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ÖZET~ 

Bu ç;alışma, T.lirk tanım sektörünUn. lin.et.im yap:ısının. be.

lfrlenınesi ve nihai: taleplere bağllL olarak 1988-1991 dönemi 

için sekt.örel üretimin planlanması. ile tarım sektörünlin Ure

t.im yap.:ı:.s.ındaki d.eği Ş. i ml erin Inpu t.-Ou tp u t ( Gi rd.i -Ç ıktlL) Mode

li yardımıyla analiz edilmesini amaçlamaktadır. 

Dört bölUmden. oluşan çal:ı:.şmamızın. ilk bölümlinde, Türk 

tarım. sektörlinde gözlenen tekno-loji k d.eği şim ve ulaşılan ve-. 

rimiilik düzeyinin yıllar itibariyle gelişimi ele alınarak, 

tarım sektörünün ekonomiye katkıları çeşitli ölçUtlere göPe 

belirlenıneye çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci. böltimlinde i:se 

girdi-çııktJ.:. modelleri hakkındaki genel bi.lgilerin ve çalış

mada kullanılan. açı,k, statik girdi-çıktı modelinin teorik

yapısı konuya uygun bir çerçeve içerisinde ele alınarak in-

c el enmi ştir. 

Modelin i şletilebilmesi i çin gerekli olan Girdi-Çıt.tı. 

Matrisinin(Tablosunun) ve. ç.alışmamızda plan. dönemi olarak e

le aldığımız 1988-1991 dönemi nihai talep verilerinin e.lde 

ediliş biç.imleri III. bölümlin konusunu oluşturmaktadır. 

Çalışmanın son b ölümil o;lan dördlineli bölümünde, tarım 

sektörlinlin ekonomideki Ur..etim sektörleriyle ilişkileri önce 

girdiler sonra da çıktılar yönünden analiz edilerek, tarım 

sektörUnUn ekonomi i çindeki yerinin ve buna bağlı. olarak U

retim yapısının belirlenMesine çalışılmışt.ır. Ayr·ıca bu bö

lümde., nihai talep unsurlarının ele. alınan plan dönemindeki. 

sektörel taleplerine bağlı olarak tarım s.ektörü i~in üretim 
planlaması. yapılmışt.ır • . 

Yapılan analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıl

inışt.ıro: · Ti.ıir.k t.arJ.m sektörlinlin başta tarıma dayalı sanayi ol~ 

mak lize~e ekonomideki tüm sektörlerle glrdiler ve ç:r.ktl.lar 
,_.rV''-, 

yönlinden çok sıkı ilişkiler içind.e bulunduğu gözlenmiştir·. -' ,, 

Öte. ;vandan 1988-1991 dönemi nihai t.aleplerine bağlı olarak 

tarım sektörlinlin tiretim yapısının önemli değişimler geçirece-
. . 

ği belirlenmiştir. Son o.J.arak da, tarım sektörU liretimi için. 

V. Beş Yıllık Kalkınına Planmda öngörülen artış hız:ına 1988 

ve 1989 yıllarında ulaşılamayacağı. yapılan analizler. s.onucun
da ort.aya ·konmuştur. 
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ABSTHACT 

Our· study has aimed to) determine. the. pıno.duct.ion struc

ture; of T.urkish agricul ture s ector and i ts pro.ductio.n plan

rıing f''o:ır· 1988, 1989, 1990, 1991 years in corınec tion w.i.th the: 

final demanda and ta.~ analyses the changes in the produc.tion 

structure of the agriculturel seetar by using Input-Output 

Model. 

Our study cavers four chapters. In the first chap:t.er. 

af the study endeavors to determine the contributions of the: 

agriculture secton· to the economy, by handling the observed 

techn.ological changes and th.e develo:pmen.t of the level of ye..

arı-to-ye.ar productivity, in Turkish agriculture sectoır. In 

the second. chapter of the study involves the genaral infor~ 

matian about the Input~Output Modele and the theoretical 
structure. of the. static, open Input-Output .Mod.el. 

