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GİRİŞ : 

Bu araştırmanın amacı; toptan eşya fiyat endekslerini, genel 
fiyat seviyesinin göstergesi olabilme niteliği yönünden eleştir-, 

mek, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi tarafından hesaplanan 

toptan eşya fiyatları endeksinin kapsadığı maddelerin ve bu mad¬ 
delere verilen ağırlıkların bugün için ne ölçüde geçerli olabi¬ 
leceğini göstermek, endeksin toplamı ve alt madde grupları için 

önceden tahmini sağlayabilecek ekonomik tanımlamalar ve istâtisti- 

kl bir önceden tahmin metodolojisi geliştirmektir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi, İkinci Beş Yıllık 
Plânda da fiyat istikrarı, öngörülen kalkınmanın başlıca kayıdı 

olarak kabul edilmekte, kalkınmayı fiyat istikrarını bozmadan 

sağlayacak İktisadî politika ilkeleri benimsenmektedir. Bu durum¬ 

da, genel fiyat seviyesini gösteren yeterli ve güvenilir bir fi¬ 

yat endeksinin önemi ortaya çıkmaktadır. Plân ve programlarda 

Öngörülen tedbirler bazı mal grupları fiyatlarını yukarı ya da 
aşağı yönde etkileyebilir. Bu gibi hallerde, ekonominin denge 
şartlarını bozmamak için fiyatları belli seviyede tutmak üzere 

farklı tedbirlerin öngörülmesi gerekebilir. Ancak, bütün bu 

dengelemelerin yapılabilmesi için güvenilir ve gerçek durumu 
gösteren bir fiyat endeksinin bulunması gerekir. Araştırmanın 
birinci bölümünde, mevcut toptan eşya fiyatları endekslerinin 
bugünün şartlarında ne ölçüde güvenilir ve yeterli olduğu İnce¬ 

lenmektedir. Bunun için, endekslerin kapsadığı maddelerin ve bu 
maddelere verilen ağırlıkların ekonominin yapısına uygunluğu 

araştırılmaya çalışılmıştır. 

Fiyat politikası açısından, çeşitli mal gruplarının nisbî 
fiyatları arasında arzu edilen dengenin kurulabilmesi için uygun 
tedbirlerin alınabilmesi, belli mal gruplarının fiyatlarını tayin 
eden faktörlerin ve bu faktörlerin fiyatları tayindeki nisbî 
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önemlerinin bilinmesi halinde mümkün olabilir. Bunun için ise, 

fiyatlar genel seviyesinin ve belli mal gruplarının fiyatlarını 

tayin eden faktörlerin araştırılması, fiyatların önceden tahmi¬ 
nini sağlayacak metodolojinin geliştirilmesi gerekir. Araştırma- 

İ    ' . - 

nın ikinci bölümünde fiyatların önceden tahmininde kullanılabi¬ 

lecek etkenler ve bu etkenlerin nisbl önemleri incelenmeye çalı¬ 

şılmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân dönemi için yıllık programların 
cari fiyatlarla hazırlanması tekniği, fiyatların önceden tahminine 

büyük ağırlık kazandırmakta, bir metodolojinin geliştirilmesi zo- 
runluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Enflasyon ve deflasyon öyle İktisadî olaylardır ki görünüm¬ 

leri çok çeşitli şekillerde olabilir. Bu sebeple, bu olayları, 

tek bir sayısal değişkenle özetlemek çeşitli argümanları davet 
edebilir. Sadece fiyatlar üzerinde dikkati toplamak ise yanıltıcı 

olabilir; deflasyon çoğu zaman fiyatlar dışındaki göstergelerdeki 
hareketlerle belirebilir, enflasyonist baskılar, fiyat kontrolleri 
ve ithal tahditleri dolayısıyla fiyat endeksinde artış şeklinde 
belirmeyebilir. Bunlara rağmen genel fiyat seviyesinin gerçek gös¬ 
tergesi olabilecek fiyat endeksleri henüz önemini kaybetmiş değil¬ 
dir. Bu argümanlar, fiyat endekslerinin geçerli olmadığını değil, 

yeterli olamayacağını, konjonktür analizi için ekonomide çeşitli 
büyüklüklerdeki değişmeleri aksettirecek başka göstergelere de ih¬ 
tiyaç olduğunu göstermektedir. Özellikle, talep baskılarının şid¬ 
detli olduğu gelişen ekonomilerde,talepteki artışların ne ölçüde 
ve hangi yönde fiyatlardaki artışa dönüştüğünü görebilme bakımın¬ 
dan fiyat endeksleri önemini devam ettirmektedir^ 
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BÖLÜK I : Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin Eleştirisi : 

Ekonomideki genel fiyat seviyesinin göstergesi olan toptan 

eşya fiyatları endeksi, paranın satın alma gücündeki değişmeleri 
aksettirir. Genellikle kapsamı, geçinme endekslerinden daha geniş, 

millî gelir deflatöründen ise daha dardır, Geçinme endeksleri, 

tüketiciler tarafından tüketim malları için ödenen nihaî fiyat¬ 

lardaki değişmeleri göstermek amacıyla düzenlendiğinden, aifa 

malların ve yatırım mallarının fiyatlarındaki değişmeleri göster¬ 
mez. Millî gelil* deflatörü ise devlet hizmetleri, ulaştırma, ha- 
berleşme, m&lî müesseseler, serbest meslekler v.s. gibi sektörle¬ 

ri de kapsadığı için toptan eşya ve geçinme endekslerinden farklıdır. 

Bu bölümde, toptan eşya fiyat endeksleri tanıtılmaya, diğer 

fiyat endeksleri ile ilişkileri gösterilmeye çalışılacak, Kon¬ 

jonktür Dairesinin yayınladığı toptan eşya fiyatları endeksi 
eleştirilecektir. 

1. Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri : • 

i. Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi Toptan Eşya 
Fiyatları Endeksi : 

Konjonktür Dairesinin toptan eşya fiyatları endenk- 

sinde temel yıl 1938'dir. Endekse giren 94 madde, 1938 yılı yurt 
. ■ ı1   i-* ■■■ T ıTî.-fr ■ 

içi tüketim kıymeti içindeki nisbî önemlerine göre ağırlıklandırıl- 

mıştır. Yurt içi tüketim kıymetleri, 1933-34 ve 1935-36 yılları 
millî gelir tahminleri ve dış ticaret istatistikleri kullanılarak, 

tesbit edilmiştir. l/‘Buna göre, gerçekte endeksin ağırlıklarının, 

1/ Safi Yorulmaz, "Konjonktür Yayın Dairesi ve İstanbul Ticaret 
ve Sanayi Odası Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri" 1947. 
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1933-36 yılları tüle e t im miktarı ortalaması ile 1938 fiyatlarının 
kullanılması sonucu bulunan tüketim kıymetlerine göre hesaplandığı 

sonucuna varılabilir. Endeksin hesaplanmasında kullanılan formül 

Ijaspeyres or t al ama . t ip i d ir. 

Endeke, gıda maddeleri ve yemler ve sınaî ham 

maddeler ve yarı mamuller olarak iki alt ana gruba ayrılmıştır. 

Gıda maddeleri ve yemler alt grubunun endekste yüzde 62,5 ağırlığı 

vardır ve kendi içinde 5 alt gruba ayrılmıştır. 7 alt gruba ayrıl¬ 
mış olan sınaî ham maddeler ve yarı mamullerin ağırlığı ise yüzde 
37,51 dur. 

ii. İstanbul Ticaret Odası Toptan Eşya Eiyatları 
Endeksi : 

Ticaret Odasının iki ayrı toptan eşya fiyatları 
endeksi mevcuttur. 52 maddelik endeks. 1913-1914 yıllarının orta¬ 

lama fiyatlarını temel alarak 1927 yılında hesaplanmaya başlan¬ 

mış ve 1929 yılından itibaren yayınlanmıştır. Geometrik ortalama 
ile ağırlıksız olarak hesaplanmaktadır. 1948 yılında bu endekse 

MMMMMM ■Manı la 

yeni maddelerin ilâvesi ile 94 maddelik yeni bir endeks aynı 

usulle hesaplanmaya başlanmış, 52 maddelik endeksin hesaplanmasına 
devam edilmiştir. 

94 maddelik endekse giren maddeler yurtiçinde 
üretilen ve tüketilen maddeler, ihracat maddeleri ve ithalât 
maddeleri olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır. 

Konjonktür Dairesinin endeksi ile İstanbul Tica¬ 

ret Odasının endekslerini, Türkiyede genel fiyat seviyesinin gös¬ 
tergesi olabilme niteliği yönünden karşılaştırdığımız zaman Kon¬ 
jonktür Dairesinin endeksinin kullanılabilirlik yeteneğinin daha 

fazla olduğu görülmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. 
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İstanbul Tioaret Odasının endeksine giren maddeler 1956 ve 1965 
yıllarında iki defa değiştirilmiştir. Bu durum endeksin devamlılı¬ 
ğını bozmuştur. Diğer neden ise, i madde hariç, fiyatların İstan¬ 
bul1 dan toplanması, bu sebeple endeksin Türkiye'deki toptan eşya 
fiyatlarını gösterme bakımından temsil edici olmamasıdır. En önemli 

neden ise, endeksin ağırlıksız oluşudur. Bu durumda endekse giren 
maddeler başlangıç yılındaki mutlak fiyatlarının tersi ile ağır¬ 

lıklarıdır ilmiş olmaktadır ki, böylece zımnî olarak beliren ağır¬ 
lıklar, maddelerin önem derecesini gösteren arzu edilir bir ağır¬ 
lık seti meydana getiremez. 

Konjonktür Dairesinin endeksi ise temel yıldan 

itibaren maddeler değiştirilmediğinden devamlı oluşu, fiyatların 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanması dolayısıyla Türki¬ 
ye'deki toptan eşya fiyatlarının değişimini gösterebilmesi ve 
maddelerin yurt içi tüketim değerlerine göre ağırlıklardırilmiş 

olması nedenleriyle toptan eşya fiyatlarının değişimini göster¬ 
mede İstanbul Ticaret Odasının endeksine göre daha başarılı ola¬ 
bilme şansına sahiptir. 

Bu araştırmada, çeşitli analizlerin Konjonktür 

Dairesinin toptan eşya fiyatları endeksi için yapılması, sayı¬ 
lan nedenlerle, bugün için bu endeksin fiyatlar genel seviyesinin 

tek göstergesi olmasındadır. 

2. Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin Diğer Fiyat Endeks¬ 
leriyle Karşılaştırılması s 

Toptan eşya fiyatları endeksinin diğer fiyat endeks¬ 
leriyle karşılaştırılması, endekslerin geçerlilik derecesini ve 
sapmalarını görebilmek bakımından faydalıdır. Kapsamları farklı 

olan fiyat endekslerinin aynı sonucu vermeleri beklenemez, ancak 
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ekonomide farklı piyasalardaki fiyatların göstergesi olan çeşitli 

endekslerin aynı yönde değişmeleri ve aralarında belirli ilişki¬ 
lerin bulunması da zorunludur. Endekslerin karşılaştırılması so¬ 
nucu beklenilen ilişkilerin bulunması, aynı zamanda endeksin doğ¬ 
ruluk derecesi hakkında da fikir verebilir. Bu kısımda Konjonktür 

Dairesinin toptan eşya fiyatları endeksi ile İstanbul Ticaret Oda- 
31 toptan eşya fiyatları endeksi, safi millî hasıla zımnî deflatörü 
ve Konjonktür Dairesinin Ankara geçinme endeksi karşılaştırılacaktır, 

Endeksler arasındaki ilişkiler korrelasyon analizî ile 
bulunabilir. Endekslerin yıllık yüzde değişmeleri arasında hesap¬ 

lanan korrelasyon katsayıları aşağıda gösterilmiştir : 

Tablo I Endeksler Arasında Korrelasyon 

Toptan Eşya Toptan Eşya 
Fiyatları Fiyatları 
Endeksi Endeksi 

Safi Milli 
Hasıla 
Zımnî 

Ankara Geçinme 
Endeksi 

(Konjonktür D.)(İst.Tie.O.) Deflatörü (Konjonktür D.) 

Toptan Eşya 
Fiyatları En¬ 
deksi (Konjonk¬ 
tür Dairesi) 

1.0000 * .91.25 4 .7589' 4 .8181 

Toptan Eşya 
Fiyatları En¬ 
deksi (İstan¬ 
bul Tie.Odası) 

1.0000 4 .7393 4 .7290 

Safi Milli Hasıla 
Zımnî Deflatörü 

4 

1.0000 4 .8652 

Ankara Geçinme 
Endeksi (Konjonk¬ 
tür Dairesi ) 

1.0000 
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En yüksek korrelasyon katsayısı, Konjonktür Dairesi 

toptan eşya fiyatları endeksi ile İstanbul Ticaret Odası toptan 
eşya fiyatları endeksi arasında bulunmuştur. İki toptan eşya fi¬ 
yatları endeksi arasındaki uygunluk, toptan eşya fiyatları endeks¬ 
lerinin, safi millî hasıla zımnî deflatörü ve Ankara geçinme 

endeksleri ile ilişkisinden daha fazladır. Bu beklenilen bir 
sonuçtur, çünkü her iki endeks ilk piyasa fiyatlarındaki değişme¬ 
lerin göstergesidir. Ayrıca iki toptan eşya fiyatı endeksinin 94 

maddesinden 54'ü ortaktır. İki toptan eşya fiyatları endeksi ara¬ 
sında tam uygunluğu önleyen faktörler; ortak olmayan maddelerin 

fiyat değişmeleri, endekslerin ağırlık ve hesaplama metodların- 
daki farklar, fiyatların toplanma yerlerinin değişik olmasıdır. 

Toptan eşya fiyatları endeksleri ile Ankara geçinme 

endeksi arasındaki uygunluk ise daha azdır. Bunun nedeni geçinme 
/.-T—.. 

endekslerinin üst üste gelen ulaştırma ve ticaret paylarını da 
ihtiva eden perakende fiyatlardaki değişmelerin göstergesi olma¬ 

sı, ayrıca yalnız tüketim mallarının fiyatlarını kapsamasıdır. 

Konjonktür Dairesi toptan eşya fiyatları endeksi ile Ankara ge¬ 
çinme endeksi arasındaki ilişkinin geçinme endeksi ile İstanbul 
Ticaret Odası toptan eşya fiyatları endeksinden daha fazla olma¬ 

sının nedeni ise Konjonktür Dairesinin toptan eşya fiyatları 
endeksinde gıda maddelerinin önemli ağırlığa sahip olmasıdır. 
Ankara geçinme endeksi ile safi millî hasıla zımnî deflatörü 

arasındaki ilişki ise, deflator ile toptan eşya fiyatları en¬ 
deksleri arasındaki ilişkiden daha fazladır. Bu da beklenilen 
bir sonuçtur, çünkü deflatör, geçinme endeksi gibi nihaî piya¬ 
sa fiyatlarındaki değişmeleri gösterir. Toptan eşya fiyatları 

endeksleri ise ilk piyasa fiyatlarının göstergesidir. Ayrıca 
geçinme endeksi ile deflatör arasındaki benzerlik, her ikisinin 

de hizmetlerin fiyat değişimini ihtiva etmesinden doğmaktadır; 
toptan eşya fiyatları endekslerinde ise hizmetler yer almaz. 
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Ankara geçinme endeksine ve deflatöre benzerlik bakı¬ 

mından Konjonktür Dairesi toptan eşya fiyatları endeksinin İstan¬ 
bul Ticaret Odası toptan eşya fiyatları endeksinden daha başarılı 
olduğu, korrelasyon katsayılarından anlaşılmaktadır. Bu, Konjonk¬ 

tür Dairesi endeksi lehine bir durum sayılabilir. 

