049 .0135 .0166 .0048 .3880 .0017 .0082 .0017 2.9677 - - 2.8647 1.1235 1.8186 .9882 .3628 

21. Demiryolu Taşımacılığı .0009 .0045 .0008 .0018 .0007 .0004 .0033 .0093 .0115 .0052 .0042 .0017 .0030 .0008 - - - .1273 - - -

22. Diğer Kara Taşımacılığı .0248 .0343 .0056 .0130 .0199 .0143 .0055 .0263 .0284 .0121 .0098 .0099 .0115 .0139 .0089 .0066 .1026 .0035 .00,37 .0100 - - .0266 

23. Demiryolu Taşımacılı ğl .0002 .0124 .0024 .0050 .0068 .0065 .0055 .0187 .0252 .0064 .0091 .0061 .0063 . 0095 .0061 .0043 .0045 .0588 .0007 .0008 .0025 .0042 - .0029 

24. Havayolu Taşımacılığı - - - - - - .0004 .0005 - - .0004 .0056 - - - - - .0005 

25. Diğer Hizmetler .1579 .1271 .0222 .0314 .0618 .0759 .0416 .1059 .1393 .0365 .0401 .0409 .0498 .0539 .0435 .0437 .0536 .2750 .0404 .0076 .0250 .1001 - *0819 

Sermaye / Üretim Katsayıları 1.8779 2.8130 .5618 .7622 1.4090 1.1205 .7295 1.6970 2.2950 .8721 .6084 .6731 .6815 1.3613 1.0562 .6805 .6520 6.9960 .2340 .2340 6.3660 2.5000 4.2245 2.2981 2.4171 



2. TEKNOLOJİ MATEİKSl (&-Ç) 

LIE tarafından hazırlanan ve 64 üretici sektörü 

içeren 1973 G-Ç tablosu, yatırıra katse,yıları matriksimize pa¬ 
ralel olarak 25 x 25 boyutlarına indirgenmiştir. Toplulaştırma 

yaparken girdi yapıları benzer sektörleri biraraya getirdik. 
Hiç kuşkusuz işin detayıyla ilgili isek bizi hiçbir toplulaş¬ 

tırma tatmin etmez DİE'nin hazırladığı C -Ç tablosunu kul¬ 
lanırken tablo üzerinde UVPŞb.’ce yapılan düzeltmeleri gözö- 
nüne aldık. Toplulaştırılmış,toplam girdi katsayılarından olu¬ 
şan 25 x 25 boyutlarındaki C--Ç katsayıları makriks inimiz deki 
katsayılardan tarımın tarıma verdiği katsayıyı .1727'den 

.1427'ye düşürdük. Tarımın, gübre ve ilâç girdisini ise .0363’- 
den.0668'e yükselttik. Bu yaptığımız değişikliklerden sonra 

kullandığımız toplam girdi katsayıları Tablo: 4'de verilmiştir. 

Kullandığımız Sektör Sınıflandırması : 

Sektör No. Sektörün Adı DİE Sektör No. 
01 Tarım 01, ..., 04 
02 Madencilik 05, • ••, 10 
03 Gıda, İçki, Tütün. 11, •••, 19 
04 Tekstil, Deri, Ayakkabı 20, ..., 24 
05 Ormana Dayalı Sanayiler 25, •••, 28 
06 Kimya, Petro-Kimya, Kauçuk, Plâstik 29,30,31,34,35 
07 Petrol Ürünleri 32,33 
08 Taş ve Toprağa, Dayalı Sanayiler 36,37,38 
09 Metal Ana Sanayii 39,40 
10 Metal Eşya 41 
11 Elektriksiz Makinalar 42,49 
12 Tarım Alet ve Makinaları 43 
13 Elektrikli Makinalar 44 
14 Deniz Ulaşım Araçları 45 

11 / Dorfman R., Samuelson, P.A. and Solovv, R.M., Linear Prog-
ramming and Economic Analysis (Tokyo, Mc Grow-Hill and 
Kogakusha Company, LTD.) s. 242. 
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Sektör No. S e k t örün Adı DİE Sektör No. 