The manneır of obtaining the Int.er .... Industry Transactions 

Matrix(Table) which is essential fo:ır.· the implementation of 

the model and the final demand data for· the years 1988-1991 

-which we have taken as the plan period of our.· work, makes 

up the subject of the third chapter~ 

In the fourth chapter which is the· final chapter of the 

study we tried to analysts firstly the. interdependency of the 

agricul ture s ector wi th other· see-tar in. the economy from in

puta and outputa side. Moreover the production planning .far 

the agricul ture s ector. in connect.io.n vd th the s ector demanda 

o,f the final demand elements in the plan period in que.stion, 

is underteken in this chapter. 

T.he importan t resul ts w.ere attained in our study. S oma 

of them are given. the following. İ~ is observed that the 
Turkish agriculture. seetar has strong relations with all the 
seeters in the economy among which the agriculture based
ındustry takes the first place. On the other hand in confor-

~~-~-Y. ~~i~~ '-~he_f~U.~l ~e-~~_!ld~ (.)~_ t~~-- ~98~~1_991 __ plan pe_ric:>d, 

the prodı..ıction structure of· the agricul tnre: sect.or is det.er

mined to confront. significant changes. Finally, it has been 

concluded aft.er the annlyses mad.e, that. the growth r.ate. of 

the agricul ture s ector· production which was. predicted in the 
5: th Fi ve Year.· Develo.pmen.t, Plan. will not be attained in the 

years 1988 and 1989. 
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GİRİŞ 

Günümüz ekonomilerinde yer alanı sektörler üretim ve 

t.üketim yönünden birbirleriyle sürekli ilişki içindedirler. 

Bu ilişki sektörlerin üretimlerini biribirine zinci~leme o~ 

larak bağımlı: kılmakta, dolayısıyla herhangi bir sektörün 

öngörülen üretimini gerçekleştirabilmesi diğer· sektörlerin 

üretimlerine bağlı:. olmaktadır. Ayrıca sektörel üretim d.U

zeylerinin nihai talebe göre belirlendiği düşünülürse; bu 

durumda hem sektörlerarası mal ve hizmet akımınıiı hem .de. sek-' 

t.örlerin nihai talep unsurları ile olan ilişkilerinin ayn.ı 

anda belirlenmesi gerekir. İşte sektörlerarasL karşılıklı 

bağımlaşmanın, yani genel anlamda üretim yapısının incelen

mesi Inpu t-Ou tpu t,{girdi-ç_ıkt li) analiztyle mümkün olmakta-

dır o 

Ekonomiyi bir bütün olarak ele alan çalışmalar Adam 

Smith ve onu izleyen iktisatçı~la.r tarafından başlatılmış

t~ır. Ancak bu iktisatçıların çalışmalarında ekonomiyi o.

luşturan sektörlerarasındaki karşılıklı.mal ve hizmet a

kımları yer almamıştır(l). Ekonomideki sektörlerarasındaki 

ilişkilere dayanan girdi-çıktı analiziyle ilgili ilk ça

lışma 1758'da Iı'ransız iktisatç:ı.: Fran.çois Quesnay'in "Tab

leau economique" adlı eser..inde yer almıştır. Quesnay ese

rinde tarım, hii.zmet ve nihai talept .. en. oluşan üç sektör a

r.asındaki mal alışverişini incelemeye çalışmıştır(2.). 

Walras, "Elements de l'economie politique pure" .adlı 

eseriyle Quesnay 'i~. çalışmalarını ğenişlet.erek, sekt.örler

arasında bir genel denge analizine yönelmiştir. Bu analiz
de, sektörlerin ilişk-isi çok karmaşık denklem sistemi şek

linde ifad.e edilmiş :ffakat bu denklem sistemi uygulamaya d.ö

nüş tUrül em emi ş t,i r. 

(1) A. Öztürk, 1987, Ekonomik Planlama, Örnek Kitabevi, 
Bursa, s.95-96. 