Korrelasyon analizi sonuçlarının, endeksler arasındaki 
beklenilen ilişkilere uygunluğu, endekslerin göstergesi oldukları 

fiyatlardaki değişmeleri oldukça başarılı olarak ortaya koyabil- 
diklerini belirtmektedir. 

Endeksler arasındaki ilişkileri grafikler yardımıyla da 

inceleyebiliriz. Grafik l'de 1953 = 100 olmak üzere fiyat endeks¬ 

leri gösterilmiştir. Fiyat seviyesi olarak, toptan eşya fiyatları 

endeksleri, özellikle İstanbul Ticaret Odası endeksi diğerlerinden 
daha yüksektir. Toptan eşya fiyatları endeksindeki artışların geçin¬ 
me endeksinden daha fazla olması, geçinme endeksinde kontrol edi¬ 

len fiyatların ağırlığının daha fazla olması ve ticaret marjla¬ 
rının fiyat artışları ile ters yönde değişebilmesi ile açıklana¬ 

bilir. Safi millî hasıla deflatörünün genellikle toptan eşya fiyat¬ 

ları endeksinden daha az artış göstermesi ise, deflatö'rde toptan 

eşya fiyat artışlarına karşı fazla hasas olmayan hizmetler^ ulaş¬ 
tırma,mali müesseseler v.s. gibi sektörlerin kapsanmış olmasıdır. 

Endekslerin yıllık yüzde değişmeleri (grafik 2) ince¬ 
lendiği Zaman ise, endekslerin birbirleriyle ilişkileri daha 

yakından görülebilmektedir. 

Endeksler içinde en fazla dalgalanma gösteren İstan¬ 
bul Ticaret Odası toptan eşya fiyatları endeksidir. Ticaret Oda¬ 

sının endeksi Konjonktür Dairesi endeksi ile aynı yönde yıllık 
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yüzde değişme göstermiş, fakat artış ve azalışlar dana şiddetli 
olmuştur. Ticaret Odasının endeksi ağırlıkşız geometrik ortalama 

ile hesaplandığına göre aksi yönde gelişme göstermesi beklenirdi; 

çünkü geometrik ortalama, fiyat artışlarını azaltıcı, düşüşleri 

ise arttırıcı yönde etkiler. Hesaplama metodundaki bu özelliğe 

rağmen, aritmetik ortalama ve yukarıya doğru hatalı olan laspeyres 

formülü kullanılarak hesaplanan Konjonktür Dairesi endeksinden 
t 

daha şiddetli yükseliş ve düşüşler göstermesi, endeksin ağırlık¬ 

sız olmasından doğabileceği gibi, Ticaret Odası endeksinde yer 

alıp Konjonktür Dairesi endeksinde bulunmayan maddelerin fiyatla¬ 
rının çok şiddetli fiyat değişmeleri göstermesi sonucunda olabilir. 

Endeksler içinde yıllık yüzde değişmeleri en az olan 
endeks geçinme endeksidir. Geçinme endeksindeki dalgalanmaların 

daha yumuşak ol.ması, kontrollü fiyatların etkisinin bir sonucudur. 

Geçinme endeksinin, toptan eşya fiyatları endeksini belli bir 
gecikme ile takip etmesi beklenir. Ancak bu gecikmenin bir yıldan 

daha kısa bir süre olması, toptan eşya stoklama süresinin bir 

yıldan daha az olması ile ilgilidir. Grafikte yıllık değişmeler 

dikkate alındığından, iki endeks arasındaki gecikmeli gelişme tam 

olarak görülememektedir. 

Safi millî hasıla deflatörünün yıllık değişmeleri, 

toptan eşya endekslerinden çok geçinme endeksine uymakta, ancak 

deflator geçinme endeksinden daha şiddetli dalgalanma göstermektedir. 

Endekslerin 15 yıllık seyri ve yıllık yüzde değişmele¬ 
rinin de, İstanbul Ticaret Odasının toptan eşya fiyatları endeksi 

hariç, beklenilen şekilde olması, endekslerin kendi içlerinde 

tutarlı olduğunu göstermektedir. Ancak bu bulguyu endekslerin 

mükemmel olduğu şekilde yorumlamamak gerekir. Endekslerin gerçek 

durumu gösterecek şekilde yeniden düzenlenmeleri daima faydalıdır. 
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Ancak, mevcut endekslerin tamamen geçersiz olduğu söylenilemez. 

Mevcut endekslerin analitik çalışmaların yapılmasını gereksiz 
kılacak kadar hatalı olmadıkları görülmektedir. 

Fiyatların önceden tahmini için yapılacak ekonometrik 

analizlere geçmeden önce kullanacağımız Konjonktür Dairesi toptan 
eşya fiyatları endeksinin ağırlıklar setini incelemek, önceden 
tahminin geçerliliğinin testi için zorunludur. 

3. Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin Ağırlıklar Setinin 

Eleştirisi : 

Konjonktür Dairesinin toptan eşya fiyatları endeksine 

giren maddelerin 1938 yılı yurt içi tüketim değeri içindeki nisbî 
önemlerine göre ağırlıklandırıldıkları belirtilmektedir. 2/ Yurt 
içi tüketim değeri, üretim + (İthalat-İhracat)* stoklardır. Mad¬ 
delerin yurt içi tüketim değerlerinin hesaplanmasında bazı prob¬ 

lemler ortaya çıkmaktadır. 

a. Üretim miktarının tesbitinde, yalnız piyasaya 
çıkan üretim miktarının alınması, yani üreticilerin kendi tüketim¬ 

leri ve/veya tohumluk için ayrılan kısmın çıkarılması. Özellikle, 
tamamen paralı ekonomi şartlarının bulunmadığı düşünülecek olursa, 

toptan eşya fiyatları endeksinde maddelerin üretim miktarının 
tamamı ile ağırlıklandırılması, üretici tüketiminin (otoconsumption) 
fazla olduğu malların, fazla ağırlık kazanmasına yol açabilir. Top¬ 
tan eşya fiyatlarındaki değişmelerin gerçeğe uygun olarak görüne¬ 
bilmesi için,, üretimin fiyatları etkileyecek kısmının yani piyasa¬ 

ya arz edilen üretim miktarının, ağırlıklar için esas alınması 

gerekir 

2/ "Konjonktür Yayın Dairesi ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri" Ticaret Bakanlığı yayını 1947. 
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b. Tekrarlı ağırlıklandırmanın önüne geçmek için 
ham maddelerin piyasaya arz edilen üretim miktarlarından,endekste 

yer alan mamul veya yarı mamulün üretimi için kullanılan miktar¬ 

ların ham madde üretim miktarından düşülmesi. 

Konjonktür Dairesinin toptan eşya fiyatları en¬ 

deksinde ağırlıkların hesaplanmasında, yurt içi* tüketim değerleri 
hesaplanırken bu iki prensibe uygunluğun sağlandığı anlaşılmakta¬ 
dır. 

Endekse giren maddeler için mevcut 1936 yılı 
ağırlıklarının bugünün şartlarına ne derece uygun olduğunu araş¬ 

tırmak amacıyla, 1963 yılı yurt içi tüketim değerlerini kullana¬ 
rak endeksi yeniden ağırlıklandırmak yoluna gidilmiştir. Bu gaye 

ile endekse giren herbir maddenin 1963 yılı piyasaya arz edilen 

üretim miktarından endekse giren bir başka madde için input olan 

kısmı çıkarılmış, bu şekilde bulunan net üretim miktarına ithalat 
miktarı ilâve edilmiş, ihracat miktarı düşülmüş, eğer mevcutsa stok 
değişmesi (1963 yıl başı stok miktarı ile 1963 yıl sonu stok mik¬ 

tarı arasındaki fa$»fc) çıkarılarak yurt içi tüketim miktarı hesap¬ 
lanmıştır. Tüketim miktarı,1963 yılı için Konjonktür Dairesinden 

alının endekse giren maddelerin 1963 yılı ortalama toptan fiyat¬ 

ları ile değerlendirilerek, maddelerin yurt içi tüketim değerle¬ 

ri hesaplanmıştır. Şj 

Tablo 2!de, 1938 ve 1963 yılı ağırlıkları,alt 
grupların ağırlıklarında 25 yıllık bir devrede meydana gelen yüzde 

değişmeler incelenmiş ve her iki devre için alt grupların toptan 

endeks içindeki ağırlıklarına göre önem sırası gösterilmiştir. 

3/ 1963 yılı ağalıklarının hecaflanış şekli için bakınız : 
EK: 3 
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Tablo : 2 Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin Alt Grupları için Tesbit 
Edilmiş Ağırlıklar Seti ( 1938 ve 1963 Yılları için ) 

Yurtiçi Tüketim 
Değeri Milyon TL. Ağırlıklar 

Alt Gruplar 
Yüzde Arasında 

Fark Sıralanma 

1938 1963 1938 1963 1938 1963 

Hububat h , 159.9 4 520.7 22.7 19.5 - 14.1 1 1 

Bakliyat / 6.6 
İthalât Maddeleri8.5 

384.3 0.9 1.7 + 88.9 14 12 

489.8 1.2 2.1 * 75.0 13 11 

Diğer Nebati / o.o -> Gıda Maddeleri/ J 3 729.0 11.4 16.1 + 41.2 4 2 

Nebati Gıda Mad- pcc 
deleri Toplamı 

9 123.8 36.2 39.4 + 8.8 

Hayvanlar/ 45.0 1 264.0 6.4 5.5 - 14.9 7 7 

Hayvan Mah-/ 82_6 
sullen 

1 658.1 11.7 7.2 - 38.5 2 6 

Hayvan Yemleri/ 57.9 1 097.2 8.2 4.7 - 42.7 5 9 

Gıda Maddeleri ve .0 VI mı 440.8 Yemler Toplamı 
13 143.1 62.5 56.8 - 9.1 

Yakacaklar^ 55.4 1 252.5 7.9 5.4 - 31.6 6 8 

Madenler / 33.0 
jC 

2 056.1 4.7 8.9 + 89.4 8 4 

Dokuma Maddeler 82.7 3 341.0 11.7 14.4 + 23.1 3 3 

Deriler/ 20.4 178.1 2.9 0.8 - 82.5 11 14 

Kimyevî Maddelerimi 6 116.2 1.4 0.5 - 64.3 15 15 

Sınaî Yağlar/ 25.5 1 893.0 3.6 8.2 +127.7 9 5 

Kâğıtla nİ2.1 349.7 1.7 1.5 - 11.8 12 13 

Yapı Malzemesi^25.3 814.7 3.6 3.5 - 2.8 10 10 

Sınaî Ham Maddeler 
ve Yarı Mamul- 264.0 10 001.4 37.5 43.2 + 15.2 
1er Toplamı 

GENEL TOPLAM 704.8 23. 144.4 
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Tabloya göre, Sınaî ham maddeler ve yarı mamul¬ 
lerin toplam endeks içindeki ağırlığı yüzde 15.2 artış ile 37.5'- 
dan 43.2'ye çıkmış; gıda maddeleri ve yemlerde yüzde 9.1'lik bir 
azalma ile ağırlık 62.5'tan 56.8'e düşmüştür* İki ana grupta 
ağırlıklarda nisbî değişmelerin fazla olmaması, alt gruplarda ba¬ 
zen çok büyük miktarlara varan yüzde değişmelerin birbirlerini 

ifna edici niteliğinin bir sonucudur. Örneğin, nebatî gıda madde¬ 
lerinin ağırlığı artmış, fakat bu artış, hayvanlar, hayvan mah¬ 
sulleri ve yemlerdeki azaliş ile karşılanarak, gıda maddeleri ve 
yemler ana grubunda yüzde 9.1 azalmaya yol açmıştır. Nebatî gıda 
maddelerinin ağırlığındaki artış, hububatın ağırlığındaki yüzde 
14.1'lik azalmanın diğer üç gruptaki önemli artışlar tarafından 
fazlasıyla karşılanmış olmasının sonucudur. 

Benzer yaklaşım ile ikinci ana grubu, sınaî 
ham maddeler ve yanı mamuller grubunu da incelemek mümkündür. Bu 

ana grupta sınaî yağlar alt grubunda yüzde 127.7, madenler de 
yüzde 89.4'e varan büyük ağırlık artışlarına rağmen, ana grubun 
ağırlığının ancak yüzde 15.2 artması, bu artışların deriler ve 

kimyevî maddeler alt gruplarının önemli ağırlık azalışları ile 
ifna edilmiş olmasının sonucudur. 

Tablo 2'nin son sütunlarında, alt gruplar arası 

nisbî önem sırasında 1938'den 1963'e önemli sayılabilecek değiş¬ 

melerin meydana geldiği görülmektedir, 4/ Hayvanlar, yapı malze¬ 
mesi alt grupları durumlarını muhafaza ederken, diğer nebatî gıda 

maddeleri, madenler, sınaî yağlar alt gruplarının nisbî önem sıra¬ 
lanışındaki yerleri yükselmiş; buna karşılık, hayvan mahsulleri, 
yemler, yakacaklar ve derilerin sıralamadaki yerleri gerilemiştir. 

4/ Alt grupların ağırlıklarının 1938 ve 1963 için önem sıraları 
arasında hesaplanan sıra korrelasyonu; r =.839'dur. Bu değer sıralanmada görülen önemli farklllıklaı%a?ağmen önem sıralan¬ 
ması arasındaki korelasyonun devam ettiğini göstermektedir. 
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Alt grupların kendi içlerindeki maddelerin ağır¬ 
lıkları ve ağırlık sıralanmasındaki ’dncnlerinde de kayda değer 
değişmelerin mevcut olup #lmadığını incelemek gerekiri Tablo 3, 
endekse giren maddelerin genel toplam ve alt grup içindeki nisbî 
önemlerinde ( ağırlıklarında ) 1938 ve 1963 arasında meydana ge¬ 
len değişmeyi göstermektedir. Ayrıca genel toplam içindeki önem 

sıralanması bakımından ( alt grup içindeki sırtlanışda aynıdır ) 
her alt grup incelenmiş ve önem sıralanışında büyük farklılıklar 
olup olmadığı görülmek istenmiştir. 
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Tablo : 3 Toptan Eşya Piyatlari Endeksindeki Maddelerin 
1938 ve 1963 Yılları için Tesbit Edilmiş Ağır-' 
lık Setleri 

Gruplara 
Göre Yüzde 

Genel loplooa Alt Gruplar 
Göre Yüzde îçiade Sıralanma 

• 

1938 1963 1938 1963 1938 
C^ne-I 

(r Buğday 
(/V 

44.9 
l t&, <? 
53-88 

t'fyo 
10.2 

/ İP/ P? 