15 Demiryolu Ulaşım Araçları 46 
16 Motorlu Kara Ulaşım Araçları 47 
17 Diğer Ulaşım Araçları 48 
18 Enerji 50,51 
19 Bina İnşaatı 52 
20 Bina Dışı İnşaat 53 
21 Demiryolu Taşımacılığı 56 
22 Diğer Kara Taşımacılığı 57 
23 Denizyolu Taşımacılığı 58 
24 Havayolu Taşımacılığı 59 
25 Diğer Hizmetler 54,55,60,... ,64 

3. SON KULLANIM VEKTÖRÜ 

Sektörel üretimleri veren, çözümler için baz yılı 
son kullanım vektörleri 25 sektör bazında DİE, 1973 Akim tab¬ 
losundan elde edilmiştir (Tablo: 5 ). 1973-1978 dönemi için 
büyüme oranı yüzde 6 (gerçekleşme), 1978-1983 dönemi için 
yüzde 8 (plan hedefi) alınmıştır. 

Tablo: 5 - Son Kullanım Vektörü 

(1973 fiyatlarıyla,milyar TL#) 

lektör 

No. 
Sektörler 

1973 

C° 
1978 

(ı+g)V 
1983 

(l+g^C 
1. Tarım 56,3 75,3 110,0 

2. Madencilik -5,1 -6,8 -10,0 
3. ' Gıda,İçki,Tütün 34,6 46,3 68,0 
4* S eks til,Deri,Ayakk. 23,3 31,2 45*6 
5, Ormana Dayalı San. 4,5 6,0 3,8 
6, Kimya,Petrokimya, 

Kauçuk, Plâstik 2,6 3,5 5,1 

7% Petrol Ürünleri 3,6 4,8 7,1 
8. Taş ve Toprağa 

Dayalı San, 2,9 3,9 5,7 
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Tablo : 5 (devam) 

Sektör 
No. 

Sektörler 
1973 

0° 
1978 

(l+g^C0 
1983 

(ı+g)V 
9. Metal Ana Sanayii 0,2 0,3 0,4 

10. Metal Eşya 4,0 5,4 7,9 
11. Elektriksiz Makinalar 2,4 3,2 4,7 
12. Tarım Alet ve Makinal, - - -

13. Elektrikli Makinalar 1,6 2,1 3,1 
14. Deniz Ulaşım Araçları - - -

15. Demiryolu Ulaşım Araçl. - - -

16. Motorlu Kara Ulaşım 
Araçları 2,7 3,6 5,3 

17 e Diğer Ulaşım Araçları -0,2 -0,3 -0,4 
18. Enerji 2,3 3,1 4,5 
19. Bina İnşaatı - - -

20. Bina Dışı İnşaat - - -

21. Demiryolu Taşımacılığı 1,1 1,5 2,2 

22. Diğer Kara Taşımacılığı 20,6 27,6 40,6 

23. Denizyolu Taşımacılığı 1,9 2,5 3,7 
24. Havayolu Taşımacılığı 1,8 2,4 3,5 
25. Diğer Hizmetler 89,1 119,2 175,1 

III. TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞİN BİR UYGULAMA 

1. KULLANILAN MODELİN TEMSİL YETENEĞİ 

Çözüm sonuçları 1973 yılında gerçekleşen büyüklük¬ 

lere oldukça yakın değerler vermiştir. Tablo: 6 incelendiğinde 

modelin verdiği toplam üretim gerçekleşenden 2,8 milyar TL, 
fazlalık göstermektedir. Bu çok önemsiz bir sapma olarak kabul 
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edilebilir, Sektörel bazda baktağımızda; 1, 2, 6, 9, 10, 12, 14, 

18, 21, 23 no'lu sektörlerde, gerçekleşene göre, cüzî fazlalık¬ 
lar; 3, 4, 5, 11, 15, 19, 20, 22, no'lu sektörlerde cüzî azlık¬ 
lar ve 7, 8, 13, 16, 17, 23, 24 no'lu sektörlerde ise gerçekle¬ 
şen üretim düzeyiyle aynı üretim düzeyleri gözlenmektedir. Bu 

koşullar altında modeli ileriye doğru işletmenin sakıncalı ol¬ 

madığı kanaatindeyiz. Model ileri doğru işletildiğinde bize 

teknolojik değişiklik içermeden aynı üretim fonksiyonu üzerin¬ 
de büyüme yolunu verebilecektir. 