(2) H.W. Richardson., 1972, Input-Output and Reg_ional Eco
nomics, Redvvoo:d Press Ltd., Trowhridge, p.7 • ......___ 



Güvenilir istatistik verilerin sağlanınası sonucu, 

çaidaş girdi-çıktı analizlerinin esas gelişimi Leontief' 

in. önderliğinde olmuştur(];). Çalışmalarını· önceleri ka

pali model üzerinde sürdüren .. Leontief', 1950 yılından 

sonra bugün genellikle her alanda uygulanabilen statik, 

açık girdi-çıktı modelini geliştirmiştir. 

Bu gelişmelere bailı olarak ülkemizde de çeşitli 

girdi-çıktı analizleri yönlinde çalışmala~· yapılmıştır. 

Bunla.n· ülke düzeyind.e, bölgesel düze~d.e., sektö~el düzey

de ve firma düzeyindedir. 

Ekonomide yer alan sektörler. ele alınarak d.üzer'!!e

nen girdi-çıktı~ tablolanı kalkınma planlarının hazırlan

masında temel araç olmaktadır. Ulkemizde de planlll dönem

lerin başladığı 196.] yılından beri sanayi öneelikli eko

nomi k gelişmeyi hed.ef alan planlar girdi-çıkt.ı:. t,ablola;;.. 

ırından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu planlarda 1980 
yılından s.onra ta:rım sekt .. ör.ünlin. biraz. ihmal edildiği.m 

görmekt .. eyiz. Yurdumuz. coğrafi yapı., iklim, t.op:rak ve, su 

kaynakları yönünden tipik biıt tarım ülkesi özelliği: taşı

maktadır. Tarımsal nüfusunun. yi.iks.ekli.ğ;iı., artan nüfusunun 

beslenmesi. v:e milli gelire olan. büyük katkısı nedeniyıe 

ta:uım sektörü t.emel sektör olma özelliğini hala korumakta

dır. Bunun yanında tarımsal ürünlerin yilksek ihracat pa.

tansiyeli de gözönüne alı:ndığında ülkenin sanayileşmesi 

ve kalkınmasında t.arım sekt.örü vazgeçilemeyecek bir sek

töF· konumundadır. 

Bu gün.a kadar ülkemizd.e yapılan birçok araştırmada 

tarımın ekonomik gelişmeye olan katkıları sektörel düzey
d..e el e al ın ara k b~el i r.lenmeye çal ı.ş ılmış t.ır •. Ekonomiyi. 

makro düzeyde ele alıp nihai talep unsurlarının sektörel 
t..a1eplertn.e ve sektörlerarasındaki yapısal ilişkilerine 
bağlı olarak tarım sektörünün· ekonomi iç.indeki yeri ve ö
nemi üzerinde yeterli bir çalışmanın yapılmadığını gör

mekteyiz. 

(]:)Bkz. w.w. Leont.i·ef, 1936, QuantJt.ative Input.-Outp.ut. 
Relatio.ns, in, the Ec.onomic. sıstem of. the U .S., Re.view 
o.i' Economıc S'iat-ls tl es, p. 05-125. · 
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Çalışmamızın amac:L. Uç katlıdır. Birincisi t.üm dünya

da bin. planlama ar.acJ.:. o.larak kullanılan girdi-çıktı anali

z.iyle T.ürk tarımının üretim yapısını ve önemini belirle

mek, ikincisi buna bağlı. olarak ülke ek.om::ımi:sinde yer alan 

üret.im sektörleri ile 1 tarım sektörü arasındaki yapısal i

lişkileri ortaya koymak, son, olarak da t.arım sektörünün 

nihai talebe bağlı olarak üret.im planlamasıniL ve üretim 

yapısındaki d.eğişimleri incelemektir. 