10.52 1 

l* Buğday Unu 19.7 25.13 4.5 4.91 2 

v 3 - Bulgur 6.9 1.64 1.6 0.32 4 

if Çavdar 4.3 3.93 1.0 0.77 7 

S. Pirinç 
(? Arpa 

5.8 

6.0 

5.02 

0.10 

1.3 

1.4 

0.98 
0.02 

6 

5 

Mı sı r 12.4 10.30 2.7 2.01 3 
Hububat 100.0 100.00 22.7 19.53 

4 Pasulye 56.1 52.59 0.5 0.87 1 

1 Nolıut 23.2 17.70 0.2 0.30 2 

^ Bakla 5.4 5.04 0.İ4 0.08 4 

ı Mercimek 

^Bakliyat 
15.3 24.67 0.1 0,41 3 

100.0 100.00 0.9 1.66 

1 Kahve 64.8 4.14 ♦.8 0.09 1 

K 1 Ç a y 30.1 94.14 0.4 1.99 2 

\Karabiber . 5.1 1.72 0.f6 0.04 3 

İthalât Mad. 100.0 100.00 1.2 2.12 

t( 1 Şeker Küp 
t Şeker Toz 

^1 3 Patates 
İt Zeytin 
h Ç Zeytinyağı 
T" ^ Susam 

11 Susamyağı 

Pamuk yağı 

*n ‘"Üzüm 
iv V® Pmdık / 

■V) '' Soğan 
^ \l T v z 

Diğer Nebati G. 

21.6 

12.9 

19.2 

6.2 

9.0 

3.0 

2.3 

3.4 

5.1 

4.3 

10.0 

3.0 

7.85 
17.00 

17.79 

14.41 

17.06 

3.05 

5.87 

7.99 
2.06 

6.86 
0.06 

2.5 

1.5 

2.2 

0.7 

1.0 

0.3 

0.3 

0.4 

0.6 
0.5 

1.1 

0.3 

100.0 100,00 11.4 

1.27 

-2.74 
o } 

2.86 

2.32 

2.75 

0.49 

0.95 

1.29 

0.33 

1.10 

0.01 

16.11 

1 

3 

2 

6 

5 

1# 

12 

9 

7 

8 

4 

11 

1963 

1 

2 

6 

5 

4 

7 

3 

1 

3 

4 

2 

2 

1 

3 

6 

3 

1 

4 

2 

9 

12 

8 

5 
10 

7 
11 

L / 

il 
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Gruplara 
uore lüzüe 

Genel 
Göre 

Toplama 
Yüzde 

Alt Gruplar 
İçinde Sıralanma 

1938 1963 1938 1963 1938 1963 

ZV i - Koyun 21.5 32.47 1.4 1.77 2 1 

^ 7 Kuzu 16 o7 17.92 1.1 0.98 3 3 

liftik 8.7 1.81 0.5 0.10 5 6 
3 

3o .. Keçi 13.6 7.71 0.9 0.42 4 4 T 

T| Oğlak 7.0 1.17 0.4 0.06 6 7 

31 Sığır 27.5 31.45 1.8 1.72 1 2 

3 s 7Dana 5.0 7.47 0.3 0.41 7 5 

Hayvanlar 100.0 100.00 6.4 5.46 

' Süt 40.0 12.67 4.7 0.91 1 4 

L Yoğurt 18.0 16.19 2.1 1.16 3 3 

l Sadeyağ 22.3 38.90 2.6 2.79 2 1 1 
l\ (f Peynir 10.2 32.20 1.2 2.31 4 2 1 
>," i Yumurta 9.5 0.04 1.1 - 5 5 

Hayvan Mahsulleri 100.0 100.00 11.7 7.17 

' Yulaf 11.8 7.19 1.0 0.34 2 M 
^ " Z Kepek 5.9 4.79 0.5 0.23 4 5 

ı*< lot 6.1 8.04 a.5 0.38 5 3 

cn c; Saman 2.3 29.90 /• 0.2 1.42 6 
\ 

2 

''Tuz 8.1 2.52 0.7 0.12. 3 6 

7 C/ Arpa 65.8 47.56 5.3 2.25 1 1/ 
Yemler , 100.0 100.00 8.2 4.74 

1 Maden Kömürü 32.5 48.14 2.6 2.60 2 2 

^ Z sömi Kok 6.2 1.08 a.5 0.06 4 3 

1.0 d u n 48.6 49.68 3.8 2.69 1 1 

C(/ ^ Mangal Kömürü^12.7 1,10 1.0 0.06 3 4 

Yakacaklar 100.0 
. v>..: '■ 

100.00 7.9 5.41 

W Bakır 11.4 12.31 0.5 1.09 2 2 

Çinko 1.3 0.74 a.06 a.06 4 3 

^1\ 1 Kalay 2.7 e.55 0.1 0.05 3 4 

0 Kurşun 1.4 0.54 0.06 0.05 5 5 

1 Demir 83.7 85.86 3.9 7.63 1 1 

Madenler ıoo, a 100.00 4.7 8.88 

C 

V 



Gruplara Genel Toplama Alt Gruplar 
Göre Yüzde Göre Yüzde İçinde Sıralanma 

1938 1963 1938 1963 1938 1963 

TH 1 Pamuk 17.5 19.00 2.0 2.74 . t 3 \ 
i Yapak 17.7 10.19 2.1 1.47 3 4 

İt S Keçi Kılı V 4.1 0.75 0.5 0.11 5 8 

rv if Tiftik 4.6 1.15 0.5 0.17 6 7 

İt ^ Kendir 3.5 1.85 0.4 0.27 7 5 

fi C İpek Kozası 2.7 1.47 0.3 0.21 8 6 

) Pamuk İpliği . 24.9 32.91 2.9 • 4.75 2 1 

c\ Yün İpliği 25.0 32.68 3.0 4.72 1 y 
Dokuma Maddeleri 100.0 100.00 11.7 14.44 

(l <jD e r i 1 e r 
4 

2.9 •.77 \ 
Alkol /[ 25.0 99.86 0.35 

(<Y ^ İyot 25.0 0.14 0.35 

Kimyevî Maddeler 0.70 0.50 

C'T / Benzin 36.2 35.51 1.3 2.90 1 2 

Petrol 35.5 19.89 1.3 1.63 2 3 

n Motorin 8.0 40.27 0.3 3.29 4 1 

Cf y Zeytinyağı 14.0 3.64 0.5 0.30 3 4 
6°\ 

) Neftyağı ı.ı 0.34 «.03 0.03 6 5 

Beziryağı 5.2 0.35 0.2 0.03 5 6 

Sınaî Yağlar 100.0 100.0 3.6 8.18 

>1 Kâğıtlar 1.7 1.51 

ir Tuğla 31.0 14.27 1.1 0.50 1 

Kiremit 5.0 10.64 0.2 0.37 5 4 

Kireç 3.0 - 0.1 - 6 7 

ö Alçı 1.0 0.07 0.03 - 7 8 

Çimento 12.0 47.63 0.4 1.68 4 1 

Kereste 29.0 0.03 1.0 w 2 9 

Cam 1.0 7.58 0.03 0.27 8 5 

Çinko 1.0 'm , 0.03 - - 9 10 

S* Putrel 16.0 1.39 0.6 0.05 3 6 

n ( o Boru Demir 1.0 18.39 0.03 0.65 10 2 

Yapı Malzemesi 100.0 100.00 3.6 3.52 
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Tablo 3'de,- alt gruplar içinde de maddelerin 

ağırlıklarının sıralanışında önemli değişmeler olduğu görülmek¬ 

tedir. Burada, bu değişmelerin ekonomik nedenleri üzerinde du¬ 

rulmayacaktır. Ancak, Tablo 3'ün, tüketim kalıpları bakımından 

önemli değişmeleri gösterebileceği anlaşılmaktadır, örneğin,hu¬ 
bubat içinde pirinç ve bulgurun sırası yer değiştirmiştir. Kah¬ 

venin yerini çay almıştır. Zeytinyağı çok daha fazla kullanıl¬ 
maya başlanmıştır. Toz şeker küp şekerden daha önemli hale gel¬ 
miştir. Hayvanlar alt grubunda birinci sıra koyun ve sığır ara¬ 

sında yer değiştirmiştir. Süt yerine sütten yapılan maddeler 

önem kazanmıştır. Yemlerde ot ve samanın önemi artmıştır. Yaka¬ 

caklarda ilginç bir durum, odunun maden kömüründen daha önemli 

olmasının devamıdır. Dokumada yün ipliği yerini pamuk ipliğine 

terk etmiştir. Yapağı, keçi kılı, tiftik sırasında kayba uğrar¬ 

ken, pamuk, kendir, ipek kozası kazançlı çıkmıştır. Sınaî yağlar 
içinde motorin önem kazanmıştır. Yapı malzemesin de önemli deği¬ 

şiklikler olmuş, çimento ve boru demir sırası ile 4 ve 10'uncu 

sıradan 1 ve 2'ye yükselmişler, tuğla ve kereste 1 ve 2'den 3 ve 

9'a düşmüşlerdir. 

Endeksin alt gruplarının ve alt grupları için¬ 

deki maddelerin ağırlıklarının 1938 ve 1963 yıllarındaki durumu¬ 

nun karşılaştırılması, özellikle ekonomik tanımlama çalışmaları 

bakımından önemlidir. Büyük ağırlık değişmelerini ihtiva etmeyen 

alt gruplar için yapılan ekonomik tanımlama çalışmalarının başarı 
şansı artmaktadır. Bu yaklaşım ile hububat, bakliyat, nebatî gıda 

maddeleri, yakacaklar ,x madenler ve dokuma maddeleri alt grupları 
için endeksin güvenilirliğinin nisbeten fazla olduğu^ buna karşı¬ 
lık ithal maddeleri,v hayvan mahsulleri, sınaî yağlar ve yapı mal¬ 
zemesinde nisbî başarının çok daha düşük olmasının bekleneceği 
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Bu arada, ağırlık değişmelerinin, madde sayı¬ 

sı itibariyle alt grubun endeks içindeki temsilinin yeterliliği 
oranında az olduğuna değinmek gerekir. 

Ağırlıklar setindeki değişmelerin fiyat endek¬ 

sinde ne gibi değişmelere yol açabileceği incelenebilir. Herhan- 

gibir maddenin veya bir alt grubun fiyat endeksine katkısı iki 

faktöre bağlıdır: Ağırlık ve fiyat endeksi. Hem ağırlıklar deği¬ 

şir, hemde fiyatların artış hızları faiklı olursa, ağırlık şef¬ 
lerini değiştirmenin sonuçlarda meydana getireceği fark artar. 
Meselâ ağırlığı azalan alt grubun fiyatları endeks ortalamasın¬ 
dan daha istikrarsız ise, yeni ağırlık endeksi daha istikrarlı 

hale getirir veya tersi bir durumda istikrarsızlık artar. 

Tablo 4, 1965 ve 1966 yılları için, iki farklı 

ağırlık seti kullanılarak hesaplanmış olan fiyat endekslerini 
karşılaştırmaktadır. 
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Tablo 4 : 1938 ve 1963 Ağırlıkları ile Piyat ; Endeksi 0 

0 

1965 1966 pt/Pt-ı Pt/Pt-1 
1963 

Ag.Lr_L-i.iC-
ları ile 

1938 
Ağırlık¬ 
ları ile 

196 3 
Ağırlık¬ 
ları ile 

1938 
Ağırlık¬ 
ları ile 

196 3„ 
Ağırlık¬ 
ları ile 

ıq^8 
Ağırlık¬ 
ları il< 

Hububat 286.0 297.0 298.0 304.0 1.0420 1.0236 

Bakliyat 443.3 381.0 397.6 381.0 .8969 1.0000 

İthalat Maddeleri 176.9 334.0 177.8 336.0 1.0051 1.0060 

Diğer Nebati 
Gıda Maddeleri 

282,4 257.0 309.0 283.0 1.0942 1.1012 

Nebati Gıda Mad¬ 
deleri Toplamı 

285,3 290.0 300.2 302.0 1.0522 1.0414 

Hayvanlar 321.5 320.0 356.0 349.0 1.1073 1.0906 

Hayvan Mahsulleri283»9 274.0 327.8 298.0 1.1546 1.0876 

Hayvan Yemleri 273.8 295.0 296.3 315.0 1.0822 1.0678 

Nebati Gıda Mad¬ 
deleri ve Yemler 2Ş7 r 8 291.0 308.8 308.0 1.0730 1.0584 

Toplamı 

Yakacaklar 291.4 273.0 296.3 277.0 1.0168 1.0147 

Madenler 389.9 401.0 442.4 422.0 1.1346 1.0524 

Dokuma Maddeleri 262.3 283.0 255.3 270,0 .9733 »9541 

Deriler 303.0 303.0 362.0 362.0 1.1947 1.1947 

Kimyevî Maddeler 283»0 283.0 245.0 245.0 1.2191 1.2191 
1 

Sınaî Yağlar 287.8 258.0 277.4 262.0 .9639 1.0155 

Kâğıtlar 289.0 289.0 288.0 288.0 .9965 .9965 

Yapı Malzemesi 229.2 283.0 238.2 295.0 1.0393 1.0424 

Sınaî Ham Mad¬ 
deleri ve Yarı 296.3 296.0 305.9 302.0 1.0324 1.0203 

Mamulleri 

TOPLAM 291.5 293.0 307.5 306,0 1.0549 1.0444 
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Tablo 4'de, ana gruplar ve toplam için endek¬ 
sin kullanılabilme imkânlarının, tek tek madde gruplarına göre 
daha fazla-olduğu; iki ana grup ve toplam için yeni maddeler 

ilâve edilmedikçe, ağırlık‘setlerinin farkının sonuçları çok 
az değiştirdiği görülmektedir. Bu durumun nedeni alt gruplar¬ 

daki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde birbirlerini ifna eder 
şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. Ancak, bu sonucu genellememek 

gerekir. Fiyat hareketlerinin ağırlık değişmesini ifna edici 
yönde olması,.1965 ile 1966 yılları arasındaki fiyat değişme¬ 
lerinin bir özelliği de olabilir. 

Endeksin ağırlık setinin incelenmesi, başlıca 
iki soruya cevap vermeye yönelebilir, 

- Endekse dahil olan maddeler bakımından 19J8 
ve 1963 ağırlıkları arasında önemli bir farklılaşma f 

z - Yeni maddelerin endekse katılması halinde 
ağırlık sistemi ne şekilde etkilenecektir ? 

Bu kısımda yalnız birinci soru üzerinde durul-^ 

muştur. Endekse dahil olan maddelerin 1938'e göre ağırlık seti 

1963'de oldukça önemli şekilde değişmiştir. Endekse dahil olma¬ 
yan, fakat 1963 yılında yurt içi tüketim değeri içinde önemli 
yeri olan maddelerin ilâvesi halinde ise ağırlık setindeki deği¬ 
şim çok daha belirgin hale gelecektir. Bunu tek bir alt grup 

için tahmin etmek mümkündür. Kimyevî maddeler alt grubu, 1938 
de tesbit edilen maddelerle, endeksteki pnemini tamamen kaybet¬ 
miştir, Bu gruba, kimyevî gübreler,, boyalar, ilâç ham-maddeleri 

v.s.gibi bugün yurt içi tüketimi bakımından önemli olan madde¬ 
ler ilâve edilince, alt grubun endeksteki nisbî önemi büyük öl¬ 

çüde artabilir. Bunun gibi pek çok madde sıralanabilir. 
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indekse yetıi maddelerin ilâvesi halinde, kapsamları yeterli ve 

güvenilir olan alt gruplar (örneğin hububat) içinde maddelerin 
ağırlık değişimi az, kapsamları yetersiz olan alt gruplarda 
ise büyük olabilecektir. Alt gruplar içindeki ağırlık değişi¬ 

minden çok, alt grupların toplam endeks içindeki ağırlık 
setinde önemli değişiklikler beklenebilir. 