2. MODELİN ■'/ERDİĞİ ÜRETİM ARTIŞ HIZLARI 

Modele 1973-1974 dönemi için yüzde 6,0 büyüme hızını 
(Gerçekleşen büyüme hızı) dışsal olarak verdiğimizde toplam 
üretimin yıllık ortalama yüzde 6,4 arttığı görülmektedir. Ge¬ 
nellikle sektörel üretim artış hızları, 1977 ve 1978 yılların¬ 

daki güç koşullar da dikkate alındığında, makuldür. Çalışmanın 
teorik bölümünde de dediğimiz gibi bütün sektörlerdeki nihayi 

talebin aynı oranda artacağı kabulu gerçekçi bir kabul değildir. 
Bu kabulün gerçekçi olmadığını tarım sektöründeki yıllık or¬ 
talama yüzde 5,6 artış kanıtlamaktadır. Açıktırki nihayi talep 
artış hızını her sektör için farklı alırsak tarım sektörünün 
üretim artış hızı makul bir düzeye inecek, imalât sanayii sek¬ 

törlerinin artış hızı ise yükselecektir. 

Model«1978-1983 dönemi için büyüme hızı yüzde 8 olur¬ 

sa, toplam üretim yıllık ortalama artış hızının yüzde 9,5 olması 
gerektiğini söylemektedir. Bu yıllık ortalama artış hızı Dördüncü 

Plan hedefi olarak verilen yıllık ortalama artış hızıyla (yüzde 
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9,3) tutarlıdır. Tarım yıllık ortalar üretim artış hızı için 
1973-78 dönemi için söylenenler hu dönem için de geçerlidir. 
Diğer sektörlerin üretim artış hızları kanımızca makuldür. Sö¬ 

zünü ettiğimiz varsayım değiştirildiğinde daha gerçekçi sonuç¬ 
lar alınabilecektir. 

3. ORİJİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE YATIRIMLAR 

Model sonuçlarına göre 1973-1978 döneminde 1973 fi¬ 

yatlarıyla toplam 300,9 milyar TL. yatırım yapılması gerekmekte¬ 
dir. Bu büyüklük stokları da içermektedir. Ekonomide yapılan 

300,9 milyar TL.'lık toplam yatırımların yüzde 1,3'ü tarım; 

3,7'si metal eşya; 11,7*si elektriksiz makinalar; 5,8'i tarım 
alet ve makinalari; 5,0'ı elektrikli makinalar; 6,8'i motorlu 

kara ulaşım araçları; 35,0'ı bina inşaatı; 21,7'si bina dışı 
inşaat sektörlerinin ürünleridir. 

1978-1983 döneminde ise 1973 fiyatlarıyla 622,5 mil¬ 
yar TL. toplam yatırım yapılması gerekecektir. Bir Önceki döneme 

göre elektriksiz makinalar sektörü ürünlerinin payı artmakta 

bina ve bina dışı inşaatın payı düşmektedir. 

4. SONUÇ 

Özetlemek gerekirse, kullandığımız model yatırım 
gereksinimlerini de içsel olarak dikkate alan sektorel üretim 

düzeylerini vermektedir. Üretim farklarıyla B matriksi işleme 
konarak orijin sektörler itibariyle yatırımlar elde edilebil¬ 

mektedir f Üzerinde biraz daha çalışılarak daha tutarlı pratik 
yararları olan sonuçlar elde edilebilir. 
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Tablo: 6 Sektörel Üretimler 

(1973 fiyatlarıyla,Milyar TL.) 