Çalış,:namız dört bölümden: oluşmaktadır. Birinci · b:C>.-. 

lümd;e günümüze kadar T.ürk t.arım sektöründe yaşanan tekno.

lojik değişmenin nasıl bir süreçten geçerek bugünkü düze

yine ulaşt .. ığı, teknolojik d.eği'şmelere bağlı olarak ulaşı

lan. verim ve ünetim artışlarının neler olduğu ve çe şi tıi 

ölçtitler.e göre tarım sektörünün ekonomiye olan katkılaını.. 

ele al:Lrunışt.ır. İkinci bölümde, girdi-çıkt.ı modellerini n: 

kısaca t,eorik yap·ısı. ve çalışmamızda yer· alan açık, stat.ik 

girdi-çıktı modelinin teorik esasları anlatılmıştır. 

DİE t .. arafından düzenlenen. ve çalışmanın. t.emel t.ablo

su olan 64 sektörlll 1919 y~lı Türkiye Sektörlerarası İş

lemler· Matrisinin('Ji'ablosunun:) çalışmanın amacına bağlı o

larak <>nce 15;, son:u.a da 6. sektöre nasıl indirgendi ği ne, 

III. bölümün. ilk kısmında yer verilmiştir. III. böltimlin i

kinci kırsınında ise, t.arım sektörünün ünetim planlaması i

çin gerekli ver.ilerin .. çeşitli istatist .. iksel tahmin yöntem

lerini kullanarak elde edilmesine yer verilmiştir. 

Çalışmanın, Uç kısımdan oluşan. dördüncü bölümlin ilk 

kısmında t.arım sektörünün ekonomideki üretim sektörleriy-. 
ıe olan. yapısal ilişkileni, ön.ce girdiler yönünden so.nra 

da çıktılar yönünden. analiz edilmiştir. Çeşi t.li nihai t.a

lep unsurlarının önce ayrı. ayrı sonra da birlikte ~h·et.im: 

sistemi üzer.inci.eki etkileri bu bölümlin ikinci:. kısmında iin

celenmi ştir. Başka bir ifad.eyle bu kısımda t.arım sektörü

nün üretim plan:ıı hazır.lanmıştır. Dördüncü bölümlin son k:ııs

mında ise tarım sektörünün bir önceki kısımda planlanan ti

ret.imi gerçekleştirebilmesi için ne kadarlık i thal malı 

girdisi kullanmak zorunda olduğu ve ekonomide yaratacağJ.: 

gayri safi sabit. katma d.eğer.in n.e olacağı belirlenmiştir·. 
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BÖLUM-I 

T.tiRKİYE'DE TARIM SEKTÖRUNUI~ GENEL BİR DEGERLENDİRİLMESİ 

I.l. T.arıım Sektörtinünı Genel Durumu 

tilk.emizde tar.ım sektörUntin. sanayileşme ve kalkınmada 
i 

vazgeçilmez bir yeri vardır. Yurdumuz iklim, toprak ve su 

kaynakları yönünden tipik bir tarım ülkesi özelliği gpster

mekt~dir. Tarımla ilgilenen nüfusun yüksekliği, hızlıca ar

tan nüfusunun beslenmesi ve milli gelire olan büyük katkısı 

nedeniyle tarım sektörü ülkemizde temel sektör olma özelli
ğini hala taşımaktadır(4). Ayn.ıca ülkemiz, yiyecek ve gıda 

maddeleri üretimi bakJJJrındani dıa ken.di kendine yeten ve ba

zı tarımsal tirünlerde önemli oranda dışsatım potansiyeli 
olan. ender ülkelerden birisidir(5). 

Tarım alanları incelendiğinde, 1951 yılında· 15.272. 

milyon hektar olan toplam işlenen alanın 1986 yı].ında 23.939 
milyon. hektara yükseldiği görUlmektedir(6 )'. Ancak, ekilebi

lir alanların sınırına ulaşılmış, olunmasına rağmen tarımda 
henUz yeten.ince değerlendirilmemiş büyük bir tiretim potan

siyelinin olduğu söylenebilir. Bu potansiyelin tiretim artı

şına dönüŞ,:türtilmesi için mevcut. kaynakların ileri tarım 

teknolojisi ile birleştirilerek verimliliğin arttırılması 

konusu önem ve öncelik taşımaktadır. 