Endeksin ağırlık setinden ve ihtiva ettiği 

maddelerin sınırlılığından gelen kayıtlara rağmen, toplam endeks 

ve alt gruplar için yapılacak ekonomik tanımlamaların, fiyat 

politikası ve önceden tahmin açısından önemli olacağı düşünülmek¬ 
tedir. Ancak, bütün bu analizlerin, endeksin özellikleri düşünü¬ 
lerek değerlendirilmesi faydalı olabilir. 
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Bölüm II- Toptan Eşya Fiyatlarını Tayin Eden Faktörlerin 
Ekonoâk Tanımı 

Birinci Beş Yıllık Plânda olduğu giM İkinci Beş Yıllık Plânda 
da fiyat seviyesinin istikrarı temel ekonomik amaçlar arasında yer 
almaktadır. 1950-1965 devresinde önemli fiyat artışlarına sahne 

olan Türk ekonomisi için, madde grupları itibariyle fiyat endeks¬ 

lerinin seviyelerini tayin eden değişkenlerin neler olduğunu araş¬ 

tırmak; fiyat, daha genel olarak, ekonomi politikası ve kısa devre 
önceden tahmini bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Yıllık programlarda fiyat seviyesinin önceden tahmini, program 

büyüklüklerinin, carî olacağı düşünülen fiyatlarla ifade edilmesi 

gerektiğinden, önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Prog¬ 
ramda yer alması düşünülen politika tedbirleri, cari olacağı düşü¬ 

nülen fiyatlar dikkate alınarak tesbit edilmektedir. Bir anlamda, 

fiyatlarla ilgili önceden tahminlerin gerçekleşmemesi, ekonomi po¬ 
litikası tedbirlerinin bir başarısı olarak yorumlanabilir* 

Bu bölümde amaç toptan eşya fiyatlarını tayin eden faktörleri 

ekonomet tik metotlarla araştırmak, dolayısiyle kısa devre önceden 

tahminleri için gerekli ekonomik tanımlamaları, alternatifleri 
arasından seçmeye çalışmaktı'r. 

1- Fiyatları Tayin Eden Faktörler: 

Fiyatları tayin eden faktörleri genel olarak dört gruba 

ayırmak mümkündür ( 5 )/'Arz ile ilgili faktö rler y^alep faktörleri, 
Cjpa ra sal—fa ktö rler ve ^rekabet şartları. Arz ile ilgili faktörler, 

yurt içi ve yurt dışı üretim, stoklar, birim işgücü maliyeti, 
üretimle ilgili di^er maliyet unsurları, üretim araçlarının al¬ 
ternatif kullanım imkânlarıdır. 

(5) Spencer,Clark and Koguet " Business and Economic Forecasting” 
Sh:93 . 
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Talep ile ilgili faktörler ise, yurt içi ve yurt dışı tüketim, 
yurt içi ve yurt dışı spekülatif stok talebidir. Parasal faktör¬ 
ler; para arzı, mevduatın tedahül sûrati,mevduatta ki değişme mik¬ 

tarı olabilir..Rekabetle ilgili faktörler; bellibaşlı rakip mal¬ 

ların fiyatlarındaki değişme, diğer malların fiyatları, teknolojik 

değişme, rakip mallarla ilgili teknolojik değişmedir. 

Ancak, bir malın veya bir mal grubunun fiyatını tayin eden 

faktörleri araştırırken bütün bu faktörlerin dikkate alınması söz 

konusu değildir. Malın veya mal grubunun özelliğine göre, genel 
olarak belirtilen dört grup fiyat tayin edici faktörden, etkili 
olabileceklerin seçimi gerekir. 

2- Metodoloji: 

Mal gruplarının fiyatlarını tayin eden faktörler ve bu 

faktörlerin önceden tahoıin başarısını ölçmek için regresyon anali¬ 

zi uygulanmıştır. 

a- Değişkenler 

Deleli değişkenler, madde gruplarının 1953=100 

olarak endeks şeklinde ifade edilmiş olan fiyatlarıdır. Açıklayı¬ 

cı değişkenler ise fiyatı incelenen mal grubunun Özelliğine göre 
( 

değişmektedir. Genel olarak.talep şartlarını göstermek üzere tü¬ 
ketim malları için harcanabilir gelir ve tarım dışı harcanabilir 

gelir kullanılmıştır. Ham madde ve yarı mamuller için ise mamul 

madde istihsal miktarı kullanılmıştır* Arz faktörü olarak üretim 

miktarı endeksi alınmıştır. Üretim süresi uzun bir zamanı kap¬ 

sayan mallar, özellikle tarım ürünleri için carî yıl ile bir 
. ' ' *J" •' 1 * 

önceki yıl istihsal miktarının ortalaması kullanılmıştır. Dış 

İicaret içinde önemli olan mallar için, malın ihraç malı olması 

halinde ihracat değeri, hetü' ihraç hemde ithal edilen bir mal ol¬ 
ması halinde ise(İthalat-i^racat)de0eri, dı$ ticaretten gelen 
etkileri görebilmek için a-çıklayıcı değişken olarak yer almıştır. 
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Jthalat, ihracat veya ithalat-ihracat miktarı yerine kıymetin 
değişken olarak kullanılmasının nedeni, bazı mal grupları için 

miktar toplamının mallar arasındaki önemli fiyat farklılıkları 

dolayısıyla, anlamsız olacağı kanaatidir, ihraç veya ithal 
değerinin Türk lirası cinsinden ifadesi yerine dolar olarak 

■ değerlendirme yolunun tercih edilmesinin nedeni ise, gözlem 

dönemindeki devalüasyonun etkisinin giderilmek istenmesidir. 

Bu genel değişkenler yanında, stok miktarının önemli ola¬ 
bileceği mal grupları için arz ile ilgili faktörler arasında 

stok miktarları da kullanılmıştır. 

Fiyat seviyesini tayin edici zaman faktörü, fiyatları ta¬ 

yin edici ilâve bir değişken olarak ele alınmamıştır. Bunun 

nedeni,harcanabilir gelir değişkeninin zaman trendini de ihtiva 

etmesi ve zaman değişkeninin de kullanılması halinde aralarında 

çoklu bağıntının (multicollinearity) mevcut olmasıdır. Çoklu 
bağıntı halinde, açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken üzerin¬ 
deki etkileri ayrı ayrı görülemediği ve analizin tek amacı önceden 
tahmin olmadıkı için, analizlerde çoklu bağıntının önüne geçilmeye 
çalışılmıştır.(6) 

(6) Çoklu bağıntı ilişkilerinin, değişkenlere ait katsayıların el¬ 
de edildiği gözlem devresi ile önceden tahminin yapılacağı devre 

arasında fazla değişmemesi halinde, çoklu bağıntı önceden tahmin 
bakımından fazla mahzurlu olmaz. Fakat, sonuçların fiyat poli- 

— ——j 

ti kası açısından değerlendirilmesinde, istatistik! olarak anlamlı 

ve teorik bakımdan doğru işaretli katsayılara sahip olmak büyük 

önem taşır. 
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b- Fonksiyonel Şekil 

Fiyatlar bakımlı değişkeni ile fiyatları tayin 
edebilecek bakımsız değişkenler arasında fonksiyonel ilişkiyi 

postiile eden en uygun regresyon denkleminin seçiminde çeşitli 

alternatifler üzerinde durulmuştur. 

Bir deneme niteliğinde olan ekonomik tasımlama ile 

ilgili analizlerde, değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkinin 
şekli bakımından çeşitli alternatifleri dikkate almak yararlı 

olabilir. Bu alternatifler arasında, değişkenler arasındaki iliş¬ 
kinin eklenebilir (additive) olduğu do^usal regresyon ve açıkla¬ 
yıcı değişkenler arasında çarpan şeklinde (multiplicative) iliş¬ 
kilerin söz konusu olduğu fonksiyonel şekiller denenebilir. Çeşit¬ 

li fonksiyonel şekillerde denenmiş regresyon sonuçları arasında 

seçim yaparken şu hususlar dikkate alınmıştır: 

- Katsayıların beklenen işarette ve istatistiki olarak 

anlamlı olması, % • ; 

- Açıklayıcı değişkenlerin, bakımlı değişkendeki değişme¬ 
yi oldukça başarılı şekilde izah edebilmeleri,' B?* çoklu determi¬ 
nasyon katsayısının yüksek olması, 

. -• ^ \ 
- Tahminin standart hatası, s'in küçük olması, 

- Artıklar(residual) arasında sistematik ilişkiler 

(o%acort93.atj.on) bulunmaması, yani DurbiD-V7stson statistiği, (î’nin \ 
2 ye yakın olması. 

yy 

Bu, seçilmiş her regresyon denklektinin, belirtilen kri¬ 
terlerin tamamını karşıladığı şeklinde yoruı’aLsnmamalıdır. 
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3- Endeksteki Madde Grupları tçin Fiyat Seviyelerinin 
Tayini İlgili Regresyon Analizi Sonuçları. 

Bu kısımda, toptan eşya fiyatları endeksinin alt 

madde grupları için, fiyat seviyelerinin önceden tahmininde 

kullanılabilecek regresyon analizi sonuçları, alternatifleri de 

gösterilerek incelenecektir. Endeksin bütün alt grupları için 

aynı analizleri yapabilmek mümkün olamamıştır. Bunun en önemli 

nedeni, bazı alt gruplarda mevcut maddelerin fiyatlarının tayin 

edilen fiyatlar olmasıdır. Fiyatları piyasa şartlarına göre te¬ 

şekkül etmeyen maddelerin yer aldığı alt gruplar analiz dışında 

bırakılmıştır. ' 

Bu alt gruplar; 

- İthal maddeleri alt grubu: Bu gruptaki üç maddeden 
çay ve kahve tekel maddesidir. 

- Yakacaklar alt grubu: Alt grup içinde ağırlıkları top¬ 
lamı fi° 50 yi bulan maden kömürü ve sömi.Icok fiyatları kararname 
ile tesbit edilmektedir. 

- Madenler alt grubu: Bu grupta yer alan ve grup için¬ 

deki ağırlığı fi 84 olan demir fiyatları, gözlem devresinde, 
kontrollü fiyattır. 

- Sınaî yadlar alt grubu: Grup içinde ağırlıkları top¬ 
lamı fio 80 olan benzin, petrol ve motorin fiyatları, kontrollü 
fiyatla rdır. 

- Bb alt grupların analizinde« fiyatları kontrol 
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edilen malların grup dışında bırakılması ve serbest piyasada 
fiyatı teşekkül eden mallar için analiz yapılması imkânı bulu¬ 
namamıştır. Çünkü, maddeler itibariyle fiyat endeksleri ancak 
1953-1966 arasında 4 yıl için mevcuttur. 4 }rıl regresyon ana¬ 

lizi için çok kısa bir gözlem devresidir. Açıklayıcı değişkenler 
yıllık olarak hesaplanabildiğinden, gözlem devresini ay esasına 
göre almak ve bu şekilde gözlem sayısını artırmak mümkün olama¬ 
mıştır. 

ş 
fiyatları kontrol edilen maddelerin önemli ağırlığa rakip 

olduğu alt gruplarla beraber kimyevî maddeler alt grubu da ana¬ 
liz dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni bu alt grubun kapsadığı 
maddelerin bugün için önemini kaybetmiş olmasıdır. 

A. Nebati Gıda Maddeleri : 

Nebati gıda maddeleri? hububat, bakliyat ve diğer neba¬ 
ti gıda maddeleri alt gruplarını kapsamaktadır. Endeksteki şek¬ 

li ile bu ana alt grup içinde ithalât maddeleride bulunmaktadır. 
İthalât maddeleri fiyatlarının tayin edilen fiyatlar olması ne¬ 
deniyle, ekonomik tanımlamada kullanılacak bağımlı değişken, 

nebati gıda maddeleri fiyat endeksinden ithalât maddelerini çı¬ 
karmak suretiyle hesaplanmıştır. 

Nebati gıda maddeleri ana alt grubu için yapılan ekono¬ 

mik tanımlama, hububat, bakliyat ve diğer nebati gıda maddeleri 
alt grupları için ayrı ayrı yapılmıştır. 

Nebati gıda maddeleri fiyat seviyesinin ekonomik tanım¬ 
lanmasında önce zaman değişkenin başarısı araştırılmıştır. Yani 
nebati gıda maddeleri fiyat seviyesi sadece zamanın bir fonksi¬ 

yonu olarak düşünülmüştür, png-f (t) Nebati gıda maddeleri fi¬ 
yat endeksi (1953=100) Png, ile zaman arasındaki ilişki doğrusal 
varsayılarak hesaplanan regresyon denklemi şudur: 

?ng= 55.6819 + 15.9214 t R2= .955 
( .8755) ( .9629) DY7= .85 s= 16.11 
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Zamanın, nebati gıda maddeleri fiyat seviyesini izah etmek¬ 

te oldukça başarılı bir değişken olduğu görülmektedir. Fakat 
zaman, fiyat seviyesini açıklamada yeterli değildir. Tahminin 

standart hatasının büyük olması yanında Durbin Watson statiti- 

ğinin 2'den çok farklı çıkması, fiyat seviyesini tayin eden baş¬ 

ka faktörlerin mevcut olduğunu, ihmal edilmiş değişkenlerin bu¬ 
lunduğunu göstermektedir. 

Ayrıca zaman değişkeni, bağımlı değişkendeki dönüm noktala¬ 

rını (turning-points) yakalamakta hiçbir zaman başarılı olamaz. 
Ekonomik uanımlamanın başarısı ise, özellikle, önceden tahmin 

amacıyla kullanılacak tanımlamalarda, dönüm noktalarını göste¬ 

rebilmedeki başarı ile ölçülür. 

Zaman değişkeninin, istenilen şekilde başarılı olmaması,da¬ 

ha karmaşık ekonomik tanımlamalara gidilmesini zorunlu kılmakta¬ 

dır. 

Nebati gıda maddeleri fiyatlarını tayin eden faktörler talep 

ve arz faktörleridir. Talebi, harcanabilir gelirin veya tarım 

dışı harcanabilir gelirin tayin ettiği, arzın ise üretim ve it¬ 
halât ihracat farkı değişkenleri ile belirtilebileceği yaklaşı¬ 
mından hareket edilebilir. 