îektör 

No. 
Sektörler 1 9 7 3 1978 

Model 
1983-
Model G - Ç Model 

1. Tarım 101,2 104, b 137,1 197,1 
2. Madencilik 6,0 6,2 9,0 15,8 
3. Gıda, İçki, Tütün 44,5 44,2 59,3 87,3 
4. Tekstil, Deri, Ayakkabı 33,1 32,8 44,1 65,1 
5. Ormana Dayalı Sanayiler 11,9 11,6 16,2 26,5 
6. Kimya,P-Kimya,Kauçuk,Plâstik 15,2 15,3 22,8 39,2 
7. Petrol Ürünleri 14,6 14,6 19,9 30,7 
8. Taş ve Toprağa Dayalı San. 6,5 6,5 9,3 16,1 
9. Metal Ana Sanayii 12,9 14,7 21,4 39,6 

10. Metal Eşya 6,9 7,5 10,6 17,8 
11. Elektriksiz Makinalar 8,5 8,4 12,5 24,5 
12. Tarım Alet ve Makinaları 3,2 ... 4,2 6,0 11,7 
13. Elektrikli Makinalar 4,7 4,7 6,9 12,9 
14. Deniz Ulaşım Araçları 0,5 0,7 1,0 1,9 

15. Demiryolu Ulaşım Araçları 0,5 0,4 0,6 1,3 
16. Motorlu Kara Ulaşım Araçl. 9,4 9,4 13,2 23,4 
17. Diğer Ulaşım Araçları 0,6 0,6 0,8 1,3 
18. Enerji 5,8 5,9 8,9 14,1 
19. Bina İnşaatı 16,4 15,7 23,8 48,6 
20. Bina Dışı İnşaat 12,1 H,5 16,7 30,8 
'21. Demiryolu Taşımacılığı 1,8 1,9 2,6 4,1 
22. Diğer Kara Taşımacılığı 30,8 30,6 40,7 62,2 
23. Denizyolu Taşımacılığı 2,7 2,9 3,9 6,1 
24. Havayolu Taşımacılığı 1,8 1,8 2,4 3,6 
25. Diğer Hizmetler 124,1 123,8 166,7 252,3 

TOPLAM 477,7 480,5 656,4 1 034,0 
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Tablo: 7 Sektörel Üretim Yıllık Ortalama Artış Hızları 

(Yüzde) 

Sektör 
No» Sektör], er 1973-1978 1978-1983 

lc Tarım 5,6 7,5 
2. Madencilik 7,7 11,9 
3. Gı da, İ ç ki, Tütün 6,1 8,0 
4o Tekstil, Deri Ayakkabı 6,1 8,1 
5. Ormana Dayalı Sanayiler 6,9 10,3 
6. Kimya,P-Kimya-Kauçuk,Plâs tik 8,3 11,5 
7 Petrol Ürünleri 6,4 9,1 
8. Taş ve Toprağa Dayalı San. 7,4 11,6 
9. Metal Ana Sanayii 7,8 13,1 

10. Metal Eşya 7,2 10,9 

11. Elektriksiz Makinalar 8,3 14,4 
12. Tarım Alet ve Makinaları 7,4 14,3 
13. Elektrikli Makinalar 8,0 13,3 
14. Deniz Ulaşım Araçları 7,4 13,7 
15. Demiryolu Ulaşım Araçları 8,4 16,7 
16. Motorlu Kare. Ulaşım Araçları 7,0 12,1 
17 o Diğer Ulaşım Araçları 5,9 10,2 
18. Enerji 8,6 9,6 
19. Bina İnşaatı 8,7 15,3 
20. Bina Dışı İnşaat 7,7 13,0 
21. Demiryolu Taşımacılığı 6,5 9,5 
22. Diğer Kara Taşımacılığı 5,9 8,9 
23. Denizyolu Taşımacılığı 6,1 9,4 
24. Havayolu Taşımacılığı 5,9 8,4 
25. Diğer Hizmetler 6,1 8,6 

TOPLAM 6,4 9,5 
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Tablo: 8 Orijin Sektörler İtibariyle Yatırımlar 

(1973 fiyatlarıyla,Milyar Tl,.) 