Birim alandan, elde edilen: ürün düşüklüğü, ve nadas a

lanlarının fazlal.ığı;. tarımsal üretimi sınırlamaktadır •. An
cak, iyi bir toprak hazırlığı, uygun gtib~eleme, ekim, su

lama,. tar.ımsal zararlılarla mücadele, iiyi bir hasat ve har.

man yanrı.nda kaliteıi tohumJ.uk kullanılması bu sınırlamala
rı azaltabilir. 

(4) TtlRKİYE Tiearet. ve Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Bor
saları Birliği ( TTSDTO.BB), 1883\, İktisadi Rapor 198J, 
Ankara, s.58. 

(5') TUBKİYE Tarl.m Kredi Koop.erat.i:fUeri Merkez BirliğiJ. Ge
nel Müdürlüğü, 1986., 1985 Yılı Calışma Raporu, 21, 
Ankara, a.2.7'. 

(6} DİE., 1987 İstatistik Yıllığı, Ankara, s.l99. 



Son yıllarda, tarımın: alt yapısını oluşturan su kay
naklarının genişletilmesinde önemli gelişmeler sağlanmış
tır. Nitekim, sulamaya aç;ı.l.an alanlaD-·1983, 1984 ve 1985 
yıllarında toplam 4i50.000 hektarı, yani yıllJ..k ortalama 
150.000 hektarı aşmış bulunmaktadır. Ayrıca ••GAP (GUneydo.
ğu Amadolu Projesi)"· ın tamamlanması. ile yaklaşık 1. 66) 
bin hektar alan daha sulama imkanına kavuşacakt.ır(ı). 

Ulkemiz tarımında kaliteli tohumluk kullanımının, ge
r.ekli olduğu konusu son yıllarda gUndeme gelm.i ş ve 1 98) 
yılından sonra tahumculuk konusundaki çalışmalara ağırlıık 
verilmişt.ir. Nitekim, 1984. ve 1985 yıllarında sırasıyla 
310 bin ve 334 bin ton tohumluk tiretilerek 2'6•985 bin ton 
ve 37 bin ton kaliteli tohumluğun. ithali sağlanmışt.ır(8). 

Gerek teknolojik gerekse sulama amaçlı tarımsal ya
tırımlarda 1950 "li yıllardan başlayarak gUnUmUze kadar ~·e
lişmeler· sağlanmış ve sonucunda da önemli verim artışları 
elde edilmiştir • .Ancak, bu y-atırımları ve verimlilik düze
yini yeterli görmek Ulkemiz için mUmkUn. değildir. Başlıca 
bitkisel tirlinlerde elde edilen verimi diğer tilkalerin bit
kisel tirlin verimlilikleri ile karşılaŞ,.tırdığımızda durum 
aşağıdaki 'rablo(I.l) d.e görülmektedir. 

Tablo(I.l)): 01kele~· İt.ibariyle Başlıca Bitns .. eı· ij.;... 
xlin1erd.e Verim Kar..ş_ılaşt.ırmasıı. (Yerim Kg./}Ia:.) 

5 

UrUnler· T.Urkiye Yugoslavya İtalya Fransa İspanya İran 

Buğday 180J 3268 2'700 5076 1754 1056 
Arpa 1882~ 24.10 2.886 4195 1762 87ı8 
Patates 16440 9192 18359 30073. 15819 4510 
Ş.Pancarı 30280 41815 47787 51710 );6014- 1179.5-
Ayçiçeği ·: 1302 185;6, 203]~ 2Jl9 6:49· 486 
Pamuk 22:34 1000 571 3DJJ: . 1J98 
TUtUn 1021 1122 2131 2::472· 1967 1246 
Domates J2485.: 11886 3595.6: 46555.; J5746 12605 

Türkiye rakamları 1980,1981 y~l1arı ortalamasıdır• 
Diğer Ulke rakamları. 19.80,1981,1982 yılları orta1amasıdır. 

