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1. BÖLÜM | 
j TÜRK İMALAT SANAYİİNDE İTHALATA pat 

SANAYİDE İTHAL GİRDİLERİ KULLANMANI, II. BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE DIŞTİCARET VE SANAYİLEŞME STRATEJİSİ 
a, 1980 yılı öncesi strateji b. ek Ocak 1980 sonrası iktisadi politikalar 

G- DIŞTİCARETE KONU OLAN VE: OLMAYAN MAL VE' HİZMETLER 
© zır. BÖLÜM, | 

A- PLANLI DÖNEMDE İHRACATIN YAPISI a, İhracatın Sektörel Gelişimi b. Plan Hedefleri ve gerçekleşmeler 
B- İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI. G- TÜRKİYENİN DIŞ TİCARET HADLERİ e 
D- İHRACATIMIZIN DUNYA İHRACATI. İÇİNDEKİ PAYI IV. BÖLÜM 

eönieni DIŞTİCARETİNDE GELİŞMELER | . İhracat ve İthalatın Yıllara Göre gelişimi » Üretim Kesimlerine göre Yıllık İhracat: 1979-1982 c. Yıllara Göre ihracat-İthalat Farkı: .1966-1982 ç 
e, İhracatın Bölgelere göre Dağılımı 
İ, İthalatta Liberasyon Oranı   
  

  
  



    
  

   
   

      
      
  
  

    

   

ektörlere Göre İthal Girdiler! 
V. BÖLÜM 

İHRACAT TAAHHÜTLERİ NN 
İHRACAT TAAHHÜDÜ KARŞILIĞI YAPILAN TAK 1980-1981-1982 YILLARINDA İHRACATA YÖN) 
İTHAL GİRDİLERİNİN ARZA ORANI 
80 Yılı İhracat Taahhüdü Karşılığı Ver: 
Sektörel Dağılımı. > | | 1980 Yılı Döviz Tahsislerinin Sektörel Dâ, 
1981 Yılında Kredi Karşılığı TUB'na Verileğ. 
Sektörel Dağılımı. 

1981 Yılı Döviz Tahsislerinin Sektörel Dağılımı ve İhrav.. 

| 
1 

1980 Yılı Geçici İthal ile İlgili Döviz Tahsislerinin SektörelDağılımı. 
1981 Yılı Geçici İthal İle İlgili Döivz Tahsislerinin  SektörelDağılanı. 

vi? BÖLÜM 

A- İthalatın Madde Gruplarına Göre Dağılımı. 
B- İthalatın Kaynaklarına Göre Dağılımı. 
- SONUÇ VE ÖNERİLER 

    



    
   
  

    
  

    
    
   
   

    
    
    

    
    
   

    
    
   

    

  
RK İMALAT SANAYİİNDE İTHALATA A 

: VW 

ir ekonominin yapısı, ülkene. sürdü. 
madde ve beşeri kaynakların dürumuna “ğ. 
inin ithal girdileri kullanımı yada yeri» 
la üretimin sürdürülmesi de buna bağlıdi : 

Ni 

Her konuda yoğunlaşan uluslararası ilirj şkiler gelmekteair. Dışa açık ekonomilel 
di alışverişi içerisinde olmak durumunda. 
ramları da bu alışverişlerin ökonomik adlak. 

Öyleyse,"İthalata bağımlılık" üretimde ve yatırımda 2on... , 
eri kullanmak ise her ülkenin Sanayiinin belli ölçüde ithalata vi ımlı olduğunu söylemek mümkündür, © Nİ ii — 

v 

ğımlılık bir sorun teşkil eder, Sektör yada alti sektör düzeyinde: : 
hal girdilerinin üsetbimde ve yatırımda kullanılan miktari ile ihra¬ 

atın dengelenmesi gerekmez, Ekonomi, yapay döviz. kurları ve ithalatta e 
ktar kısıtlamaları uygulamaksızın döviz giriş ve çıkışını dengeli¬ 
rsa bağımlılık sorunu oluşmaz. 

Türkiye'de bu denge ülke düzeyinde sağlanamadığı ve: imalat sa¬ 

me dengesizliği sonucu olan dış finahsman gereği şeklinde belirmek 

rılan ara ve yatırım mallarından oluşmaktadır, : 

ği düşük, gelir esnekliği ise genellikle yüksektir. Gelir artışının ” 

  

  
  



  

   
     
  
  
  
   
  
   
     

    
    

yüksekliği, gelir esnekliğinin| 
zat ithalatının tamamlayıcı ith, 
Jılık nedeniyle de fiyat eenekli, 

SANAYİİDE İTHAL GİRDİLERİ KULLANI. 
İthel kısıtlamaları nedeniyle üretim 

itenin sakıncaları dışında, yurtiçi gil 
belli sakıncaları olabilir: ci 1 Uluslararası üretim teknolojileri il 

laştırmalı üstünlük âurumunu'ciddi şek 
Ülkenin ihracatının azalmasına yolaçar. 

al içeriği, yurtiçi tüketime göre daha yüksek 
orum) . ia 

malı ara girdilerin, bizim yapımızdaki. ülkelerde üretilen girdilere. 
anla daha ucuz teminine yolaçar. abete kapanma ve bunun için de: koruma duvarları ardına çekilmeyi ge-— 
İL. Türkiye'de olduğu gibi ara malları 
ilir ve kamu kesiminin üre at dünya fiyatlarının üzerinde satılmak durumunda" kalınırsa). bundan 
kamu kesimi, ne kamu kesimi e çeken tüketici nede sanayici yararlanır. v5 e 

Mikro düzeyde, bir sanayici için üretim girdisinin, kendisine en syonel gelen kaynaktan sağlayamamak sonucunu doğuran. her tedbir kendi. 
ısından bir "yapay"lıktır. a a ln 

'Yurtiçi girdi k timde önemli ölçülerde ithal girdileri. kullanmanın. da bem firma hem de: 
onominin tümü için önemli sakıncaları vardır? 

Ödemeler dengesi sorunları 
ur. Endüstrinin çalışması de ödeme 
gtikili olur. 

ler dengesine sürekli olumsuz yönde v 
İthel girdileri kullanımı, 

n gücünü azaltır. Endüstriler arası etki tim yoluyla sağlanan girdileri nedeniyle ortaya çıkar. © 
| vala 

  

  

    



  

   
    
  
  
  
   
  
   
   
    
  

    
   
   
  
   
   
   
  
  
  
  
   
   
   
  

   
   

   

OÖzellikle yabancı Sermaye il 
ileri kullanımı önemli ölçüde 
.se "Çevre Firma" için göze alı 
ak transferine yolaçar. , ©“ 

vi II. BÖLÜ. 
TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET ve SANAYİLL 
ürkiye 1930'lardan itibaren sanayi 

. 1930-1979 döneminde Türkiyede uygui 
nayileşme stratejileri, belli dâönemlerd 
ne rağmen içe dönek bir özellik taşımıt 

İ İkinci Dünya Savaşı sonundan 1953 yı 
liberal bir dış ticaret ve sanayileşme Sir. 
, 1953 yılından itibaren ortaya çıkan ağır dğv.. 
halat ikamesinin aletleri olan kotaları; ithalat yasa... 
k gümrük duvarlarını uygulamaya koydu. Enflasyonist politikular ve 
ırı değerlenmiş kur politikasında şiddetini giderek arttırarak 1958 
erasyonuna kadar sürdürdü. 1953-1960 döneminde iktisadi şartların 
reği bilinçsiz olarak ithal ikamesi stratejisini uygulayan Türkiye, 
60 başlarından itibaren 1980 yılına kader içe dönük stratejiyi bilinç¬ 
,plânlı ve proğramlı olarak sürdürmeye çalıştı. 2 vi 

Bu arada Türkiyede 1970 devalüasyonu'ile ilk defa 'dış ticaret 
jimini liberalleştirme girişimi de yapıldı.ise dö, bu politikaların 
dürülmemesi sonucu 1974'ten itibaren ggsidyyiükestritiğiysudönüldü. 