Bu durumda, nebati gıda maddeleri fiyat seviyesi için eko¬ 
nomik tanımlama; 

* «t 

P = f TIf Pr, (M-X)j şeklinde yapılabilir, 
ng * ng ng 

P = Nebati gıda maddeleri fiyat endeksi 1953=100 
O 

DI = Harcanabilir gelir endeksi, cari fiyatlarla 1953=100 

DIna- farım dışı harcanabilir gelir endeksi, cari 
fiyatlarla - 1953=100 

Pr = Nebati gıda maddeleri üretim endeksi, 1953=100 

(M-X)ng= Nebati gıda maddeleri (ithalat-ihracat) 
değeri, mil^ron dolar. 
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Bu ekonomik tanımlama önce doğrusal ilişki varsayımı ile 

ele alınmış ve kademeli (stepwise) regresyon analizi uygulan¬ 

mıştır. (7) (8) 

2_ 

(8.2516) (.0335) dw - 1.09 s=14.54 
ajL“ P = 47.7617 + .6174 DI .963 n 

a?- P = 58.9157 + .5025 DI R2= .944 
ng (9.6058) (.0341) DW = .79 s=17.95 

ao- P = 38.4485 + .6041 DI + .1164 Pr R2= .963 
ng (42.2245) (.0683) (.5169) nS DW= 1.14 s=15.10 

a/- P = 12.1915 + .4521 DI +.5650 Pr R2=.949 
4 ng .    ,  v *  »n<r (47.2768) (.0604) m C.5598)n® DW= .95 s=17.94 

a5- P = 83.2248 + .6774 DI - .4726 fi (Pr +Pr)!R=.965 g (44.0115) (.0807) (.5758)12 ng ' ng' 
t-1 t DW=1.04 

s=14.72 

a6- P = 51.8224 + .4931 DI + .091-5 fi (Pr +Pr )] R2=.944 
ng (53.8421) (.0786) na (.682’8) L 2 ^ .80 

s=l8.67 

(7) Nebati gıda maddeleri fiyat seviyelinin açıklanmasında, arz 
ile ilgili faktörler arasında, stolk miktarı bağımsız değiş¬ 
kenini!'de dikkate alınması gerekir. Stoklarla ilgili istatis¬ 
tik! bilgi bulma imkânsızlığı dolayısıyla, bu değişken kul¬ 
lanılamamıştır. 

(8) Nebati gıda maddeleri fiyat seviyessinin ekonomik tanımlama¬ 
sında kullanılan değişkenler ve değişkenlerin hesaplanışı 
için bakınız. Ek tablo 4 
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Nebati gıda maddelerinin fiyat seviyelerini tayinde, harca¬ 

nabilir gelir değişkeninin başarılı bir açıklayıcı değişken ol¬ 
duğu görülmektedir. Tarım dışı harcanabilir gelir, toplam har¬ 
canabilir gelirden, fiyat seviyesini açıklama da, daha az başa¬ 
rılıdır. Bu durum, toplam harcanabilir gelirin açıklayıcı değiş¬ 

ken olarak kullanıldığı a1 regresyonunda determinasyon katsayı¬ 
sının daha yüksek olması ve tahminin standart hatasının daha 

küçük çıkması ile açıkça görülebilmektedir. Üretim açıklayıcı 
d eğiş kerenin ilâve edildiği çoklu regresyonlarda da toplam harca¬ 
nabilir gelir değişkeninin, tarım dışı harcanabilir gelir değiş¬ 

kenine göre daha başarılı olduğunu gösteren sonuçlar elde edil¬ 

miştir. Toplam harcanabilir gelirin, tarım dışı harcanabilir 

gelirden daha başarılı olması, nebati gıda maddelerinin fiyat 

seviyelerini tayinde tarımsal harcanabilir gelirinde etkili ol¬ 

duğunu göstermekte, bu maddelere karşı talebin yalnız tarım dı- 

Şi 3 elir sahiplerinden gelmediğini ortaya koymaktadır. 

Üretim değişkeni, cari yıl üretimi olarak alındığı zaman 
fiyat seviyesini açıklamada etkili olamamaktadır. Pir önceki 

yıl üretimi ile cari yıl üretiminin ortalaması olarak ele alın¬ 

dığı zaman ise doğru işaretli katsayı bulunabilmektedir, fa¬ 
kat katsayı, işareti doğru olmakla beraber istatistiki olarak 

anlamlı değildir. Ayrıca üretim değişkeninin fiyat seviyesini 
açıklamada katkısı ihmal edilecek kadar küçüktür. Ancak bunun 

nedeni, regresyon denkleminin fonksiyonel şekli olabilir. Harca¬ 
nabilir gelir ve üretim değişkenlerinin fiyat seviyesi in tayi¬ 

ninde etkileri toplayıcı değil çarpan şeklinde olabilir. Bunu 
dikkate alarak, alternatif fonksiyonel şekli, çift logaritmik 
negres.yonu deneyebiliriz, yani değişkenlerin esnekliklerinin sa¬ 
bit olduğunu varsayabiliriz. 
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a7- P = 
ng 

4.182 DI 

.7060 
(.0338) 

R = .971 

m = 1.21 s=l.08 

a8~ Png- 5,440 DI 

. 6440 
(.0408) 
na 

R = .954 

DW= .82 6=1.10 

aq- P =4.381 DI y ng na 

.6317 .0608 
(.0829) (.3558) 

Pr R =.954 
ng DW=.84 8*1.10 

Çift logsritmik regresyonla rda , tahminin standart hatası, 

doğrusal ilişkiye nazaran büyük ölçüde azalmakta, harcanabi¬ 
lir gelir önemli açıklayıcı değişken olmakta devam etmekte, 

ancak üretim değişkeni başarılı olmamaktadır. Bu durumda, har¬ 

canabilir gelir için sabit bir esneklik veren, diğer açıklayı¬ 
cı değişkenleri ise 10'un bir üssü olarak gösteren fonksiyo¬ 

nel tanım şekli denenmiştir, (9) 

.7539 -.0009 Pr R2=.972 
(.0740) (.0012) ng 

a10“ Png =4.0500 DI 10 DW=1.11 s=1.08 
.6206 .0005 Pr R2=.955 

(.0810) (.0015) ng 
a..- P = 5.4730 DI 10 D W=.86 8=1.10 
11 ng na 

.8901 -.0031 ~ 1 (Pr + Pr )" 2_ qRn (.0838) (.0013) 1 2 ”gJ —9 
a, P = 3.312 DI 10 1 1 DW=1.571 
12 ng 

8=1.07 

.7637 -.0022 1 (Pr + Pr )j p2_ QF.q (.1099) (.0019) [ 2 ng ! ~*959 
a.,,- P = 4.821 DI 10 DW=.86 13 ng na 

s=1.10 

(9) Spencer. Clark aH4 Hoguet, age Sh:108 
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Bu fonksiyonel tanım, özellikle toplam harcanabilir gelir 
ve cari ve bir önceki yıl ortalaması olarak alınan üretim değiş¬ 

keni açıklayıcı değişken olarak kullanıldığı zaman başarılı so¬ 

nuçlar vermektedir. Aynı fonksiyonel tanım içinde, (ithalat¬ 

tı gıda maddelerinin fiyat seviyeleri ile ilgili ekonomik ta¬ 

nımlamalar içinde birinci derecede tercih edilmektedir. 

Nebati gıda maddeleri fiyatlarının, bu denklerden bulunan 
sabit gelir esnekliği .82 dir. Cari ve bir önceki yıl ortala¬ 

ması olarak üretim ve (ithalât-ihracat) farkının artışı fiyat¬ 
ları azaltıcı yönde etkilemektedir. Bu ekonomik bakımdan an¬ 

lamlı bir sonuçtur. Bu denklem önceden tahminde kullanıldığı 

zaman, fiyat endeksi ile ilgili tahminin, 1° 95 ihtimal ile 2.33 
endeks puanı üstünde veya altında bir değerin gerçekleşmesi 
beklenebilir. 

Benzer ekonomik tanımlamalar, nebati gıda maddeleri topla¬ 
yıcı alt grubunun kapsamına giren, hububat, bakliyat ve diğer 
nebati gıda maddeleri alt grupları için de yapılabilir. 

i. Hububat 

.8176 -.0021 
(.1113) (.0016) 

10 

1 (Pr + Pr )! -.0003 (M-X) 
2 ng ngj (.0003) 

t-1 t 10 

R2= .982 
DW=1.604 s=1.07 

denklemi elde edilmektedir 

Paha önce belirtilen kriterler açısından a^denklemi neba- 

Hububat fiyatları »eviyesinin, harcanabilir gelir 

(talep faktörü) ve hububat üretimi, stokları ve ithalât-ihracat 
farkına (arz faktörleri) bağlı olarak değiştiği varsayılmıştır. 
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Ph = f ( DI, P^ , Sh , (M-X)h ) 

P^= Hububat fiyatlam endeksi 1953=100 
Pr = Hububat üretim endeksi 1953=100 

h 

= Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat stok miktarı (bin ton) 

(M-X)^= Hububat ithalât-ihracat değeri (milyon dolar) (10) 

Nebati gıda maddeleri fiyatlarınm ekonomik tanımlama¬ 

sında doğrusal ve çift legaritmik ilişkilerin başarılı olmadı¬ 

ğı görüldüğünden, hububat fiyatları için bu fonksiyonel şekil¬ 

ler üzerinde durulmamıştır. 

.7084 
(.0477) 

(i)ı Ph= 3-960 DI R = .941 

. 64 66 
DW =.83 s= 1.12 

(.0496) R2=.922 
(i)2 ph= 5.149 DIng DW=.66 s= 1.13 

.7986 -.0019 P .00002 S 
(.1044) (.0019) r (.00004) ? 

(i), Pv= 3.568 DI. 10 10 R =.949 
DW=.9 6 s=1.12 

.9228 -.0043 I 1 (pr + Pr. ),! P 
(.1376) (.0025)12 t^l t] R=.958 

(i) Ph=3*06l DI 10 DV7=.99 s=1.10 

.8305 -.0033 [l (pr + Pr t 
C1669) (.0027)! 2 “ ?J 

(i)_ P. =4.011 DI 10 
5 h 

.00003 jı,. ~ V) (.00005)1 2 ^h VJ ? 
10 +.0004 (M-X) R =.958 

(.000 5) D '=.90 s=l.ll 

(10) Hububat fiyatları seviyesini açıklamakta kullanılan değiş¬ 
kenler için bakınızs Ek tablo 5 
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Hububat fiyatları seviyesini açıklamakta da, nebati 
gıda maddelerinde olduğu gibi, toplam harcanabilir gelir değiş

keni, tarım dışı harcanabilir gelire göre daha başarılıdır. 

Üretim değişkeni, cari ve bir önceki yıl üretim mik
tarlarının ortalaması olarak alındığı zaman, istatistiki ola
rak anlamlı katsayı ve beklenilen işareti vermektedir. Stok 

ve ithalât-ihracat farkı değişkenleri ise başarılı olmamıştır. 

bat fiyat seviyesi ile ilgili ekonomik tanımlamalar içinde, 
tercih edilebilir. Ancak, tercih edilen denklemde dahi Durbin 
Y/atson statitiği 2'den çok farklıdır. Hububat fiyatlarını açık

lamada, kullanılan açıklayıcı değişkenlerin çok başarılı olama
masının nedenini, hububatın destekleme alımlarına konu olmasın

da, dolayısıyla serbest piyasa fiyatlarının, destekleme fiyat

larının etkisinde olmasında aramak gerekir. 

bulunan sabit gtlir esnekliği ,92 dir. Bu esneklik birimden an-, 
laalı şekilde farklı değildir. Cari ve önceki yıl ortalaması 
•larak üretim, fiyatlar* azaltıcı yörıde etkilemektedir. Bu dank-

/» 

lem, önceden tahminde kulla çaldığı zaman bata, fi 95 ihtifalle, 
2,43 endeks puanı yukarı veya aşağı yönde olabilir. 

(ii) Bakliyat s 

Bakliyat fiyatları seviyesinin, harcanabilir gelir 
(talep faktörü) ve üretim ve ihracata (arz faktörleri) bağlı ■ 

olarak değiştiği kabul edilmiştir. 

Belirtilen kriterler açısından (1)4 denklemi, hufeu-

Hübubat fiyatlarının, tercih edilen (i>4 denkleminden 

Pb= f ( DI, Pi^, Xb ) 

Pjjss Bakliyat fiyatları endeksi 1953=100 
Pr-k= Bakliyat üretim endeksi 1953=100 
X-b= Bakliyat ihracat değeri, milyon dolar (11) 

1.0382 

R2= ,951 
DYfe 1.63 8=1.16 

(11) Değişkenler için bakınız. Ek tablo 6 
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(.1474) (.0029) U (.0073) " 
(ii)2 £b=.837 DI 1° 10 R =.959 

DW=.2.22 b=1.15 

.9091 .0031 [ 1 (Pr + PiL )! -.0112 Xb 
(.1920) (.0037) L 2 . j (.0080) 

(ii)3 Pb=.891 DI 10 10 

R2=.958 
d= 1.84 b=1.16 

Bu denklemler içinde, (ii)x diğerlerine tercih edil¬ 
miştir. Bunun nedeni, üretim ve ihracat açıklayıcı değişkenle¬ 

ri arasında çoklu Bağıntı hali ve çoklu regresyonlarda önceden 

tahmin Bakımından, tercih edilene göre kayda değer Bir ilerleme 

olmamasıdır. Çoklu Bağıntı ihtiva eden regresyonlar, ancak, 
önceden tahmin Bakımından önemli avantajlar sağlamaları halin¬ 
de ( çok daha küçük s değerleri) tercih edilebilir. Burada 
Böyle Bir durum .olmadığına göre (ii)1 denklemi kullanılabilir. 

(iii) .Diğer Nebati Gıda Maddeleri : 

Diğer nebati gıda maddelerinin fiyat seviyelerinin 

ekonomik tanımlanmasında da, talep ve arz faktörleri dikkate 

alınmıştır. 

Pdn= f < DI’ ' Xdn > 

P^n= Diğer nebati gıda maddeleri fiyat endeksi 1953=100 
Pr, = " " " " üretim endeksi 1953=100 dn 

X = " " " " ihracat değeri, milyon dolar. (12) 

(12) Değişkenler için Bakınız ek tablo 7 
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.6675 
(,0468) 

(iii)x Pdn= 5.398 DI R =.941 
DW=s .95 s=l.11 

.7159 -.0001 Pr. -.0007 X, 
(.1112) (.0006) (.0011) 

(iii)2 Pdn= 4.690' DI 10 10 
R2= 942 

DW=.97 s=1.12 
.9325 -.0022 fl (Pr +Pr )] -.0004 Xdn • (.1616) (.0011)12 f1. ™ j (.0013) 

(iii), P, =2.896 DI 10 10 3 da' v 

R2=.957 
DW=1.64 s=1.10 

Diğer nebati gıda maddeleri fiyat seviyesinin tanım¬ 
lanmasında harcanabilir gelir ve cari ve bir önceki yıl üretim 

miktarlarının ortalaması olarak kullanılan üretim değişkeni ba¬ 

şarılıdır. İhracat değişkenin hem istatistiki mlarak anlamlı 
olmadığı, hem de işaretinin yanlış olduğu görülmektedir. Bu 
durum, üretim ile ihracat değişkenleri arasındaki çoklu bağın¬ 

tının sonucudur. Buna rağmen, (i ü)3 denklemi önceden tahmin 
başarısı dikkate alınarak tercih edilmiştir. Bu denkleme göre, 

yapılacak önceden tahminde hata, İ» 95 ihtimalle 2,42 «ftdcJt# 
puoot içaği reya yukF.rs olabilir, 

B. Hayvanlar : 
â 

/ I 

Canlı hayvan fiyatlarının ekonomik tanımlanmasında, 

hayvanlar miktarı, kesilen hayvan miktarı, hayvan stokları,ihra¬ 
ca t ve harcanabilir gelir değişkenleri kullanılmış, üç alterna¬ 
tif tanımlama denenmiştir. 