Kaynak: N. Berberoğlu, 1987, A.U. İİBF Der.~ 2, ~skişehir, 
s .10Jj. 

(7) Türkiye T.arım Kredi •••• , a~g.k., s.2..8. 
(8) a.g.k., s.Ji. 



Yukarıdaki tablonun: analizinden de görtileceği üzere 

Türkiye, verimlilik açısından. Yugpslavya,. Fransa ve İtal

ya •ya göıre geride kalırken, tUtUn dış.ındaki diğer bi tki
sel tirünlerde ise İran.•ı. aşmış durumdadır. 

Geleneksel i~ntemlerin ve aile işletmeciliğinin.ha
kim olduğu hayvancılık alanında, planlı dönemlerde önemli 

yapısal değişiklikler meydana gelıiıişt.ir. Tavukçuluk, be

sicili k ve süt inekçiliği özellikle son iki plan dönemin

de uygulanan teşvii..ki. politikaları sonucu yaygınlaşmış ve 

bu faaliyetler birer tarımsal yan faaliyet dalları o.lmak 

:relrlne, dışsat..ıma bağlı olarak, zamanila ticari bir nite

lik kazanmıştır. Ancak, yem fiyatlar.ı ile UrUn flyatları 

arasında iyi bir denge kurulamadığı için. bir bakıma yem 

fiyatlarının tirlin fiyatlarına göre çok daha fazla artış 
göstermesi hayvancılık sektöründe arzulanan gelişmenin 

gerçekleşmemesine neden olmuştur(9). 

Ulkemizin hızla artan. nüfusunun, hayvansal ·pno:teinı 

ihtiyacının karş:ıılanab.ilmesi bakımındanı su ürünlerinin. ö

nıemi fazladır. Çünkü, topraklarımızını. Uç tarafının deniz
lerle çevrili olması;-. Ulkenin.uzun nehirlerle büyük mik

tarda iç suya sahip olması zenginı su tirünleri potansiye

linin d.eğerlendirilmesini z.orunlu kılmaktadır. B11t amaçla, 

planlı dönemlerde su tirünleri kaynaklarındatl daha çok ya
r.arlanılmaya başlanmış ve su· Urünler.i tiretiminde önemli 

artışlar sağlanmışt.ır. Ancak, bu üretim artışla:t'l. plan he

deflerinin çok gerisinde kaldığı gibi su ürünleri kaynak
larından, yararlanma miktarı da diğer ülkelere gtire fark
lılıklar göstermektedir. Örneğin,, Türkiye "niiı. su tirünleri 

tiretim miktarı 1972:'de 203: b.in ton. iken 1976 'da 2'66 bin 
tona ve 1981 yılında da 472: bin. tona yükselmiş oimasına 

rağmen; 19V2-1981 döneminde Japonya 'nın üretimi 9709 bin 
tondan, 10657· bin tona; Hindistan "ın .. eti UrUnler.i üretimi 

{9) DP'l', 1985-, Tarım, V. Beş Yıllık Kalkınm Planı Tanıtı
G.ll Yayınlar· Serisi:l, Ankara, s.2'9:. 

6 



7 

i'.se:· 163;7 bin. tondan 2415.; bimı. tona ulaşmışt.ır.(.lP'}. 

Ulkemizin orman' kaynaklarının işletilmesi, korunınası 

ve geliştirilmesi faaliuet.ler.ine planlı dönemlerde ekon.omi
ndn olanakları ölçüsünde ağırlık verilmiş, sektör ana faa

liyetlerinde önemli ~elişmeler kaydedilmiştir. Fakat sosyal 
rtdah düzeyi düşük e milyon dolayındaki orman köylüsü ve. 