T1 yılına kadar dış borçlarına ve işçi dövizlerinin kâtkılarıyla da 
yük bir başarıya ulaşan Türkiyedeki sanayileşme politikası, bu tarih¬ 

en itibaren başarısız bir döneme girdi. Nihayet 1980 İaşından itiba— 
n Türkiyede dış ticaret ve sanayileşme stratejisinde dışa dönük stra¬ 

leji uygulamaya koymak kaçınılmaz hale gelmiştir. B.Çankçı-S.109 No. o. 
z Görüldüğü gibi Türkiyedeki diş ticaret ve sanayileşme strate— 
jisinde tutarlı bir yol izlenememiştir. Hürk ekonomisi wİthal ikame — 
si" ve" dışa dönük strateji" arasında gidip-gelmiştir. Türk &konomisi 1960-79 arasında çeşitli aşamalardan geçtiği halde'dış ticaret stra — ii 
tejisinde bazı değişmeyen özellikler vardır. o ii ie A 

Bunlardan birisi, daha önce ithal edilen malın Türkiyede üre¬ 
İimine geçilince bu malın ithalatı derhal yasaklanmıştır. İkincisi, 1960-79 döneminde Türk Sanayii.için kredi maliyeti daima hesâba Kkatı1¬ 
mamıştır. Çünkü, negatif faiz uyguleması 1960 ortalarından itibaren ¬ enflasyonun hızlanmasıyla sanayicileri bu yola itmiştir. Diğeri de yer¬ 

  

    



   
  
  
  
  

    
   
  

   
     
     
     
   

imin yetmediği durumlarda kota sisteminin uygulanmasıdır. 
Ayrıca, döviz tasarrufu taahhüdünde bulunan firmalara düşük .. kredi ve ithalat izni verilmesi'de yaygın bir şekilde kulla- © ır. vi LE dl Gİ 
24-0cak-1980 SONRASI İKTİSADİ POLİTİKALAR 

ekonomilerde ihracat ar -— Her ekonomide ve özellikle gelişen sınırını tayin eğer. Enflas¬ 1zı iktisadi gelişmenin ve büyümenin ıızlanınca iç piyasa canlı ve cazip hale gelmekte, ihracat İren 3kte ve neticede sanayi ürünleri lehine, fakat bü malların ihra¬ aleyhine bir ayırım yapmak ve aşırı himeye politikaları uygula— 
caçınılmaz hale gelmeküedir. 

1980 öncesi geciktirilerek yapılan yüksek oranlı. devalüasyon¬ devalüasyon beklentilerinin. yoğunluk kazandığı aylarda ithalat olayısıyla döviz talebini arttırıyordu. İhracatçılar ise eldeki larını Jsvalünsyon' sonrasına, erteledikleri, yürt âışındeki işçi — e ayhı şekilde Yo" sandıklari veya dövizlerini Karaborsala” gön¬ ikleri için, devalüasyon beklentisi aylarında döviz darboğazı şiâ¬ 
ni giderek arttırıyordü. o , 

celerin önüne geçmek ümidiyle 24 Ocak arlarını takiben fiyat kontrollerine son verilmiş, KİT ürünleri¬ mini zem politikası, nini devalüasyon politikası, 1 Temmi” 1980'den rada faiz serbestisi molitikesı uygulamalarına geğilmişiir. &Y iş yatırım teşviklerinde ve .d1$ ticarette bürokratik engeller ezalt— iş, kota uygulamasına son verilerek ithalat bir ölçüde libere edil-. İŞ) ihracatı özendirmek için, kapsamlı bir ihracatı teşvik politike¬ paketi  ymulanaya konulmuştur. Diğer tarafi enflasyonla mücade-— sâe kararlı bir tutum venimsenetei sıkı para,kredi ve denk bütçe po- . ikası uygulamaları da sürdürülmektedir. 
elerin sanayileşme (Kalkınma) hızlarını süren darboğazlardan biride “dsviz darboğazıdırı. Günkü, hedef BE “an büyüme bazanın gerçekleştirilebilmesi igin ithalatın 'de belli bir İyme hazı ile ortırılabilmesi gerek. Diğer bir ifade ile ihraca" İhan istenen düzeyde arttırilememis1 ; “ithalat kapasitesini sınırladığı İçin aöviz gelirlerindeki büyür. Sİ, #retim artışını belirlemektedir. yin örün ele aran dme, 49 üretiminden Teğea Sanal “İbüketimi ertan On Beviyesümi anlayana ö298 ÖR in sağlan | ' olarak uygulanarak iç ve dış dengenin sağlan¬ 

Yukarıdaki olumsuz neti 

“gelişmekte olan ül 

  
   

  İşolitikelarının tutarlı 

  

  
   

  
  



  
   
    

   

asından geçer.(1) Emin Çankçı sf:60. 

,, Gelişen ülkelerin yapısal sorunları ye iç dengeyi sağlamada nisbi bir başarı sağlıyamamaları dış denge hedefine ulaşılmasını da güçleştirmektedir. Genel olarak dış denge "ödemeler bilançosu denkliği" ile aynı anlamdadır. Burada, “diş denge" deyince"Cari işlemler Dengesi" anlaşılacaktır. İ 
© Paraları konvertibl olmayan gelişen ülkeler için bu ülkele¬ 

rin'mal ve hizmet döviz gelir ve giderlerine göre dış dengeyi ka¬ 
bullenmek daha tutarlı olacaktır. 

© SAncak, belirtmek gerekirki, gelişmekte olan ülkeler için kısa ve orta vade dış denge hedef alınamaz, Burada da kabuledi¬ lebilir bir Gari İşlemler Dengesi açığı hedef alınmalıdır. Çünkü , bu ülkelerde, genellikle hızlı nüfus artışı vardır. Ve yüksek iş¬ sızlık sorunu ile karşı karşıyadırlar. Alınacak hedef, ihracatın ithalatı karşılama oranını P 75—80'lere çıkarip dış borç Kredi ka¬ litesini arttırarak dış kaynağın da desteğiyle belli bir Cari iş¬ lemler Dengesi, açığını göze 'alarak, kendi imkânlarından daha hızlı © kalkınmak ve böylece işsizliğe uzun dönemde çare bulmaktır.   
B- DIŞ DENGESİZLİĞİN KAYNAKLARI VE GİDERİLME YOLLARI: 

Dış dengesizlik bir ülkede uygulanan iktisat politikaları sonucu, âöviz talebinin aşırı gekilde artmasından ve/veya döviz arzının düşmesinden dolayı ortaya çıkar. Döviz arz ve talebindeki dengesizliğin kaynağı ise, yine uygulanan'tutarsız iktisadi politi— kalar sonucu gelir dengesizliğinden fiyat, dengesizliğinden ve ya¬ pısal dengesizlikten kaynaklayabilir. Ancak,:gerçekte bu üç denge¬ Kizlik iç içe geçmektedir. | ©. 4, 4... e 
© © Gezir dengesizliğinden Kaynaklanan dış açık: ülkede üretin, * istihdam ve toplam gelirdeki değişmelerden möydena gelir. Fiyat ti¬ pi idengesizlikte ülkede enflasyonun hızlanmasıyla mal ve hizmet ih— , pi dener e ithalat artar, ve neticede GİD aşık verir. Yemsal. 7 Sİ gesizlik ise, reel aktörlerden kaynaklanir, Bazı sektörlerdeki wrz | ve #alep dengesizliğinden dolâyi dış tigarette ülkenin mukayeseli üstünlüğü kaybolmuş olabilir. Bunun kaynağı da içerde ve, 'dışarda zevklerden.ihraç Üdilebilir mal üretimindeki teknolojik değişmeler” ra ilen hammadde ve maden kaynakları gibi; ülkenin baş¬ klarının tükenmesinden kaynaklanabilir. e    
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, Fakat, yukarıda sözü edilen gelir; fiyat ve yapısal dengegiz-— 
liklere yolaçan nedenlerde büyük ölçüde uygulanan iktisat politika— 
ları sonucu ortaya çıktığı ve birçoğu birbirleriyle ilişkili oldu¬ 
Bu için dış dengeyi sağlamada karma bir politika demeti uygulamak 
kaçınılmaz olmaktadır. Dış açığı kapamada, genellikle belli bir sü¬ 
re ve şartlar elverdiği müddetçe elde mevcut döviz rezervlerinin 
kullanılması ve dış borçlanmanın sürdürülmesi. tercih edilmektedir. 
Çünkü, bu yolla iç ve dış dengesizliği giderecek iktisat politika 

olarının uygulanmasıyla ortaya çıkacak iktisadi ve bilhassa siyasi 
maliyetler ertelenmiş olur.. Çi 