Sektör 

No, 
Sektörler 1973-1978 Dönemi 1978-1983 Dönemi 

Değer # Pay Değer İo Pay 

1. Tarım 3,9 1,3 8,4 1,3 
2. Madencilik 0,1 - 0,2 -

3. Gıda, İçki, Tütün - - - -

4. Tekstil, Deri, Ayakkabı 0,3 0,1 0,6 0,1 
5. Ormana Dayalı Sanayiler 1,4 0,5 2,9 0,5 
6. Kimya,P-Kimya-Kauçuk,Plâs t dk 0, 3 0,1 0,5 0,1 
7. Petrol Ürünleri - - - -

8. Taş ve Toprağa Dayalı San . 0,5 0,2 0,9 0,1 
9. Metal Ana Sanayii 0,4 0,1 1,1 0,2 

10. Metal Eşya Sanayii 11,1 3,7 23,0 3,7 

11. Elektriksiz Makinalar 35,2 11,7 78,9 12,7 
12, Tarım Alet ve Malcinaları 17,6 5,8 33,2 6,1 
13. Elektrikli Makinalar 15,0 5,0 29,5 4,7 
14. Deniz Ulaşım Araçları 2,4 0,8 5,3 0,9 
15. Demiryolu Ulaşım Araçları 2,2 0,7 4,7 0,8 
16. Motorlu Kara Ulaşım Araçl . 20,3 6,8 41,7 6,7 
17. Diğer Ulaşım Araçları 0,7 0,2 1,4 0,2 
18. Enerji 0,3 0,1 0,6 0,1 
L9. Bina İnşaatı 105,4 35,0 211,2 33,9 
20. Bina Dışı İnşaat 65,2 21,7 133,8 21,5 
21. Demiryolu Taşımacılığı 0,3 0,1 0,8 0,1 
22. Diğer Kara Taşımacılığı 3,4 1,1 7,0 1,1 
23. Denizyolu Taşımacılığı 0,9 0,3 2,0 0,3 
24. Havayolu Taşımacılığı - - 0,1 -

!5. Diğer Hizmetler 14,0 4,7 29,7 4,8 
TOPLAM 300,9 100,0 622,5 100-, 0 
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S U M M A R Y 

In spite of its drawbacks, 1-0 technique has so many 
areas of app^lication. 1-0 nodels can ha classified in two 
branches. Nanely, open and closed eııd systems. In open-end 
systems via exogeneous final demand we could get one unique 
solution per exogeneous final demand vector. In the case of 
closed end System (since it is a homogenoous set of linear 
independent equations) we could find infiritely many Solutions. 

Dynamic 1-0 model considers investnents as an endogeneous 
part of the system and treats it endogeneausly. This brings 
the time dimsnsion to the system. And it is the main 
diversifacation from the static leontief system. Additional 
assumptions of the Dynamic system from static case are the 
incremental capital/output ratios and fixed sectoral Capital 
structure of the economy. We know that the equality signs of 
the production functions imply full capacity usage, no waste. 

In the economic plonning literatüre, we observc mainly 
two app'^oaches to the dynamic 1-0 models. One approach is 
the backward running the model. In this approach we are 

imposing terminal year condition on tt ; model and driving 
the base year values endogeneous ly. Arbetarry te mi nal 
year final consumption levels (which includes an arbitarry 
level of exogeneously determiııed terminal yaar investments) 
affect the terminal year outputs, mhich in turn affect the 
initial year results. Also, exogeneonsly determined other 
years sectoral consumpt'on levels, have influence on the 
initial year. Stability of the system depends on the 
(I-A+B) matrix. fhe dominant characteristic root of 

this matrix should be lesr- than one. Otherwise, the model 
diverges. 

The second approach is the forwa:. ı ruuring the model. 
İn this approach we are imposing the initial yeo.r cnn.iitions 
on the model. Due to fixed Capital structure assumption and 
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full capacity usago assumption, the model gives negative 
outputs after a few periods. That's why it' s worse tlıan 
backward running approach, 

In the Almon-Stone approach however we are not imposing 
on the model anything. We are running the model according to 
the stability conditions. So, there is no stability problem. 

In our app.^lieation, we assumed that ali the final 
demand conponents have the same growth rate. It is obvious 
that this assumption is contridictiry the reality. So, our 
Solutions have no emprical validity. But it shows that this 
approach can be used for planning purposes by changing our 
assumption. If we give different set of growth rates to the 
system, we could get better Solutions which have emprical 
validity and practicSl use. 
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