onların ):0 'milyonu aş.kıni. hayvan varlıklari'''yangınlar, ka

çek kesimler, plansız yerleşme ve otlatma şeklindeki faa

liyetleri orman kaynaklarını giderek azaltmaktadır. T.Um bu 

olumsuz: etkilere rağmen, ~mgUn, yurtiçi ormak ürünleri ta

lebinin hemen hemen tamamı yine de ülke kaynaklarından. kar

şılanmaktadır(ll)~ 

Ulkemizde tarımsal UrUnler, tarıma dayalı Jı:anayile~ 

de işlenerek milli gelire olan .. katkılarını arttırmak olası 
iken tarıma dayalı sanayinin henUz istenilen~ düzeyd.e olma

ması tarımsal ürünlerin. hammadde ve yarımamUl madd.e olarak 

tüketilmesine neden olmaktadır. Tarımsal üretimin: sanayid.e 
yeterince değerlendirilemernesi tarımsal Ur.Unler dış tiq::are

tin.de var. olan Ustünltiğtimüzd.en. yeterince yararlanamama:mı.za. 

yol açmakt.ad.ır.·( 12,}. 

Türkiye'ninj kalkınmasını, tarım sektörünlin gelişmesi-

n.e bağlayan görüş,ler yaygındır.(~., Tarımsal tirlinler ( tarı-
ma dayalı işlenmiş ürünler hariç}, 1985 yılında milli geli

rin %17..l'ini,: dışsatırnın %21.6:•sını oluşturmakta ve ekono
mik faal nüfusun. yarıdan, fazlası bu sektörde çalışmaktadır~~ 

Aynıca t.arım sektörü, nüfusun beslenmesi, sanayiye hammad-
de sağlanması ve sanayi ile ulaşım sektörlerinin pazarı ol-

0..9.). P:f~~' .19.~!5;•. Su Urtinieri ve Su tirünleri Sanayii, DPT: 1989 
OIK:)08, Ankara, s.23.:-24,31-.3J.;. 

(ll) DPı·, 1985, ~ •• _. , a.g.k., s.4.4-46 .• 
(12) T.T.SDTOBB, 1988, İktisadi Rapm.r 1288, Ankara, s.61. 
(il) M. Talim, 1981, Türki~e•de Tarım Yapısı ve Bu Ya~ının 

iyileştirilmesine Ilişkin GHrUşler, 2:. T.Urkiye l~tisat 
Kongresi, 2-7 Kasım 1981, İzmir, s.Yl. 

(14) Türkiye T.arım Kredi ••• , a.g.k., s.5 .• 
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masl.i bakımından: da ekonomi içinde ön.emini korumaktadır(l5). 

Kalkınma planları dönemini kapsayan yıllar i çind.e: ta

rım, sektörünün gelişmesini Tablo(I.2) lle aç:ı:.klayabiliriz .• 

Sözü ed.ilen tabTarlan tarım, sanayi ve hizmet .. sektörü plan 

hedef.leri ile gerçekleşme o.ranlar-ı incelen.erek tarım sektö

rünün. genel yapıs~ ve Türk ekonomisindeki genel durumu, di

~er iki sektörle kıyaslanarak ortaya konulabilir. 

Tablo(I.2)'de gö:nüldüğü üzere, öngörülen. büyüme. hedef' .. 

le.rinden tarım sektörünün gösterdiği sapmalar, ekonominin 

genel büyüme hızını da etkilemektedir.. Örneği'n, II. Beş Yıl

lık. Kalkınma Planl!. Dön.eminde 1971 yılında sanayi ve hizmet 

sekt.örleri büyüm.e hız lanı: s ll.ıtasllyla yüzde 8,1 ve. 6,. 1 alma

sına karşılık tarlilll s.ek.törü btiyüme hızının. yüzde 13,2 o1ma

s:ı: ekonominin genel büyüme hızını et.kilemiş ve. ayni yılda 
ekonominin genel büyüme hızı. yüzde 10,2 olarak gerçekleşmiş

tir. 