Dış dengeyi sağlamada denenen diğer 'bir yolda dış ticaret 
politikaları âletl rinden yararlanmaktır, Gümrük vergilerinin art— 
tırılmaşı ve miktar kısıtlamalarına (ithal yasakları,kotalar ve 

«döviz kontrolü) ağırlık verilmesiyle ithalat kontrol altına alınır. 
“Fakat, ithalat kışıtlamaları yerine gerçekçi (denge) kur politikası 
“uygulamak ve' ihracatı Teşvik Tedbirlerine büşvurmak eninde sonunâg: 
zorunlu hale gelmektedir. (2) E.Çarıkçı sf.62-63. 

4- “DIŞ TİCARETE KONU OLAN “ve Olmayan MAL vö HİZMETLER 
“© İktisadi analiz yapilirken, genellikle bir ekonomide iki 

çeşit mal üretilmekte olduğu varsayılır? o, , 
o SıDış Ticarete konu olan mallar (iradables:1) e, 
— Diş Ticarete koni olmayan mallar (non-tradables:N1) 
Dış ticarete konu olan mâllar ($) kapsamına ihracedilebilir. 

(exportables:x5) ve ithal edilebilir (importables:MS) mallar girer. 
İhracedilebilir mallar (x$) kapsamına da ihraç edilen mallara ila¬ 
veten,ihraç malları yerine kolayca ikame edilen ve yurt içinde sa¬ 
tılan (Mesela Türkiyede koyun eti) mallarda girer, İthel edilebilir   

  
  
  

malları yerine kolayca ikame edilebilen mallarda girmektedir.(1) 
mallarının yurtiçi fiyatları büyük ölçüde dünya piyasalarındaki arz. 

  
  
  

ne ilaveten, tarifeler;ihracat sübvansiyonları ve uluslararası ta-: 
şıma maliyetleride etki eder, * 

“Nihayet dış ticarete konu olmayan mal ve hizmet (NT) fiyat¬    
kacılık,sigortacilık ,devlet hizmetleri) girmektedir. 

s.o. 

   
     

    
  
  
  
  

     

     

   



   
  

   
  
  
  
   
  
  
  
   
   
  
  
  
  

     
   

İktikrar proğremlarının ilk hedefi vardır: 
1- Enflasyonu kontrol etmek veya düşürmek 2- Dış dengeyi suğlamak için dış ticaret rejimini ve dış öde 

me sistemini libere etmektir. 

© İstikrarın (İç ve Dış Dengenin) sağlanmasında bütçe açıkları-— 
n azaltılmasına massetme yaklaşımı ile ulaşılır. 

YsesgtltGex Toplam harcama m Â 
UY LİSA SİTEM > Toplam üretim x X 
Mx > ( 1-5) * (G7) — (A-X) elde eğilir. 

Denklemde (m) ithalatı ve ()de ihracatı gösterdiği için CİD ığı (M-x) x yatırım (I) -tasarruf (Ss) açığı ve/veya bütçe açığın¬ dan (G Hükümet harcamaları-—İs vergiler) meydüna gelebilir,Eğer GİD açığı yatırım-tasarruf açığından (I S) kaynaklanıyorsa ve bu . açık dış kaynaklarla kapatılabiliyorsa ortada bir sorun olmaz. Fa¬ kat dış açık eğer G T'den kaynaklanıyorsa, bu durumda toplam har— . camanın (A) toplam üretimi (XY) aşması (A Y), yatırım artışından aşırı tüketimden meydana gelmektedir. Bunun kısa dönemdeki çaresi G'nin azaltılması ve/veya T'nin arttırılmasıdır. , / 

Dengenin sağlanmasında ihracat ve diğer döviz girdileri ya¬ nında IMF ve Dünya Bankası tarafınden verilen yapısal uyum kredi — “lerinin fonksiyonları büyük olmaktadır. Bu krediler, aşağıdaki ne¬ oticelerin doğmasına hizmet edecektir. 
- Tarım ve Sanayide yapısal değişme sürecinde ortaya çıkacak geçici dengesizlik ve maliyetlerin azaltılması için gerek¬ 

“4 “Ji döviz imkenı sağlıyarak, aynı zamanda döviz darboğazını 
gidermek. 

- Geleneksel olmayan ihracatın arttırılması ,korumanın azal — tılması özel yatırımlara teşviklerin arttırılması, enerji¬ | de ithalata bağımlılıği azaltacak yatırımlar ve tarım üre¬ ; timini arttırmaya yönelik yatırımlara öncelik vermek. 
© Marifelerin kademeli olarak. azaltılması ve ihracat teşvik sisteminin islahı. ©. , '   
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III. BÖLÜM: 

PLANLI DÖNEMDE İHRACATIN YAPISI    
  

İhracatımızın plânlı dönemdeki yapısı incelendiğinde ağırlığın 
tarım ürünlerinde olduğu, senayi'ürünlerinin tarım ürünlerine göre 
düşük düzeylerde seyrettiği, daha önemsiz kalemlerin de madencilik. 
ve taşocakçılığı ürünleri olduğu görülmektedir. 

Bu cümleden olarak plânlı .dönem ihracatının sektörel gelişimi 
şöyle olmuştur: 0 

"a. İhracatın Sektörel Gelişimi (Milyon $ ) 
Madencilik 

    
Tarım (Payı Naşocakçılığı OPayı , İmalat Payı 

Yıllar Kesimi ( 7 ) Kesmi (8). Sanayii # Toplam 1963 284,1 T1,2 10,6 2,9: '73,3 19,9 368,0 1964 311,5 75,8 Oo 14,9 3,6 84,4 < 20,6 410,8 , 1965 351,9 75,9 21,0 4,5 90,8 Oo 19,6 463,7 1966 o 379,1 T1,3 o 23,1 4,T 88,3 O 18,0 490,5 
1968 399,4 80,4 2142: 5,5. ' 69,8 14,1. 496,4 1969 405,1 o 7555 34,8 6,5 * 9658 18,0. 536,7 1970 (442,5 75,2 45,4 7,7 100,3 17,1 588,2 . 1971 491,4 : 172,6 48,9 1,2 136,4 .: 20,2 616,7 1972 607,3 o 68,6 50,3 5,7 221,5 . 25,1 885,1 1973 832,0 63,2 56,5 453 428,6 32,5 1.317,1 
1975 792,6 56,6 105,6. 1,5 502,9 35,9 1.401,1 - 1976 (O 1.254,4 64,0 110,0. 5,6 595,8 O 30,4 1.960,2 İİ agyş 1.oaı,ı 59,4 12559 1,2 586,0 O 33,4 1.T53,0 1978 , 1.543,1 67,4 123,9 5,4 621, 21,2 2.288,2 1979 (1.343,17 59,4 O 1326, 5,9 784,9. 34,7 2.2612 
1981. 2.219,2 47,1 133,2 4,ı 2.290;1 48,6 4.T703,2 1982 2.140,2 39,0 115,3 3,0 3,430,5 59,6 5.746         

    



    
         
  

      
  