P. B f (H , X y. ) ha me* h 

^ ^k» ^hg * 
Ph0= f (DI , E , ija) 

na 
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P. = Hayvanlar fiyat endeksi, 1953=100 
na 

H = Hayvanlar miktar endeksi, 1953=100 
me 

= Kesilen hayvan miktar endeksi, 1953=100 

S^a= Hayvan stokları= Hayvan miktarı-kesilen hayvanlar, 1953=100 

Canlı hayvan ihracat değeri, milyon dolar.(13) 

.0193. .0070 Xh 

(hx) Pha= 1.213 10 *°°2 10(.0028) R2=.917 
DW=.66 8=1.15 

.0038 H ,0133 Sha .0006 Xha 
(.0013) (.0027) (,0044) 

(*2> Pha= 1 .988 i 10 10 10 

R2=.942 
DW=.99 s=1.14 

.6412 .0024 Hme .0021 Xh 
(.0981) (.0025) (.0021) a 

(b3) Pha=l .988 DIna 10 10 

: , . R2=.983 
DW=1«28 s=1.07 

Önceden tahmin açığından, hayvan miktarı ile ihracat 
değişkenleri arasında çoklu bağıntı olmasına rağmen, ^3 denkle¬ 
mi tercih edilebilir. Bu denkleme .göre yapılacak tahminin ha¬ 

tası, İo 95 .ihtimalle, 2.33 endeks puanı aşağı ve yukarı yönde 
olacaktır. 

(13V""Değişİce’nİor için bakınız. Ek tablo 8 
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Fiyat politikası açısından, ekonomik.tanımlamalar 

beklenen sonuçları vermemiştir. Bunun nedeni, gözlem devre¬ 

sinde olan et fiyatlarının canlı hayvan fiyatlarını 

önemli ölçüde etkilemiş olmasıdır. Hayvan miktarı artışının, 

hayvan fiyatlarında azalmaya sebep olmaması bu şekilde açıkla¬ 
nabilir* 

C, Hayvan Mahsulleri ı 

faktörü olarak, bu gruba giren maddelerde üreticinin tüketimi¬ 

nin (otoconsumption) önemli olması dikkate alınarak, tarım dı¬ 
şı harcanabilir gelir kullanılmıştır. Arzın ise süt üretimi 

ile açıklanabileceği kabul edilmiştir. 

süt üretimi artışının hayvan mahsulleri fiyatlarını aksi yönde 

etkilemesi beklenirdi. Gözlem devresi için böyle bir sonucun 

elde edilmemesi, grupta önemli ağırlığı olan peynirin narhla, 

fiyatla satılmasından doğabilir. 

Hayvan mahsulleri fiyatlarının tanımlanmasında talep 

■^hM - f ( ^'Eia ’ ^rs ^ 

]?hM= Hayvan mahsulleri fiyat endeksi 1953=100 

Prs= Süt üretim endeksi 1953=100 (14) 

.6002 ,0005 Pr 

R2= .976 
DW=1.13 s=l.07 

Denklem önceden tahmin açısından başarılıdır. Fakat 

(14) Değişkenler için bakınız Ek tablo 9 
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✓ 

D. Hayvan Yemleri : 

Hayvan yemleri fiyatla noxn ikaaomilç tanımında hay¬ 

ran miktarı talep faktörü re hububat istihsali (kepek, samaa 
re arpa üretimi.hububat Üretimine bağlı olduğundan) ar* /aktörü 
Olarak incelenmiştir. 

lamaya uygun değildir. Sununla beraber denklem, önceden tah¬ 
minde, fazla başarılı olmamakla beraber kullanılabilir; £ 95 
ihtimalle, tahmin edilen değerden farklılık + 2.66 endeks puanı 
olabilir. 

E, Sokuma Maddeleri : 

R2= .789 
SW=.92 s=Y.22 

Üretim ilgili katsayının işareti ekonomik tanım- 

Sokuma maddeleri fiyatlarının ©Jtononûk taeifiiftda iki 
ajfcefnatif kulla nılca^tic* 

P 
dM 

f ( SI , Pr , X ) 
dM dM 

P 
dM 

f ( Pr 
y+p 

Pr , X ) 
dM dM 



- 43 -

PjM = Dokruma maddeleri fiyat endeksi 1953=100 

Pr * Dokuma maddeleri üretim endeksi 1953=100 
dM • " 

Pr = Yünlü ve pamuklu dokuma üretim endeksi 1953=100 
y+P 

X^ = Dokuma maddeleri ihracat değeri, milyon dolar. (15) 

.8001 -.0026 fl (Pr + Pr )\ 
(.1881) (.0031) L 2 ÖM dM J 

(ex) P = 5.359 DI 10 t-1 t 

.0001 t h2= .930 
(.0005) dM 

10 dw=.38 s= 1.12 

.0023 Pr .0058 1 (Pr + Pr ) -.0007 X 
(.0017) y+p 1(Ç. 0038) 2 d dM (*0005) dM 

<e2> PdM= 22’285 10 < t-1 t 

R2= .841 
DW =1.16 s*1.19 

Bu iki alternatiften (e^) denklemi tercih edilebilir. 
Denklemde üretim ve ihracat değişkenlerinin katsayılarının bekle¬ 
nilen işarette oldukları, fakat iki değişken arasındaki çoklu 

bağıntı dolayısıyla istatistiki olarak anlamlı olmadıkları görül¬ 

mektedir. Önceden tahmin açışından da, denklem, başarılıdır. 
Bu denkleme göre yapılacak önceden tahminin hatası, % 95 ihti- 

i 

maile, 2.59 endeks puanı ymkarı veya aşağı yönde olabilir. 

P. Deriler : 

Deriler . fiyat seviyesi, deri istihsal endeksi ve 

ihracat ile açıklanmıştır. 

(15) îe£işkenler için bakınız Ek taT*l« İt 
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Pde= f ^ Prde' Xde^ 

?de= Deri fiyatları endeksi 1953=100 

?r^e= Deri üretim endeksi 1953=100 

X^e = Deri ihracatı, milyon dolar. (16) 

53-782 

.0037 Pi. -.0190 X 
(.0020) de (.0171) R =.588 

1 L dw= . fn DW=.67 s=l.34 

Denklem, önceden tahminde başarılı delildir. Deri fiyatları 

spekülasyon konusudur. Denklemin başarısızlığı bu sebepten 

ileri gelebilir. 

G. İnşaat Malzemesi : 

İnşaat malzemesi fiyatlarının, inşaat yatırımları ve 
inşaat malzemesi ithalâtı tarafından tayin edildiği varsayıl¬ 
mıştır. 

P.. f ( I1( mx ) 

P^ = İnşaat malzemesi fiyat endeksi 1953=100 
li = 1953 fiyatlarıyla inşaat yatırımları endeksi* 

= İnşaat malzemesi ithalâtı, milyon dolar» (17) 

Pj=1.050 10(-001 2) ıo (*0015) R2=,.762 
.0037^ Ii -,0055, Mi 

DW=.84 s=l.29 

(16T Değişkenler için bakınız Ek tablo 11 
(17) Değişkenler için bakınız Ek tablo 12 
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Denklemde açıklayıcı değişkenlerin katsayıları ekonomik bakım¬ 

dan olduğu gibi istatistiki olarakta anlamlıdır. Fakat denkle¬ 

min önceden tahminde başarı şansı fazla değildir. Bu denkleme 

göre yapılacak tahminde hata, i<> 95 ihtimalle 2.81 endeks puanı 
aşağı veya yukarı yönde olabilir. 

4- Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi : 

Toptan eşya fiyatları endeksinin alt grupları için 

fiyat seviyelerinin ekonomik tanımlanmalarında, özellikle önce¬ 

den tahmin açısından başarılı sonuçlar elde edilebilmiştir. 

Ekonomik tanımlamaların başarısı alt grubun kapsamının bugünün 

şartlarına uygunluğu ve alt gruba giren maddelerin daha çok ser¬ 

best piyasada teşekkül eden fiyatlara konu olması ile orantılı 

olarak artmıştır. Bu arada, istatistiki veri bulabilme imkan- 

larınında ekonomik tanımlamalara önemli ölçüde etki ettiğini 

söylemek gerekir. 

Deriler alt grubu hariç, endeksin nebati gıda madde¬ 
leri ana grubu ve6 alt grup için fiyat seviyesinin önceden tahmi¬ 
ninde başarılı şekilde kullanılabilecek ekonomik tanımlamalar' 

yapılabilmiştir. İlâve veri çalışmaları ile ekonomik tanımlama¬ 
ların başarısının daha da artırılabilmesi mümkün olabilecektir. 

Ekonomik tanımlamalar, fiyat politikası açısından da oldukça 

güvenilir sonuçlar vermiştir. 

Toptan eşya fiyatla rıgenel endeksi seviyesinin harca¬ 

nabilir gelir (talep faktörü) üretim (arz faktörü) ve paranın 
gelir sürati (parasal faktör) tarafından tayin edildiği varsa¬ 
yabiliriz. 

' ^ 
P = f ( DI, Pr, 2. ) 

M 

P = Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1953=100 

Pr= Tarımsal ve sınai üretim endeksi 19 53=100 

% = Para arzının gelir sürati, (18) 
M 

(18) Değişkenler için bakınız ek tablo 13 
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.9454 -.0020 Pr .0163 X 
(.0639) (.0006) (.0142) M 

P = 1.829 PI 10 10 

R2=.992 
DWsl.47 s=l.04 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi için ekonomik tanımlama, 
önceden tahmin açısından başarılı olduğu gibi, ekonomik bakım¬ 
dan da anlamlıdır. Fiyatların harcanabilir gelire göre sabit 

esnekliği .95 dir. Üretim artışları fiyatları azaltıcı yönde 
etkilemektedir. Paranın gelir süratinin artması ise fiyatları 

artırıcı etki yapmaktadır. 

Bu denklemin, toptan eşya fiyatlarının genel seviye¬ 

sinin önceden tahmininde kullanılmasında, İ» 95 ihtimalle, hata 
+ 2.27 endeks puanı olabilir. 

Sonuç s 

Toptan eşya fiyatları endeksinin genel fiyat seviyesinin 
diğer göstergeleri ile karşılaştırılması, endeksin beklenilen 

yönde değişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Endeksin, 1938 
de tesbit edilen ağırlık seti 1963 yılına göre önemli sayılabi¬ 

lecek farklar göstermekle beraber, bu durum belli alt gruplar 

ve özellikle genel endeks bakımından fiyat seviyelerini büyük 

ölçüde etkilememektedir. 

Endeksin, belli alt grupları ve tamamı için fiyat seviye¬ 

lerinin önceden tahmini amacıyla yapılan ekonomik tanımlamalar 
başarılı sonuçlar vermiştir. Bu tanımlamaların fiyat politi¬ 

kası açısından güvenilirlikle kullanılabilmesi mümkün olabile¬ 
cektir. 
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Plan ve program çalışmaları açısından, bugünün şartlarına 
uygun yeni bir endefesin hazırlanması zorunludur. Bu zorun, 
endeksin birçok alt gruplarının ihtiva ettiği maddelerin sek« 

/ 

törüû .kapsamı için yeterli olmamasından doğmaktadır. Yeni en¬ 
deks için 1963 yılı input-output çalışmaları yeterli ve güve¬ 
nilir bir kaynak teşkil etmektedir. İnput-output çalışmala¬ 
rındaki sektörel bölünmeye paralel yeni bir endeksin hazırlan- 

^ ♦ 

ması, sektör programlarının hazırlanışmda karşılaşılan, fiyat 

değişmesi probleminin çözümüne önemli ölçüde yardımcı olabilir. 

Ancak, yeni bir toptan eşya fiyatları endeksi hazırlama¬ 

nın alacağı zaman ve fiyat verilerinden gelen kayıtlar dolayı¬ 

sıyla, endeksin ancak bir veya iki yıl geriye götürülebilmesi, 

fiyatlarla ilgili analizlerin mevcut endekse dayanılarak yapıl¬ 

masını, hiç olmazsa İkinci Beş Yıllık Plan dönemi bakımından 
zorunlu kılacaktır. Bu nedenlerle, çalışmada yer alan fiyat 

seviyeleriyle ilgili ekonomik tanımlamaların ve önceden tah¬ 

minlerin fiyat politikası ve konjonktür analizlerinde faydalı 
olacağı sanısmdayız, 

Bu arada, yeni bir endeks için yapılacak çalışmalarda 

endeksin eleştirisi ile ilgili analizlerin yol gösterici ola¬ 

cağını düşünüyoruz. 



EK TABLOLAB 
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Tablo 1 Fiyat Sndelcslari 1953*100 

Toptan Eşya Toptan iSşya Safi lüllf fiaaxla Ankara Geçinme 
Fiyatlar* Fiyatlart indeksi n£ Dei'latori; Bndeksi 

(Konjonktür Dairesi) (İstanbul Ticaret 0.) (Konjonktür Dairesi) 
(D (2)   . (3) (4) 

1950 91 89 85 92 

1951 97 6-r 100 88 91 

1.952 98 4 .0 99 95 95 

1953 100 |,Oİ 100 100 100 

1954 111 4 .// 120 112 109 

1955 119 t.o?L 128 128 122 

1956 139 {.iyi 148 138 136 

195T 165 \jn 174 163 153 

1958 190 Mi2 208 183 177 

1959 22T 256 219 217 

I960 239 4^o 55 260 231 233 

1961 246 1.0}- 261 236 236 

1962 260 j . 269 250 245 

1963 271 r 1 .0*4 Z 278 266 260 

1964 269 276 
» 

272 265 

1965 293 290 280 283 
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Tablo s 2 Fiyat Endekslerinde Yıllık i* Değişmeler 

Toptan Eşya Toptan Eşya Safi Milli Ankara Geçinme 
Fiyatları Endeksi Fiyatları End. Hasıla Deflatörü _ Endeksi 

( »oji.jcn'rtür Dairesi) (İst .TiCcOdası) 

1951 106.6 112.4 

1952 1®1.0 99.0 
1953 102.0 101.0 

1954 111.0 120.0 

1955 107.2 106.7 

1956 116.8 115.6 

1957 118.7 117.6 

1958 115.2 119.5 
1959 119.5 123.1 

I960 105.3 101.6 

1961 102.9 100.4 

1962 105.7 103.1 

1963 104.2 103.3 
1964 99.3 99.3 
1965 108.9 105.1 

103.5 
108.3 
1*5.3 
112.0 
114.3 
107.8 
118.1 
112.3 
119.7 
105.5 
102.1 
105.9 
106.4 
102.3 
102.3 

98.9 
1*4.4 
105.3 
109.0 
111.9 
111.5 
112.5 
115.7 
122.6 
107.4 
101.3 
103.8 
106.1 
ıeı.9 
106.8 
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Toptan Fiyat V 

Üretimden 
Piyasaya 
Çıkan(Ton) 

İthalat 
(Ton) 

- İhracat 
(Ton) 

m Tüketim Miktarı 

(ffim) 
Yurtiçi Tüketim Değeri 

Bin TL. 

'' Buğday Kg/Krş. 75.53 Dİ IS 2435804 786797 
■■■■MMilaMaapjş 

322260i 2.435.641,8 
Buğday Unu «t 98.62 DPT 1152000 1152000 1.136.102,4 

1- Bulgur » 105.6? DPT 70000 1 ‘ * iA 70000 73.969,0 
^- Çavdar II 60,79 DİB 292165 292165 177.607,1 

Pirinç II 243.84 DİB 93052 93052 226.698,0 
Arpa N 52.79 DPT 9000 9000 4.751,r 
Mısır II 82.45 DİB 56486O 56486O 465.727,1 
Hububat 4.520.696,5 

Fasulye M 260,04 DİB 78673 948 77725 202.116,1 
Nohut M 167*46 DİB 43256 2643 40613 66.010,5 

1 ~ Bakla t» 62.37 DİB 36325 5260 31065 19.375,2 
* 1 Mercimek S 224.61 DİB 63024 20810 42214 9.816,9 

Bakliyat^ 384.318,7 

Kahve Kg/îL. 40.00 5©6 506 20.240,0 
13 çay 38.40 10134 1874 12008 461.107,2 
lL' Karabiber 17.80 474 474 8.437,2 

İthalat Maddeleri L.;. 489.784,4 

1 Şeker Küp Kg/Krş. 280.00 DPT 104529 104529 292.681,2 
H Şeker Tos M 2*0.00 DPT 294246 40716 253530 633.825,0 
l\ Patates II 94.70 DİB 70043) 700433 663.310,1 
1 İS Zeytin 
//? _ _ 

n 496.13 DPT İO8350 26 IO8324 537.427,9 
Zeytin Yağı n 726.92 DİB 102000 14473 87527 636.251,3 
Susara 

C\ 1 

n 347.04 DIB 32874 51 32823 113.908,9 
Susam Yağı N 

-

7'ı Pamuk Yağı e 502.90 DPT 23082 20476 43558 219,053,2 
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Toptan Fiyat 

Üretimden 
Piyasaya 
Çıkan (Ton) 

+ İthalât - İhracat 
(Ton) 

Tüketim Miktarı 

(Ton) 

13 Üzüm 
Fındık 

Soğan 
U Tuz (Mutfak) 

Diğer Nebati Gıda 

Hububat 

Bakliyat 
İthalât Maddeleri 
Diğer Nebati Gıda 

Kg/Krş. 
n 

ti 

I» 

187.71 
532.10 
86.67 
10.80 

DIB 
DİB 
DİE 

Tahmin 

1859550 
72617 

294935 

271979 
58231 

158757i 
14386 

294935 
22968 

Yurtiçi Tüketim Değe» 
Bin TL* 

298.002,9 
76.547,9 

255.629,2 
.2.383*3 

3.729.011.9 

4.520.696,5 
364.318,7 
4Ö9,7«4,4 

3.729.011.9 

9.123.811*5 

Koyun 
Kuzu 

1°) Tiftik 
] - Keçi 
91 Oğlak 
it Sığır 
7? Dana 

Hayvanlar ' 

7V Süt 
Yoğurt 
Sadeyağ 
Peynir (Beyaz) 
Peynir (Kaşar) 

İÜ Yumurta 
Hayvanlar Mahsulleri 

e 344.00 DİB 119327 11932T 410.484,9 
11 385.93 M 58691 226.535,5 
H 256.08 M 8932 8932 22.873,1 
• 208.50 V 46744 46744 97.461,2 
e 216.62 II 6768 6768 14.796,2 
«1 219.78 e 180894 180894 397.568,8 

266.84 * 35346 35346 94.327,3 
II - 1.264.037,0 

n 100.52 DİB 208950 208950 210.036,5 
1» 176.73 DPT 152000 152000 . 268.629,6 
n 1421.04 45384 45384 <*44**4,9 
u 549.77 DPT 67168 67168 S69.*69,5 

1056,86 n 15582 15582 164.679,9 
Tane/Krş» 39.43 u 1302507 1302507 1.658.ÎŞ^o 
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k* Yulaf 
0l Kepek 

Ot 

Saman 
(■i <-/ Arpa 

\ Tuz 
Yemler 

CfC Maden Kömürü 
Somi Kok 
Odun 

Mangal Kömürü 
rf Yakacaklar 

j'o Bakır (Levha) 
SÜ Çinko (Levha) 

Külçe Kalay 
)3 Kurşun 

• ît/ Demir Putrel 
. Mıh. 

^Madenler 
S" - Pamuk 
I •) Yapak 
I? Tiftik 
r*) Keçi Kılı 
( *> Kendir 
£ ) îpek Kozası 
6l Pamuk İpliği 
lr\ Yün İpliğim 

Dokuma Had, Dol 

Toptan Fiyat 
Üretimden 
Piyasaya + 
Çıkan (Ton) 

İthalât - İhracat = Tüketim Miktarı 
(Ton) (Ton) 

Yurtiçi Tüketim Dı 
Bin TL. 

Kg*/Krş. 49.62 Dİ jü 158908 158908 78.850,1 
33.99 Tahmin 203250 48454 154796 52.615,2 
29.26 DPT 301622 301622 88.254,6 
17*36 t» 1889523 1889523 328.021,2 
52.79 11 988475 988475 521.815,9 
10.80 Tahmin 255500 27.594,0 

1*097.151,X) 

Ton/ü. 144.00 DPT 4187000 6.029.280,0 
n 172.17 11 78943 13.591,6 

Kg/Krş. 12.20 1» 
t 5428359 622.259,8 

n 40.00- Tahmin 34370 13.748,0 
1.252.527,4 

975.00 I298I 253.140,0 
632,69 5293 15.032,0 

3720.26 »•.. 

- 519 11.398,0 
565.79 - S' i. 3874(stok) 310 11.130,0 
211.69 56000 14000 - 3874(Stok) 73874 1.765.381,0 
739.47 812 

- V 1 2.056.081,0 

Kg/Krş, 518.30 DİB 257500 135000 122500 634.917,5 
906.94 Dİ-a 30143 11596 4202 37537 340.438,1 

1484.95 DPT 8900 7220 1680 24.947,2 
*/ 764.69 Dİ 3 6406 1386 5020 38.387,4 

652.06 DPT 9500 61.945,7 
2679.20 (Yaş)DİS 1873 34 1839 49.270,5 
1148.00 DPT 95767 1.099.405,2 

<*» 503.00 DPT 4- 20094 1.091.707,0 
• r 3.341.018,6 



Tablo 1 t (Dommı) 

/ 

Toptan Fiyat 
Üretimden 
Piyasaya + İthalât - İhracat = 
Çikan (Ton) (Ton) 

Tüketim Miktarı Yurtiçi 
(Ton) 

Tüketim Değ«L 
Bin TL* 

Alkol litre/Krş. 580.21 20 (Mily.lt.) 116.042,0 
^ f İyot Kg/Krş. 5550.00 Kg. 3012 (Kg.) 167 »2 

( Kimyevi Maddeler < - 116.309,2 

CC Benzin Litre/Krş, 92.40 DPT 727600 (Bin Lt.) 672.302,4 
Petrol II 67. OT « 561375 376.514,2 

£<? Motorin n 76.63 n 994886 » 762.381,1 
6*7 Zeytinyağı tı 745.60 II 9240 " 68.093,4 

Neftyağı II 606.97 II 1048 " 6.361,0 
^1 Beziryağı II 723.55 II 909 " 6.577,1 

Sınai Yağlar) II 1.893.029,2 

31 Tuğla Adet 14.59 II 797000 (Bin Tane) 116.282,0 
Y\ Kiremit W 57.81 II 150000 86.715,0 
"fif Kireç Kg/Krş. 12.75 II 166 21,1 
Tf Alçı tf 22.00 II 2323 511,1 

Çimento it 14.00 II 2771964 388.074,9 
^ Kereste M3/Krş. 74666.13 II 334 249,4 
^7 Cam M2/Krş. 1117.22 II 5528 (1000 M2) 61.759,9 
1^ Putrel Kg/Krş. 211.69 M 3200 1935 +234(Stok) 5369 11.365,6 
fl-o Boru Demir 11 149.738,0 
gl Boru Dökme tt 194.58 tı 30000 366 +2932(Stok) 33298 64.791,2 

Boru Galvanizli Metre 400.61 n 310943 1.245,6 
Yapı Malzemesi 814.717,0 
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Tablo : 4 

Nebati Gıda Maddeleri 

Fiyatlarını Tayin Eden Faktörlerle İlgili Verilsr. 

Fiyat Endeksi Nebati Gıda İthalât 
Maddeleri Üre¬ İhracat 

1953=100 tim Endeksi Milyon 
1953=100 ~ (Er 4-Pr ^ Dolar 

p 2 ng ng 
ng n& t-1 t 

(X-M) 
1951 98.6 77.2 68.0 - 45.0 
1952 98.6 91.4 84.3 - 122.5 
1953 100,0 100.0 95.7 - 121.4 
1954 105.3 83.7 91.9 - 114.6 
1955 110,3 88.7 86.2 - 51.6 
1956 135.9 98,6 93.7 - 57.2 
1957 167.8 104.6 101,6 - 24.9 
1958 171.6 116.9 110.8 - 56.7 
1959 200.3 109.3 113.2 - 108.9 
I960 213.3 113.0 111,2 - 67.7 
1961 240.8 105.1 109.0 - 8.2 
1962 271.3 111.4 108.3 - 40.7 
1963 281.3 133.6 122.5 - 30.5 
1964 264.4 123.1 128.4 - '73.6 
1965 286.3 114.0 118.6 - 76.6 

P 
ng = Konjonktür Dairesi Toptan Eşya Fiyatları endeksinde nebati 

gıda maddeleri ana grubu fiyat endeksinden ithâl maddeleri 
fiyat endeksi çıkarılarak hesaplanmıştır. 

P 

rng= Konjonktür Dairesi Zirai Üretim Endeksinde sınaî bitkiler 
alt grubu yerine, fiyat endeksinde diğer nebati gıda alt 
grubundaki maddeler (Şeker hariç) için 1948-1952 yılları 
ağırlıkları kullanılarak hesaplanan üretim endeksi ilâve 
edilerek bulunmuştur, 1 

(X—M)=DİE istatistik yıllıklarından faydalanılarak hesaplanmıştır. 
-*V—' 
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Tablo 4-A Harcanabilir Gelir 

l ' ,ı-ı*i 

1951 1952 1953 1954 * 1955 i? 96 i *5/ 19 Ş8 
l-Faktör Fiyatlar ayla 10. .694 12424 14696 14785 18220 21197 26623 31475 2-Ife1A1 SekTöre Gelir 

Transferi .212 .235 .316 .297 .336 .388 .463 .493 
a-Şahıs ve Derneklere 

Ödemeler .020 .029 .075 .010 -063 .044 .080 .055 
b-Emekli Maaşları .086 .079 .083 .095 .096 .121 .120 .106 
c-Emekli San.Ödemeleri .018 .027 .034 .058 .066 .094 .105 .117 
d-İşçi Sigor.Ödemeleri .014 .019 .029 .035 .044 .059 .081 .121 

e-İç Borç Faiz Ödemeleri .046 .047 ,045 .049 .046 .049 .050 .047 
f-Dış Borç Faiz ödemeleri028 .034 ,050 .050 .021 .027 .027 .047 
g-İşçi Döviz Primi 

3- Vasıtasız Verggler .443 .524 .6 57 .807 .955 1207 1352 1567 
4- Sosyal Sigorta katkı¬ 

ları .120 .141 .161 .206 .252 .303 .396 •512 
a-Sosyal Sigortalar K„ .039 .051 0 66 .098 •134 .176 .258 .358 
b-Emekli Sandığı .081 .090 095 .108 .118 .127. .138 .154 

5- Tasarruf Bdnolar-ı 
6-Kamu Kuruluşları konso¬ 

lide kâr-zarar .114 .086 .161 .117 .346 .222 .224 ■ 559 

Harcanabilir gelir 
1+2-3-4-5-6 10.229 11508 14P33 13.952 17.003 19.853 25.114 29330 

Endeks 1953=100 72,89 8486 100.00 9942 12116 14^47 17896 209.OI 

( Milyar TL. ) 
İ25İ. 122Lİ2Ş1 İ2Ş2 *İ2«i İ2&L ÎSâl. 
30388 41996 42338 47768 54688 58662 62828 

.815 .928 1094 1151 1495 1799 2287 

.109 .085 ■ 119 .069 .119 .161 -371 

.187 .185 .208 .217 .233 .213 .220 

.175 .227 .290 .323 .415 .462 .496 
.186 -228 .267 •299 .358 .422 -516 
.043 . 040 .05i .062 .086 .241 .260 
.115 .163 .159 .181 .284 .280 .256 

.020 .168 
2101 2.473 2.987 2796 3199 3549 3959 

.790 .891 1043 1.145 1314 1477 1729 
.45i -516 .584 .648 •734 •855 1069 

339 .375 .459 .497 .580 .622 .66 0 
.406 .404 .474 .542 .633 

.931 .741 .464 • 399 589 .627 .723 

35381 38819 38532 44.175 50.6(77 54.266 58Q71 

25213 276.63 27458 314.79 360.63 386.70 413,82 
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Tablo 4 £ Tarım vo Tarım Dışı Harcanabilir Gelir. 
(«ari Fiyatlarla) 
( MilyarîÇ 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 

1* Tarım katma değeri 5< 
2. Tohumluk için Zi

raat Bankasına büt

çeden transfer 
3, Vasıtasız vergiler 

(tarıma ait) 
- Salma 

- Tarımsal Gelir 
Vergisi 

-Hayvanlar Vergisi 
- Arazi ve Bina, Vo-

rasot, intikal ver
gileri (Tarıma dü
şen) * 
a. Arazi Vergisi 
b. Bina Vergisi 
c. Bina Buhran 
d. Bina Savunma 
e. Veraset vo İn

tikal Vergisi 
Toplam 
(a+b+c+d+e) 

Tar ımın. Milli 
Gelirdeki Yeri 
(Cari Fiyatla) 
Tarımsal Harcanabilir 
Gelir ( 1+2-3) 

.564 6.193 7.235 5.927 7.638 9.096 12.005 13.746 16.357 18.016 17 .306 19.747 22 .788 23 .380 23.053 

,00ı .001 .003 .003 .008 .003 .022 .024 .034 .040 .060 - .040 .030 .063 

.070 .071 .077 .073 .079 .087 .095 
S 

.106 .118 .131 .152 .131 .166 .203 .234 
.021 .021 .026 .022 .025 .027 .028 .033 .039 .043 .043 .043 .045 .050 .052 