Tablodan anlaşılacağı gibi ihracatımız 1963'te $ 368 milyon iken 982'de 8 5,746 milyona ulaşmiş bulunmaktadır, Tarım Ürünlerine git payın biraz daralmakla beraber önemini koruduğu ve 1963'teki #TT!2'lik payın 1979'da 59,4 we 1982'de 2. 37,2 olarak gerçekleştiği? Sanayi ürünleri ihracatının 1963'teki.f 19;9'luk payının 1979'da £ 34,7'ye 19ö2'de 7 59,7 yükseldiği, madencilik ve taşocakçılığı ihracat payının ise 1963'te 2 2,9 iken 1979'da £ 5,9 1982'def3 olduğu görülmektedir, 
Aslında Türkiyede plânlı dönemin getirdiği temel politikalardan irisi ihracat yapığının değiştirilmesi olmuştur. Üretim yapısındaki eğişmelerin ihracata da yansıtılarak ihracatımızın tarım ürünlerine ayalı geleneksel yanısının değiştirilmesi ve sanayi ürünleri ihraca¬ ının payının arttırılması amaçlanmıştır. Ancak sanayi ürünlerinim top¬ am ihracat içindeki feyizin #ritırılabilmesi 1980 sonrasında bir ö1¬ üde mümkün olmuştur. Plân sonunda ihracatımızın /60'ını tarımsal ürün— ler oluşturmaktadır. Sanayi ürünlerinin payı IL.Plân dönemi sonunda 

hedeflenen düzeye yaklaşmış, I ve III.plân dönemleri sonunda ise öngö-— rülen hedeflerin gerişinde kalmıştır. İ 

b. Plân hedefleri ve gerçekleşmeler” 

Aşağıdaki tabloda sektörler itibariyle plânlanan ve gerçekleşen ihracat pajğları gösterilmiştir: i 
X Plânlaânan © Gerçekleşen 

I.PLAN (5 yıllık) 2,1 Milyar . 2,2 Milyer 
Tarım 1,6 Milyar 1,8 Milyar Madencilik ' 87 Milyon . 85 Milyon 
Sanayi ' 379 Milyon . 382 Milyon 

II. PLAN (1972 ) | 3,0 Milyar 3,2 Milyar 
. Tarım . 2,2 Milyar 2,3 Milyar 

Madencilik 195 Milyar 166 Milyer 
Sanayi ” 614 Milyon 673 Milyon 

III. PLÂN (1977) İ ii. 
Tarım 51,1 59,4 Madencilik 6,9, 7,2 

., Sanayi 42,Ö ii 33,4: 
IV. PLAN (1983) 5,4 Ni ii 

Tarım © 1,982 914,3 
Madencilik 104,0 ” 99,1. 
Sanayi 3,314 2,012 
1983 yılı için 7 aylık'değerler esas alınmıştır. 
Plânlı dönem Boyunca ihracatta gözlenen diğer bir özellik,ih-— 

|, racatın ithalatı karşılama oronındaki düşmedir. Plânlı dönem başlansı-— 
cından İlI.Plân dönemi sonuna değin zaman zaman yükselen bu oran,esas 

e s.s.   
  

    
          



  65.7 

ÖN 

104.7 
  

  

  

                                  
,* 

  

          PETROL HARİC   
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olarak düşme eğilimi göstermektedir. I.Plân döneminde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı ortalama f 70 iken, II.Plân döneminde 
b 60'a, III.Plân döneminde / 37'ye düşmüştür. Düşme eğilimi 1970!¬ 

den sonra dahada belirginleşmiştir. Bu durum incelenen dönemde ih¬ oracat düzeyinin gelişmesine karşın, Özellikle petrolde ve ayrıca 
sanayileşmiş ülkelerin ihracati konusu ürünlerinde gözlenen hızlı 

fiyat artışlarının Türkiyenin ithalatını pahalılaştırmasından ile-. 
ri gelmiştir. 

  
Tablo 27.de görüldüğü gibi 1980 sonrasın da ise ihracatın 

ithalatı karşılama oranı (1980 f 65,7 1981 82,8 1982 £ 104,7 ):. 
olmuştur. Petrol dâhil edilirse bu oranlar sırasıyla 36,8$ 52,6 ve 
63,2 dir. ll 

Nitekim dış ticaret hadlerine bakıldığında 1974 yılına ka¬ 
dear olumlu bir gidiş izlenirken, 1974'ten itibaren petrol bunalımı¬ 
nın etkisiyle giderek ağırlaşan olumsuz bir eğilim görülmektedir. Bu durumu bir tablo ile netleştirelim? 

İc müncürmyin DIS MİCARET HADLERİ 
İ 0 1968 60 o TO . 14.7 473. SİA 75 16 TI 718 79 

100,0 99,1 . 96,8 97,6 103,8 106,4 84,6 76,0 81,6 76,9 72,965 (XxX) Petrolü içeren ithalat fiyat indeksine göre | 1980 Ooo, 1981 1982. , | 
56,4 : 52,1 i 49,7 

- İHRAGATINIZIN DÜNYA İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI | 
1970 1971 2912 1913 1974 1975 , 1976 1977 1978 
0,208 0,214 0,237 0,252 0,200 0,177 0,217 0,170 0,192 

“Görülüyorki, ülkemizin ihracat düzeyi toplam dünya ihra¬ 
catı içerisinde oldukça önemsiz bir yer tutmaktadır. Ayrıca, ülke¬ 
mizin payında dönem basına göre, biraz düşme olduğu gözlenmektedir. 

Bu durum dünya tidaretinde özellikle 1973 .petrol bunalımı 
sonrasında ortaya çıkan korumacılık eğilimleri ve izlenen yavaş ge¬ 
nişlemenin bir yansıması biçiminde değerlendirilebilir.   
  

  



  
  

   
   
   
     
   
    
  
  
  

gözlenmektedir, 1963. yılında ihracatımızın ge 80'den fazlası 0RCO'ye 
gitmekte, bu bölümün içinde en yüksek payı 4 53,2 ile ABT ülkeleri 
almaktaydı, III. plân dönemi sonunda da OHOD ülkeleri yaklaşık & 65!-— 
lik pay ile ihracatımız içindeki ağırlıklarını sürdürmektedir. COME-— 

“CON ülkelerinin ihracatımız içindeki payı II.plân dönemi sonunda 
o düşmekle birlikte IlI. plân dönemi sonunda f 10'a kadar yükselmekte— 
“dir. 1978 yılı ihracatımız işe ülkeler arası dağılımı açısından de¬ 
Öğişiklik göstermektedir. Şöylekiş COMECON ülkelerinin payı 1977'ye 

göre İı 10'dan /16,2'ye ortadoğu ülkelerinin payı 79'dan (10'a kuzey 
“afrika ülkelerinin payı da / 2'den / 3'e çıkmiştır, Bu değişimin 

1980 yılı sonrasındaki tezahürü aşağıda incelenecektir. : 

IV. BÖLÜN | 

“(MÜRKİYA'NİN DIŞ TİCARETİNDE GELİŞMELER 

| Asağıdaki tabloda 'son 30 yıldır Türkiye'nin dış ticaretin-— deki gelişmeleri göstermektedir. Tablodâ görüldüğü gibi Türkiyenin 
ihracatı 1952-1969 döneminde miktar olarak 2,5 milyon ton civarında 
kalmıştır. e 

1970 devalüasyonunun olumlu etkisi sonucu bu miktar 5,3 
milyon tona ulasmış ise de 1974-1379 döneminde ihracatımız 4,5 mil¬ 

yon ton dolayında seyretmeye devam etmiştir. 