.020 .025 *039 
.028 .028 .028 .028 .028 .030 .031 .032 .035 .035 .034 

•&İJl .022 .023 .023 .026 .030 .036 .041 .044 .053 .075 

/ 

.088 .101 .128 .143 
.016 .016 .017 .018 .018 .019 .020 .022 .024 .025 .045 .066 .070 .081 .116 
.012 .013 .014 .017 .019 .020 .023 .028 .035 .042 .061 .073 .085 .089 .088 
.005 .005 .006 .008 .009 .011 .013 .015 .020 .023 .928 .031 .038 .042 .049 
.005 .005 .006 .008 .009 .010 .012 .015 .017 .024 .038 .031 .036 .092 .116 

.003 .003 .004 .006 .007 ,010 .012 .013 .007 .010 .011 .013 .014 .016 .020 

.041 .044 .047 .057 .062 .070 .080 .093 .103 .124 .183 .214 .243 .320 .389 

.052 .498 .492 .401 .419 .429 .451 .437 .426 .429 .409 .413 .417 .399- .367 

5.495 
Endeks' “ 76*74 
Har.G. Tarım dışı(l+2-3)4.734 
Harcanabilir Gelir Ta

rım d. Endeks 68,89 

« r 
6.123 

85.50 
5.785 

7.161 
100.00 

6.872 

tt >c. »• / 1 1 1 319 İ32 \ 
5.857 7.567 9.012 11.932 13.664 16,273 1T.925 17.214 19.616 22.662 23.20? 22.882 

81.79 105.67 125.85 166.62 190.8i 227.24 259.3i 240.39 273.93 316.46 324.07 319.54 
8.095 9.436 10.841 13.182 15.666 19.108 20.894 21.318 24.559 27.945 31.019 35.189 

84.18 100,00 117.80 137.31 157.76 191.82 227.97 278.06 304.05 310.22 357.38 406.65 451.38 512.06 
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Câ»U $ Hububat Pij^tilarının tayini ile ilgili veriler 

Fiy*t Endeksi 
1953=100 

Ph 

Hububat Üretin» 
Endeksi 
1953=1«<J 

h 

İ <PE+PJ> t-l t 

TMO 
Hububat 
Stoklan 

1000 ton 

Sh 

£ n-1 t' 
İthalat- 
İhracat 
Milyon dolar 

(M-X)h 
(1) (2) . (3) (4) (5) (6) 

1951 99.0 73.2 63.2 910.0 634.3 - 8.1 
1952 97.0 83.8 78.5 1314.3 1112.2 -88,3 
1953 100.0 100.0 91.9 1720.3 1517.3 -88,5 
1954 103.0 66.5 83.3 320.4 1020.4 -76.2 
1955 105.0 86.0 76.} 1QU1 551.1 + 6.3 
1956 121.0 81.9 84.0 10 6.2 443.9 -11.6 
1957 152.0 102.2 92.1 634.3 370.3 +38.1 
1958 150.0 105.7 104.0 1346.4 990.4 - 6.2 
1959 177.0 97.4 101.6 316.9 831.7 -38.8 
I960 202,0 105.9 101,T 310.3 313.6 + 1.1 
1961 242.0 88.9 97,4 105.4 +58.5 
1962 270.0 103.6 96.3 610.5 397.9 +49.5 
1963 268.0 122.1 112.9 1134.9 872.7 +55.7 
1964 265.0 100,9 111.5 1063.3 1099.1 + 0.1 
1965 297.0 104.6 102.8 698.8 881.1 +23.1 

P. = Konjonktür Dairesi hububat fiyat endeksi 
h 

Prh» Konjonktür Dairesi Zirai istihsal indeksi Hububat alt grubu 
S = Aûalyısisand Assesment of the Economic Effects Public law 480 titleJ Program Turkey Sh:74 

1963* 1964 ve 1965 yılları için TM) den bilgi alınmıştır. 

M-X* DİE İstatistik yıllan* 



Tablo 6 Bakliyat Fiyatlarını Tayin Eden Faktörlerle İlgili Veriler. 

Fiyat 
Endeksi 
1953=100 

Pb ' 

Bakliyat 
üretim endeksi 

1953=100 
1"., 

" b 
r - ■’r' • 'H -• i f ir ' 'I 

\ (Pr + Pr. 2 Vl 
İhracat 

b ^ Milyon dolar 
T/ 

xb 

1951 72 82.5 79.6 5.9 

1952 85 96.0 89.3 4.5 

1953 100 100.0 98.0 2.8 
* 

1954 115 85,1 92.6 0.8 

1955 108 94.3 89.7 0.7 

1956 142 96.1 95.2 0.5 

1957 256 103.9 100„0 -

1958 253 119.8 111.9 2.4 

1959 318 121.4 120.6 8.7 

I960 27? 127.4 124.4 7.6 

1961 / 247 116.2 121.8 7.0 

1962 329 116.4 116.3 3.9 

1963 458 119.5 118.0 2.8 

1964 434 116.5 118.0 3.0 

1965 381 116.9 116.7 5.1 

= Konjonktür 'Dairesi Bakliyat Fiyat Endeksi 

P r. = Konjonktür Dairesi Zirai İstihsal Endeksi 
u 

Bakliyat alt gsubu. 

= DİE İstatistik yıllıkları. 
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Tabla 7: Diğer Nebati Gıda Maddeleri Fiyatlarını 
•Tayin Eden Faktörler^ İlgili Veriler 
Fiyat 

Endeksi 
1953=100 

Pdn 

Üretim Endeksi 
1953=100 

-f-(Pr fPr ) 
dnt-l 

. 

İlıracat 
Milyon dolar 

dn 

1951 100 93.3 86.3 31.0 
1952 103 122.5 107.9 29.7 
1953 100 100.0 111.3 30.1 
1954 109 156.1 128.1 37.6 
1955 121 99.0 127.6 52.7 
1956 165 169.5 134.3 45.1 
1957 192 114.8 142.2 63.0 
1958 208 163.6 139.2 48.1 
1959 237 157.2 160.4 61.4 
I960 231 140.4 148.8 61.2 
1961 238 171.7 156.1 59.7 
1962 269 143.4 157.5 86.3 
1963 293 185.3 164.4 83.4 
1964 249 218.5 201.9 70.7 
1965 257 153.1 185.8 94.6 

P, r Konjonktür Dairesi diğer nebati gıda Guddeleri fivat endeksi 
an 

DİE tarim istatistik Özetlerinden bulunan (şeker hariç) fi¬ 

yat endeksinde diğer nebatî gıda maddeleri kapsaBma giren madde¬ 

lerin üretim miktarları 1948-1952 üretim değerlerine göre ağırlık- 

landırılarak üretim endeksi hesaplanmış v« 1953 bazına çevrilmiştir. 

Maddelerin 1948-1952 yılı fiyatları DİE istatistik yıllarından 

bulunmuştur. 

DPT Yıllık Programlar ve Finansman Şb. Dış Ekonomik İlişki¬ 

ler servisinden alınmıştır» 
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Tablo 8 Hayvan Fiyatlarını Tayin Eden Faktörlerle ilgili Veriler 

Fiyat Endeksi 
1953=100 

?ha 

Hayvan Miktar 
Endeksi 1953=100 

H 

Kesilen Hayvan Miktar-Kesilen İhracat 
Miktar Endeksi 1953=100 Hayvan=Stok 1953=100 Milyon dolar 

\ 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

82.0 
95.0 

100.0 
112.0 
119.0 
141.0 
173.0 
234.0 
269.0 
228.0 
215.0 
241.0 
270.# 
305.0 
320.0 

95.1 
98.9 

100.0 

99.8 
99.7 

104.1 
109.3 
115.0 
121.8 
120.4 
116.8 
»3.6 
113.9 
115.0 
116.0 

96.8 
96.9 

100.0 
110.7 
123.2 
136.6 
138.0 
124.4 
130.2 
147.7 
162.0 
165.6 
171.4 
162.5 
170.1 

' ha Konjonktür Dairesi Canlı Hayvanlar fiyat endeksi 

H^= DIE Tarım istatistik özetlerinden bulunan Hayvan (baş) sayala^ 
fi^at cndcksiml-ki ağırlıklarla ağırlıklandırılarak, hayvan miktar 
ûndaksi hesaplanmıştır. • r 

DİE Tarım istatistik özotlorindo bulunan ae-zbahala*da kaniloa 
hayvan hayvanlar (baş) sayısı* fiyat eudoksind.ki ağırlıklarla 
ağır İlklandırı1arak hesaplanmış tır. 

= DIB tarıa istatistik özotlorindo yor alan hayvqin (baş) sa¬ 
yalarından feosilun hayvan (baş) çıkarılarak fiyat ondoksindoki 
ağırlıklar kullanılarak hesaplanmıştır» 

ha 

94.8 
98.8 

100.0 
99.2 
98.7 

102.3 
108.1 
U5.5 
İ22.3 
119.2 
114.0 
110.5 
109.8 
112.3 
112.5 

ha 

7.5 
2.7 
3.8 
3.3 
4.5 
4.0 
2.2 

1.2 
2.1 
7.0 

14.8 
19.0 
17*2 
13.8 
17.5 
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Irtlo 9: Hayvan Mahsulleri Fiyatlarını 
PaktÜJPİcrle İlgili Veriler. 

Tayin Eden 

•Fiyat Endeksi 
1953=100 

p 
hM 

Süt İstihsal Endeksi 
195' *100 

Pr 
s 

1951 85 99.1 
1952 • 94 103.2 
1953 100 100.0 
1954 118 75.9 
1955 126 103.1 
1956 129 108.3 
1957 149 98.7 
1958 169 123.8 
1959 202 130.5 
I960 244 124.2 
1961 236 119.5 
1962 s 228 120.4 
1963 243 120.2 
1964 249 122.5 
1965 274 123.1 

Konjanktür Dairesi fcayvan mahsulleri fiyat endeksi 

Pr = DİE tarım istatistik özetlerini® yer alan süt istihsali 
s 

miktarlarından hesaplanan endeks, 
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Tablo 10 Dokuma Haddeleri Fiyatlarını Tayin Eden Faktörlerle İlgili Veriler. 
Fiyat Endeksi Dokuma Haddeleri Yünlü ve Pamuklu Dokuma İhracat 

1953=100 istihsal Endeksi istihsal Endoksi milyon dolar. 

Pdîî 1953= =100 1953=100 XdH . ,!İ- Çul 
Pr... 

dil -~-(Pr +Pr ) Pr 
P+y 

2 foÇ doÇ 
1951 127 98.0 90,8 64.8 93.2 
1952 106 106.1 102.0 92.3 85.2 
1953 100 100.0 103.1 100.0 107.3 
1954 107 99.7 99.9 111.5 73.7 
1955 126 104.7 102.2 102.7 69.4 
1956 14i 110.2 107.5 112.5 52,6 
1957 182 103.9 107.1 133.9 80.9 
1958 211 121.4 112.7 138.4 42.4 
1959 235 131.6 126.5 130.9 98.0 
I960 235 125.3 128.5 145.5 90.6 
1961 239 134.3 129.8 150.5 I6O.7 
1962 238 138.7 136.5 151.6 131.9 
1963 252 142.8 I4Ö.8 156.3 192.3 
1964 262 163.0 152.9 149.2 205.5 
1965 283 163.0 163.0 161.8 227.5 

P,,-= Konjonktür Dairesi Dokuma Maddelori Fiyat Endeksi dil 

Prdll= Fiyat endeksinde ,cr alan dokuma maddolori (yün ipliği vo pamuk ipliği hariç) için tarım istatistik özetlerin¬ 
den bulunan üretim miktarları vo maddolerin fiyat endeksindeki ağırlıkları esas alınarak hesaplanmıştır, (pamuk ip¬ 
liğinin fiyat endeksindeki ağırlığı pamuğa, yün ipliğininki ynpnkn ilave edilmiştir') 

... * 

Pr = IBYP için hazırlanan Pamuklu ve Yünlü Dokuma Ozol ihtisas Komusyonu Raporlarında bulunan dokuma üretimi, fi- p+y 

yat endeksinde pamuk vo yün ipliğinin nisbî ağırlıklarına göre ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. 
DIE istatistik yıllıklarından bulunmuştur. 
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Ta "bio 11 Dori Fiyatlarını Tayin Eden Faktörlerle İlgili Veriler. 
Fiyat Endeksi 

?ao 

Dori İstihsal Endeksi 
1953=100 

^do —~(Pr +Pr ) 
2 tÖ d? 

İthalât-İhracat 
milyon dolar 

(M-X)do 

1951 123 97.1 92.1 +3.3 
1952 101 98.4 97.8 +6.8 
1953 100 100.0 99.2 +2.0 

1954 121 110.4 105.2 +1.5 
1955 160 125.2 117.8 +0.5 
1956 163 139.5 132.4 +0.8 
1957 195 140.6 140.1 +4.0 
1958 291 123.3 131.9 +0.5 
1959 350 130.7 127.0 -0.2 

I960 321 149.6 140.2 -2.1 
1961 249 161,8 155.7 -0.8 
1962 229 I63.2 162.5 - -1.8 
1963 212 160.0 161.6 -0.5 
1964 219 ! . 155.3 157.7 -4.7 
1965 303 162.1 158.7 -3.6 

P^c= Konjonktür Dairesi Deriler Fiyat Endeksi. 
^^Agrieultirro in Turkey; Long-tera. Projections of Supply and 
(H-X), İstatistik yıllıkları. Decı3nd* E*Z* Palmer. 1966 sh:116. 

ae 

■ V 

Tablo 12 İnşaat Malzemesi 
Fiyat ‘ İnşaat Yatırımları İnşaat Malzemesi 

P. 1953 s X, * 1 Ii 1 
1951 81 62.2 42.5 
1952 97 L 73.5 66.7 
1953 100 > 7 'İ 100.0 85.1 
1954 111 - ^ .. 98.2 

j» 
74.9 

1955 123 - 102.4 90.0 
1956 159 94.6 1 55.4 
1957 153 115.8 47.7 
1958 219 - ' 110.7 27.0 
1959 279 

~ 

. ' 107.4 36.1 
I960 291 - 7, 110.3 34.2 
1961 272 104.9 29.1 
1962 277 99.0 29-7 
T&3 285 133.0 41.9 
1964 286 146.4 2 5-8 
1965 283 167.1 28.9 
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Tabi* 13: Toptan Eşya fiyatları Genel Endeksini 
Tayin Eden Eaktörlerle İlgili Veriler.» 
Fiyat Paranın Gelir Ziraî ve Sınaî 
Endeksi Sürati İstihsal Endeksi 

1951 97 
1952 98 
1953 100 

1954 111 
1955 119 
1956 139 
1957 165 
1958 190 
1959 227 
196© 239 
1961 246 
1962 260 
1963 271 
1964 269 
1965 293 

Y 
M 

1953 ; 
Pr 

5.3* 77.8 
5.13 88.0 
4.99 100.0 

4.38 85.6 
4.32 ıoı.ı 

3.95 103.9 
3.88 123.0 
4.24 123.3 
4.41 123.4 

• 4.54 130.1 
4.22 124.0 
4.36 ‘ 133.9 
4.49 153.3 
4.16 164.7 

3.82 173*1 
I ııl.il» 
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