Oysa 1980'den itibaren uygulanan tutarlı iktisadi politi-— 
kaları sonucu miktar olarak ihracatımız 1981 yılında 9,2 milyon tona 
1982 yılında da 12,7 milyon tona fırlamıştır. 

a. Ooİhradat ve İthalatta yıllara göre gelişmeler: 

      

    

İHRACAT , . İTHALAT 
Yıllar Bin Ton o Milyon # Bin Ton Milyon #“ 
1952 2,456 396 2,631 532 
1960 2,158 321 o 2,162 o 467 1965 2,661 464 4,993 572 1969 2,929 537 » 6,477. a, 801 1973 * 5,315 1.317 13,653 2.086 

  



  

İHRACAT | e e İTHALAT . 
1lar Bin Ton ” Milyon # Bin Ton Milyon # 
TT 4,145 1,753 © 23,535 5,796 79 4,849 © 2,261 o» 18,180 5,069 80 4,897 , 2,910 23,346 7,909 81 9,230 4,703  * 22,630 8,933 82 12,704 5,746 22,769 8,734 

1979 yılından itibaren gerek işçi dövizlerini ve gerekse dış rçlanma yoluyla ithalatını aritıramayan Türkiye'de sanayie yeterli Ş$ girdi sağlanamadığı için ekonomimiz durma noktasına geldi, Neti¬ de 1980 başında 24 Ocak kararlarını uygulamaya .koymak zorunda kaldık.        Aşağıdaki tabla 1979-1982 döneminde ihracatın bünyesinde mey — & gelen değişiklikleri ortaya koymaktadır. 
b. Üretim Keşimlerine göre Yıllık İhracat: 1979-1982 

SİMLER Miktar |, Değer * o Toplam İhr. o ,1982/1979 
( Bin Ton) (Milyon $) * içinde £ & Artış 

OPLAM İHRACAT | a, | 
4.849 2.261 © 100.0 çe 
4.897 2.910 100.0 , 
9.230 4.7103 © © 100,0 

2 12.704 5.746 100.0 O 154,1 
Tarım ve Hayvancılık 

1.785 o, 1.343 59.4 
O 1.690 1.672 57.4 
Lı 2.571 | 2.219 47.2 | 

Madencilik ve Taşodakçılığı 

1.338 © 132 , 5.8 
0 1.639 191 6.6. Ni ¬ 
1 1.603 O. 193 © 4.1 
> | © 3.0 32.6 1.353 175   
  



  
KESİMLER O Miktar “Değer o Boplam İhr. 1982/1979 

( Bin Son) (Milyon 8) içinde £ , o £ Artaş 

III. Sanayi Ürünleri 

1970 “1.726 (85: © İT. 
1980 1.568 1.047 © 36.0 1981 4,056 2.290 48.7. . 3368 1982 . 8.399. 3.430 59.7 

Navloda #örüldüğü gibi toplam ihracatımız 1979 yılında 
2,2 milyar Dolardan 1982 yılında 5 milyar 746 milyon“Dolara f1r— .layarak son:'üç yılda / 154'lük bir'artış göstermiştir. Son Üç yıldeki ihracat artışı tarım kesiminde 459 madencilikte p32,sa¬ 
nayi kesiminde ya 337 olmuştur. Ni ii 

İziendiği gibi son üç yılda ihracatımızın bünyesinde ta¬ 
vam kesimi ve hayvancılıkla sanayi kesimi adeta yer değiştirmiş-— 
dir. Diğer taraftan 1980 yılında ihracat lstemizde yer alan mal sayısı 956 olduğu halde bu seyı 1981'de 1366'ya 1982'de ise 1593'e yükselmiştir. | 0 ve e. 

ihracatımız 1981 yılında £ 61,6, 1982 yılında # 22'lik 
' pir artış göstermistir. Ayrıca, Türkiyenin dünye toplam ihracatın¬ daki yayı 1980'den 1982'ye binde 18'den binde 30'a fırlamıştır. 

; 

  Yıllara »öre İthalat-İhracat değerleri 
  

  
C, . 

İMHATAT - © OOOİHRAĞAT | 
(1000,- 8) © (1000,- 8 ) (Park) 

1966 118.269,- 0 Ago.50Bş-  — 22T.T6Xe¬ 
. 1968 763.659, a,  496.419,-  — 261.240,¬ 1969 741.285 ,- vi 536.834,- O— 210.451,¬ 1970 885.779,- Lİ Oy o 588,479,» — 291:303,¬ 

po ' i 4, ..- —. Mi , 1815 1:394:3 02 , 19$172083)— - 719.201 ,— 

  



    
      

  

      

  

    

  

  

   
    
     

   

İPHALAN TA, | 

(1000, — g4 ) (1000, 8) (Fark) | 
4.640.391 ,- 1.401.075 ,— — 3.239.322,— 
4.993.127 ,— 1,.960.214,- - 3.032.913,— 

5.693.927, 1.753.026, — 3.940.901, 4.479.264 ,— 2.238,163ş- — 2,241.101,¬ 4,946.108,- 2.261.172,- - 2.684.936, 
0 7.909.324,— 2,.910,120,-— — 4Şİ99.202,— 
. 8.933.244, 4:703,.109,- — 4.230.136, 8.734.140,- 5.746. 334,- - 2.987.806,¬ 

ÜRETİN KESİMLERİ ve MAL GURUPLARINA GÖRE İHRACAR? 
1979-1902 

, 1979 “1982 
İ KESİMLER . Bin Ton Milyon. B. Top. İhr LAM Bin. Jon Milyon 8 Top, İni 
İ moPLAM İHRACAT 4.849 2,561 100. o 12. 704 5.746 100.0 
I.TARIM-HAYVANCI— i LIK. 1.785 oO1.344 Oo (59.4 2,951: 2.140 oO3T7. 2 
a )Hububat-Bakla- — N 0 , gil. © 1.749 . 1.253 55.4 2.765 1.699 (35 
1.Bitkisel Ürün- a © ler. “ B46 164 T.2 1.268 337 5.9 o b)Meyve-Sebzeler 587. 648. 28.6 1.051 648 o11.2 134 353. 15.6 zay. 241 4.2 76 115 5.1 . 101 100 1.7 
-Diğerleri 3717 180 8.0 833 307 * 5.4 o o)Sanayi Bitkileri 298 .4AL 19.5 446 713 12.4 .| © -Pamuk 151 228. 10.1 216 296 5.2 | -Tütün 70. 1TT 7.8 105 348 6.1 | -Diğerleri TT. (436 1.6 185. 69 1.2 | 
2.Hayvancılık-Su 2 e ürün. 32 84 3.7 183 414. T.2           



© —19— 

aaa | 1982... İ 
Bin Ton (OMilyon# Top.İhr.Z Bin Ton Milyon 4.Top.İhr. 

    
   
   
   
  
  
  
  
  
  

   

   

man ürünleri . 3 Mİ 03 3 28 0.5 
ADENCİLİK-TAŞ— — , 
GAKLARI. 1.338 132 Iİ. 5.9 1.553 175 3.0 SANAYİ KESİNİ 1.726 785 34.7 8.399 3.430 59.7 rımsal işlenmiş 230 151. 6.7 780 569 10.0 işlenmiş petrol — - —: 1.470 OO 344 6.0 Sanayi ürünleri 1,496 634 28.0 6.149 2.518 43.8 .Çimento 1.190 45 2.0 4.125 207 3.6 .Kimyasal ürünler (oO(39 24 1.0 429 148 2.6 .Lastik-plastik 2 3 0.2 44 60 1.0 .Derirkösele 1 . 44 2.0 2 111 1.9 .Orman ürünleri 6 2. 0.1 : 32 33 0.6 .Dokumacılık , 1009 378 :16.7 177 1.057 O18.4 .Cam-Seramik - 78 37 1.6 294 104 1.8 )Demir-Çelik 58 31 1.4 899 © 362 6.3 .Madeni eşya 1 6 0.3 8 27 0.5 .Demir Dışı Metaller 6 .14 © 0.6 19 44 0.8 .Makina Sanayii 5 12 0.5 31 1L6 2.0 .Elektirikli Aletler 1 4 0.2. 21 i 75 1.03 İm.Taşıt Araçları 6 27 . 1.2. , 29 110 1.9 0.3 38 6? 1.1 İn.Diğer 4 7 

l o Tablodan görüldüğü gibi Hürkiye'nin başlıca geleneksel ihraç ürünü olan fındık ,kuru üzüm,pamuk ve tütünün toplam ihracatımızdaki payı İl979 yilinda 38,6'dan 19$2 yılnda d. 1612 ye inmiştir. Ayrıca,1979 İyılında Sanayi ürünleri payının toplam ihracattaki yeri p 28 iken 1982! -— İde bu oran P 43,8'e çıkmıştır., Aynı yıllarda toplam ihracatımızda işlen¬ İmiş tarım ürünlerinin payı # 6,T'dâen, 7 10'a, dokuma ürünlerinin payı i¬ İse dg 16,T'den  18,4'e ulaşmıştır. Kİ > 
o ve 

İHRACATIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 
( 1980- 1982 ( Milyon Dolar ) * 

| 

    | ÜLKE GRUPLARI 1980 İhraç 7 © 1982 İhraç fe 
İ DEGD ÜLKELERİ 1.680 517 © 2.556 O 44.5 

  

  



     
   
      
  
     
  
  
  

  
   
  
  
  
   
  
  
   

   
  

  
  
   
  
   

   

UKR GRUPLARI O, © 1980 İhraç o oO1982 o İhraç 
ve a Almanya © 604 21.0: 707 2.3 Fransa 164 :5.6 195 3.4 İngiltere vi 104 3.6 189 3.3 İtalya 218 1.5 328 5.7 OĞU AVRUPA ÜLKELERİ *. 490. 16.9 312 5.4 RTADOĞU ÜLKELERİ 550 18.9 2,161 37 .6 İRAN | 85 2.9: 791 13 .8 

IRAK 135 4.6 610 10 .6 
Suudi Arabistan 44 o 1.5 358 6 .2 
UZEY AFRİKA ÜLKELERİ 104 3.6. 531 9g .2 
—-Libya | | 60... 2.1. 235. 4, 1 

, ' 

1980'den 1982'ye Türkiyenin ihracatında bölgelere göre büyük 
bir değişiklik ortaya çıkmıştır. Nitekim, 1980 yılında toplam ihracatımızın İf 57,7 sğuDEOD ülkeleri diye bilinen Avrupa Ülkeleri A.B.D 
Kanada ve Japonya'ya yapılırken bu oran 1982'de f 44,5 düzeyine in
miştir. Aynı yıllarda AFI ülkelerinin payı ise  43'ten / 30,6'ya gerilemiştir.. | e i il 

  

İ Toplam ihracatımızda Almanya'nın payı 21'den y 1213'e düşmüştür. Fransa ve İngilterenin ihracatımıza koyduğu bütün engellere rağ
men bu ülkelere yapılan ihracatımız değer olarak artmaya devam etmiş— 
tir. . 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı 1980 yılında  21(5 iken, bu oran 1982'de h 46,8'e€ fırlemıştır. İran ise 
ihracatımızda birinci sıraya geçmiştir. 

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir konu, 1982 yılında Türkiyenin ihraç ve ithal ettiği malların fiyatlarındaki düşmedir. Niekim 1981 yılına göre ithalatımız 1982 yılına yaklaşık 200 milyon doarlık gerileme göstermiştir. vi, GM | 
1982 yılında Türkiyenin ithal ettiği mal fiyatlarında genel 0— orak 4 8.4 bir fiyat düşüşü olmuş, bu arada hem petrol ve petrol ürünerinde fe 9,4'lük fiyat gerilemesi görülmüştür. Eğer ithal malları fi'mtlarımız 1981 seviyesinde olmuş olsaydı 1982 yılı ithalat tutarı 9,5. 

nilyar doları aşmış olacaktı". ; NN o ii 
a, 

. 

s.o 

   
  

  



—U 

İthal malları fiyatlarindaki gerilemeye rağmen 1981 ve 1982 
yılı mukayese edildiğinde Türkiyenin dış iicaret hadleri lehimize dönmüş değildir. Çünkü 1982'de ihraç malları fiyatlarımızdaki ge¬ 
.yileme b 9 olmuştur. . 

     
£. İthalatta Liberasyon Oranı? * i 

  
  

Yıllar e 
1963 . 38.60 
1964 0 4A.3Ş 
1965 43.25 
1966 (40.76 İ 
1967 47.61 . 
1968 47.25 
1969 42.95 * 
1970 | 38.71 » , 
1971 © 45.49 | 
1972 | 45.32 
1973 55.06 O 
1974 66.82 
1975 61.60 
976 o 64.13 . . i 
1977 7007000 a 
1978 | 71.44 | 
1979 .. 68.66 '* . ¬ 

© 1980 | o 65.21 
Liberasyon yoluyla sağlanan ve vergi muaflıkları ile ucuzlatı-— 

lan ithalat imkanları Türk Lirasının dövizlere göre ağırı değerlen— dirildiği yıllarda hem ithal eğiliminin artmasına neden olmaktadır. Yaüırım ve üretimde ithal girdisi kullanımı bu mekanizma tarafından 
| etkin bi le teşvik edilmiş olmaktadır. vi       
    

  
e. sörlere Göre ithal 'Girdilerin Toplam Ara Girdi . 

M/4 1971 Sektör? 

Şeker 0152 
Tütün 0107 |   

  

  



  
M3 

sektör: | ii N/U 1973 MA 1977 | 
İçki 0948 8 © 1083 
Diğer Gıda 0139. * 0355 

o Dokvma Giyim .0422 , . 0614 
o Ağaç Mobilya . 241 ». 0980 
Kağıt, Matbacılık . 0848 . i . 0908 Deri . 0625 *. 0635. 
o Lastik,plastik 3133 ? 2067 
Kimya 4383 * 3078 
Suni Gübre *2376 o . 5386 
Petrol Ürünleri “4687 * 5734 
Çimento :0011 : * 0188 
Demir-Çelik 1851 *:2344 

“Demirdışı Metaller 2099 o * 1882: 
Madeni Eğja - *2256 * 1958 
Makina imalat *3655 ? 2584 
Elektrik Makinaları (o *3486 | * 2458 
Taşıt araçları , *2242.. * 1840 

  

    
   
   
     

| Mx İthal girdileri 
: U- Toplam ara girdiler. 

1 Tabloda görüldüğü gibi kimya sektöründe ithel girdilerin 
| ara girdi toplamı içindeki payı 1973'te «643; Petrol ürünleri .4T, 

makina imalatta '.36 dır. Aynı,oranlar 1977 için sırasıyla .30,57 ve 
26'dır. İlgili net döviz girdisi 61,7 milyon dolar, 1981 yılında ise 108 milyon dolardır. y, BÖLÜN 

İHRAĞAT TAAHHÜTLERİ: 

1982 yılı itibariyle, toplam ihraç taahhütleri 1981 yılı 
ile mukayese edildiğinde :20ş 1980 yılına göre ise / 118'lik bir artış 
göstermiştir. Bu artışta ihracatı Teşvik Fonundan verilen kredilerle 
ilgili taahhütlerin büyük etkisi olmuştur. 

1980-1981 ve 1982 yılları toplam taahhütlerin. oransal da¬ 
gilımına bakıldığında, alınan selektif ve İhracatı Teşvik Fonu ile 
ilgili toplam taahhüt miktarında 1980'e göre diğer yıllarda düşme 

, Ja 
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örülmekle birlikte özellikle 1982 yılında fonun payında önemli 
rtlş görülmüştür. ii 

| Geçici ithal ile ilgili alınan taahhütlerde, gerek değer 
larak, gerekse yüzde olarak, önemli bir değişim sözkonusu olma-— 
ıstiır. Nitekim 1981 yılında /4 civarında olan oran 1982'de 
,3'e düşmüştür. ii 

Döviz tahsisi ile ilgili alınan taahhütlerde ise, tahsis¬ 
lerdeki artışa paralel bir gelişim görülmemiştir, Bir önceki yıla 
göre değer olarak yaklaşık 20 milyon dolarlık artışa karşılık oran 
olarak 1982'de 17'lik bir düşme sözkonusu olmuş, toplam taahhüt 
içerisinde 711,1'lik bir paya sahip bulunmuştur. 

İHRACAT TAAHHÜDÜ KARŞILIĞI YAPILAN TAHSİSLER 

1982 yılında döviz tahsüllerinde ve yalnızca döviz tahsis ta— 
lebi ile ilgili alınan taahhütlerde, bir önceki yıla oranla önemli 
artışlar olmuştur. 

1981 yılında 356,4 milyon dolar olan döviz tahsis miktarı 
1982 yılında 543,5 milyon dolaraş alınan taahhüt miktarı ise 421 
milyon dolardan 439 milyon dolara yükselmiştir. 1980'de yapılan 
tahsisler miktarı 171 milyon dolarş alınan taahhütler ise 265,9 
milyon dolardı. 1982 yılında toplam tahsisler içerisinde günrük 
muafiyetli tahsislerin oranı 9 düzeyinde olmuştur. Bu tahsis— 
ler içerisinde ise, demir çelik ile âokuma giyim alt sektörleri ön 
sırada yer almaktadır. Sözkonusu tahsisler, Gümrük muafiyetli tah-— 
sisler içerisinde 54 ,6'lık bir paya sahiptir. Bu konuda özellik-— 
le demir-çelik sektörü 1982 yılinda büyük bir atılım içerisinde 
olmuğur. İ i o 

Diğer taraftan 1981 yılında ihraç sayılan satışlar dolayı-— 
sıyla yerli TIR'ların satışlarının önemli ölçüde artmasının tabii 
sonucu olarak; sözkonusu TIR'ların. CKD parçalarının ithali,taşık 
âraçları alt sektörü tahsislerinin önemli düzeyde yükselmesine se— 
bep teşkil etmiştir. 

1982 yılınd& Geçici İthal ile ilgili alınan taahhütlerde 
ve yapılan tahsislerde, bir önceki yıla göre sınırlı bir artış 

se. 
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olmuştur. Yine, 1982 vılınde 133,5 milyon dolar olan toplam 
taahhüt miktarının / 32'sini dokuma giyim sektörü teşkil et¬ miştir. Bunu fe 18'lık payla demirdışı metaller 4 15'lik pay¬ 
la gıda-İçki sektörleri izlemiştir. Sözkonusu taahhütlerle ilgili net döviz girdisi 92 milyon dolarş 1980 yılında alı-— nan taahhütlerle ilgili net döviz girdisi 61,7 milyon dölar, 
1981 yılında ise 108 milyon dolardır, 
1980-1981-1982 Yılında İhracata Yönelik Sanayide İthal Gir— 
dilerinin Arza Oranı: O 

1 a 4 
SEKTÖRLER 982 . 1981 1980 
I.TARIM , 045 , . 106 o .148 II.MADENGİLİK , 017 115 ,017 , 
III. İMALAT: .. .258 ,187 113 a, Gıda-İçki , 042 , 727 ,021 b.Dokuma-Giyim , 053 nn 152 | . 078 
o. Orman ürünleri .215 126 .135 
-â.Keğıt .142 059. ¬ e,.Deri ve Kösele .126 a. .175 .134 
f.Lastik Plastik .776 .294 .170 
g.Kinya , 300 270 074 h, Cam ,163 — , 086 150 i.Demir-çelik .391 .296 . 189 oo j.Demirdışı metal..50l .364 © 548 k.Taşıt Araçları .731 399 342 “ 1.Madeni eşya , 289 d 453 . 060 

“m.Makina imalat O.146 ne , 071 © 118 
n.Elk.Mak.ve Malz..289 N .265. . , , 091 
o. Elektronik .542 1.057 ¬ p.Çimento .040 o .012 (, .010 r.Pişmiş Kil ve , 003 0.0048 © ¬ Çim.Gerç. Ni s.Seramik ,008 O , 027 . — t.İnşaat .041 — ' — 
u.Diğerleri : * .497 | 302 — 
IV.HİZMETLER , 004 — | ¬ 

  

        
  

  



  

  

     
Seramik 
Denir” Çolak 

| Demir, Dışı Metaller 
Elekbrikli Mak.ve derç, 
Deri ve Kösele 

İladeni Eşya 
, Taşıt Araçları 

Makina İmalat | 
   

  
   
  
  
   
  
    
   
   

    

İnşaat ei 
Lastik-Plastik 
Çilekte. 
Kağıt © 
Cam. .¬ 

  

SEKTÖRLER . Ne vi Sayısı. 
I-TARIM © .2 
Bitkisel Üretin. 2. 

OTE-MADENGİLİK 32 
ITİ-İMALAT 860 

Dokuma Giyim 361 
örün İçki 143 
“rman Ürünleri San. 30. 
Kimya Sanayi. 43 İ 

3 

29 

  

     
  

  
g9. 355. 025. 

  

     > Kredi ii (090 a) 
12 226 X | 1. 400.000, 
72.226 0. 1.400.000 

1.915,9ÖZ 45.746.144 

58.256.866 > v 1.245.539,543 25. 258. 809 | 511.602.807 
745364409  YTTAAA5.906 

918. 291 37.854.251 
14103; .800 - ir, 45.82. 041 
382; 506 ve 5 &:493 :0b0 

.L 681; 213. SN 435.070.078 1; 626.037 : Rİ 25. 808.220 
MM. 398. 956 
28,532. .566 ©, 

1.610.019 38.198.124 
3.743.356. © 83.340.856 

*2. 991. 312. 2 534627.911. 
256.380» A 410221029 11.335.516 Ar 2 430.940.331” 

38. â00 “1670.00. 
2.228.908. İ 46.821.501. 
“96. 936 e 1.920.000 

1.194. 512 - a 135.285 
1.100. 285. 31 575.681 

66. 000. 5 seo. 000    
  Zİ 1.000.000 
14293.679. 687 
| m3 8IT. 846 
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IV¬ 

TARIM 
Bitkisel Üretim 

MADENCİLİK 

İMALAT 
Gıda 
Dokuma-Giyim 
Orman Ürünleri 
Kağıt 
Deri ve kösele 

Lastik-plastik 
Kimya 
Cam 
Demir-Çelik 
Demir dışı metaller 
Taşıt araçları 
Madeni eşya 
Makina imalat 
Elektronik 
Elektrik Mak. ve Gereçl. 
Çimento 
İnşaat 
Seramik 

Diğerleri 

HİZMETLER 
Ulaştırma 
Turizm 

İHRACATI TEŞVİK FONU 

  

3.798.250, — 
3.798.250, 

6761476290. 
203.023. 80 1. > 
510.137.095. ¬ 
35.648.662. 

22.154.530. 

53.262.812. 
55.465.780. 
13.950.751. 

 BL.T3. 629.— 
58.172.962.¬ 

395.000. 
39.260.433.¬ 
63.100.500. ¬ 
41.342.636.— 

4.535.000. — 
10.217.770.— 

114.426.083. — 
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7.783.362.¬ 
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1982 Yılında kredi karşılığı ' 
' sektörel dağılımı :' 

Sek töhler 

I- TARIN |, | 

“A Bitkisel Üretim ii 
B- Su Ürünleri , 

II MADENCİLİK 

III. İMALAT — 
A- Gıda-içki 
İ. Dokuma-Giyim 

Orhan Ürünleri 
Kağıt 
Deri ve Kösele 
Lastik-Plastik 

Kimya 
Cam 

Demir-Çelik 
Damir Dışı Metal 
Taşıt Araçları 
Madeni Eşya 
Makina İmalat 
Elektrik Makinaları ve Malz. 

Elektronik 
“Çimento * , , 
“Pişmiş'Kil ve Şim. Ger 
Seramik 

T- İnşaat 
' Diğerleri 
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Tv HİZMETLER 

  , 

HİZMETLERİ 

  
    
   

  
İhracat Taahhüdü 

 23.289.800.— 
214735:100.¬ 
1. 5540 700. 

39.894.940.— 

14 65640425189.— 
26697659280— 
4324920807 — 

3ğe9290 10 3s 
174 309. 652. 
44.905 2845 
18.0654486. 
93.7890235 
34.007.000 —. 

328, 88049235 
| 45.487.208. 

© 60.356.569 
41.2939350 37.” 
78.487.866. 
520950 9074 
4.507.486.— 

,18.109,000.—. 
9.804.9704— 

17.920.936. 
39.916.000, 

15.220,400.— 

68.157, 564¬ 
62.9195464. , 
5.12641000-. 

712,000. 
46.695.400. 
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1982 yılı döviz tahsislerinin sekiörel'dağılımı ve ihracat taahhüdü : i 
Ham ve Yardımcı İhracat 

“ Madde Amb. Toplam Tahsis Taahhüdü 
KTÖRLER © Malz. (8) ğ nn (g) . 4 (8) d 
— TARIM 1.21763736- Oo O.3 1.2170373 0.2 3.700.000 (o 0.8 
— MADENCİLİK 697.737 O.l 697.731 Ol © 31.986 0.0 
- İMALAT 493.520.877 © 99.5 5416263120 99.6 435.386.256 99,2 

4-Gıda İçki 10.597.887 2.1 13.160.116 2.4 9.662,64 9.0 
B-Dokuma— Giyim 113.060.864 . 22.8 132.735.716 o 234.4 90.414.506 20.6 
C-Orman Ürünleri 10.180.075 Oo 2.0 10.370.622 1.9 12.277.091 2.8 
D—-Kağıt — 2.651.537 0.5 2.111.823 O 0.5 2.130.099 0.5 
E-Deri-Kösele 6.362.706 o * 1.3 6.796.700 1.3 Oo 8.712.999 2.0 
EK.Lastik-Plastik 17.293.909 35 o 21.931.975 4.0 10.188.534 2.3 
G-Kimya 4.221.713 6.9 36.802.859 © 6.8 28.651.376 (o 6.5 
H-Cam 4.881.136 : o1.0 716644.420 © 1.4 12.831.385 2.9. 
İ-Demir-Çelik 1574666709 ' 31.8 160.897.409 o 29.6 Oo 82.105.774 18.7 
J-Demir Dışı Met. 19.9076443 o 4ş0. 25.581.041 4.7 56531.553 1.3 
K-Taşıt Araçları (oo 48.144.369 © | 9.7 4946774471 oO9el o 22.438.555 51 

 L-Madeni Eşya 15.117.454 : o3.0 17.483.775 3.2 19.084.285 4.4 
.M-Makina İmalat 15.632.683 Ooo 3.2 16.604.255 o 31 4.712.769 -7,9 i 
N-Elekt. Mak. Malz. 21.105.772 , 4.3 21.593.875 4.0 o 22.490.437 5.1 
O-Elektronik 5.375.229 * 1.1 5.514.090 1.0 5.647.507 o 1.3 
P-Çimento 1.955.968 o 0.4 1.955.968 0.4 . M.426.512 6.9 i 
R-Pişmiş Kil ve il © i 

Çim.'dan ger. 18.937... 00 | 42.767 0.0 1.000.000 (0.2 | 
S-Seramik i 151.318 O(O(*0.0 151.318 Oo 0.0 — ¬ 
T- İnşaat 1.854.598 0.4. 1.944.986 . 0.4 6.961.240 1.6 
U-Diğerleri 7.529.843 ' 1.5 7.585.711 1.4 29.200 0.0 
HİZMETLER 26.115 Ol. , 326.115 Ol. | —. — 

OPLAN . “495.762.102 . 100.0: O 5436504345 100.0 (O 49118,242 10040 

Toplan tahsis sütunu ham ve yardımcı madde, ambalaj malzemesi tahsislerine- "işletme ih— 
© tiyâacı madde ve malzeme" ile “tevsi ve yeni yatırım malı" için yapılan tahsisler top i 
lamını ifade etmektedir. | “İhracat Taahhüdü yalnızca Döviz Tahsis talebi ile ilgili alınan taahhüdü ifade etmekte¬ dir. 
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v © Taahhüt 

Belge “Edilen Devin. Sayısı |. ©» 

    
Tahsis 5 Blilen. Çİ 

Döviz Gi li Net. (Bedelli . Döviz(#) 
      

ii 052.817. 
“19, 444. 352 

>. 410.420 
Hida Sanayi m, N 5. 

6 
NE 

ı 
24 

BLektrikli Mak.ve der .Sn.1 o 
gi 

Dokuma' Giyim 
Deri ve;Kösele 
Kimya, Sanayi 
Demir çelik 231845. g62 

4.725: 

ao 153. 86ğ 
3284891 Elektronik 

Karayolu Taşıt Araç.Sn. 2 
Laştik-Plastik og 
Madeni Eşya 4 asi 14415.125 21. 324 

50. 160 
      
   

Mak ina İmalat 3 
5 | Turistik Eşya    

      
Diğerleri 2 
TOPLAM   

0   e 11.052.817: 
3130. 050. ©. 16.314.302 
EL iy 5470420 
218.234 © 116. 502. 

11.038.998” i Gaz 806.564. i 
vi m 7 e © X0:153.868¬ 

0. 598. 891 e. 500.195 : O» 2.365. 853 
Na e ç işin O 12428 14.895 

| 59.768. 

esme: ii 
e 
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*Sonuç" 

l İhracatımızdaki olumlu: gelişmelere rağmen konu abar¬ tılmamdlıdır. Çünkü, Mirkiyenin mukayeseli üstünlüğe sahip ! 

  

ürünleri, işlenmiş deri-kösele elektrikli aletler gibi saha¬ Izgrın toplam ihracattaki payları P 0,5 ile f2 arasında değiş—. mektedir. Bu tür sahalarda yatırım-üretim artışları Türkiye¬ nin ihracat potansiyelini yükseltmek için'lüzümlu görülmek¬ tedir. Bu konuda yabançılarla yapılacak ortak yatırımlara 
hız verilmelidir. 

Gelişmekte olan ülkelerin son otuz yıllık tecrübele-— ri göstermiştirki, bir ülkenin sınai ve iktisadi kalkınmasını. kesintisiz sürdürebilmesi belli bir ithal ikamesi aşamasından * sonra dışa dönük sanayileşme ve dış ticaret politikalarında i sebat etmesine bağlıdır. o 
., a Dısa dönük sanayileşme stratejisi, içe dönük strate¬ iinin eya; ithal ikamesinin bir alternatifi değil tamâmlayıi&1-— sıdır Dısa dönük sgpayileşme politikalarının uygulamaya Konma “ gıyla İlaha pnce içe dönük sanayiler” lehine verilmiş olan teşvik 've Korumaların ihracata dönük sanayilere de verilmesine çalişıl¬ maktadır.. Böylece ülkenin sanayileşme stratejisi, tarım dahil, her kesimde aynı teşvik ve korumayı veren karma bir stratejiye dönüğmektedir. | | i i 

. Ancak bu karma stratejinin başarıli bir şekilde uygu¬ Jlanabilmesi için'en kısa zamanda ithalat kısıtlamaları kaldıril¬ malı, her çeşit sednayiin korunması ve teşviki ise gümrük vergi¬ lerine, gerçekçi kur politikasına ve dolaylı dolaysıZ sübvansi¬ yonlara terkedilmelidir. İ | > ii m. 
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” Zaman içinde kedemeli olarak tarifeler düşürülüp, çe— 
İsitli malların ithalatında uygulanan tarifelerin farkları azel¬ 
itıldıkça' sübvansiyonlar da azaltılmalı, faköt bu azalışa para¬ 
lel olarak kur ayarlamalarına da devam edilmelidir. 
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