I .• 2o Ta:rnmda Teknolojik Değişme ve Ver.imli·lik 

Tarımsal üretimin .. iklim koşullarına ba~lılığı ve eki

lebilir alanların sı:nırına:. uluşılması,. tarımda tekno~l.o:j'ik 

d,eği şmeyi e; erekli ve zorunlu kılmaktadın·. tllkenin. tar·ım·: sek

t,ör.tinde.ki en. önemli amaçlardan. bir.isi,. t.o.prağın veriminf 

arttıracak. mo.dern girdileri kullanarak birim alandan elde 

edilen tirUnU artt:trmaktır. Çlinkii tarımsal üretimde yoğun 

t.ek.noloji kullAnımll., iklim koş_ullar.ının et.kisini en. aza in~ 

direcek ve verimlilikte. istikrar· sağlayacaktır. 

Bu kısımda, günümüze kadar Türk tarım. s:ekt.ör.ünd .. ekii. . 
t.eknoloj,ik d.eği şrne ,. t.oprak-su kayaaklarının geli ştirilmes.i 

ç,alışmaları ve t.arımda kullanılan. modern girdilerin kullla

nım düzeyleri ile yıllar i t.i bar.iyl.e varı:lan sonuçlar ele a

lınacaktır. 

(15) To Erdem, 1981, Tarımda iç ve. dllŞ, pazarlama, İkinci 
Türkiye Ikt.isat. Kong;resi, 2-7 kasım 1981, !zmir,, s.)9J 
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TABLO( I • 2.) : YILLIK SEKTOREL GELI SHE ORANLAR I ( YUZDE ) 

PLAN HEDEFLERI GERCEKLESEN 

YILLAR TARH1 SANA'/I HIZi'1ET G .S. H. TARH1 SANAYI HIZ~'1ET G.S.H 

----------------------------------------------------------------------
ı96:3 9.7 1.1 .4 9.5 9.7 

1964 -Q.5 10.9 5.2 4.ı 

1965 -4.0 9.4 5.5 3.1 

19:35 10.7 15.1 11.0 12.0 

1967 o.o 7 .9 5.4 4.0 

----------------------------------------------------------------------
1963-67 4.2 12.:3 6.8 7.0 3.2 10.9 - ,.., l. ·~ 6.6 

----------------------------------------------------------------------
19'58 ı .4 13.:3 9.4 6.7 

19;33 1.1 10.6 6.5 5.4 

197:1 2.3 1 .. 8.7 5.8 .... 
.. :ı-· 1:3.2 

,.., ..., 6.7 10.2 
J. ;. ,.· J. 

o. ( 

197.2 -0.4 ı;:ı.o 8.2 7.4 

----------------------------------------------------------------------
4.1 12.0 6.3 7.0 3.5 8.8 7.9 7.1 

----------------------------------------------------------------------
1978 -10.7 ll. 8 8.5 5.4 

1974 10.3 8.3 8.0 7.4 

1975 10.9 9.0 8.ı s.o 
1S'J?6 7.6 ıo.3 

,.., .- 7.7 .;:ı.J::ı 

1977 -ı .2 12.9 5.9 4.0 

-----------~----------------------------------------------------------
6.5' 

ll. 2 /. / 7.9 3.4 10.4 7.8 
3.7 197:3-77 ----------------------------------------------------------------------

1'37:3 2.7 3.7 4.1 3.0 

1979 2.8 -5.6 0.2 -0.4 

1980 1.7 -5.9 -0.2 -1.1 

19:31 o.ı 7.6 5.6 4.1 

1982 6.4 4.6 3.3 4.6 

ı983 
-0.3 8.2 4.2 3.3 

----------------------------------------------------------------------
ı979-83 5.3 9.3 8.5 8.0 2.1 1.7 2.6 2.1 

----------------------------------------------------------------------
3 "7 . ' 7.6 4.8 5.6 3.7 9.3 5 

..... 
.~ 5.9 

----------------------------------------------------------------------
Ka;..•rı ;;~.l.:ır: 
( .:; ;: C·Pi, 1'-.. '. :;;;::'3 ·n :...LI i<. V..A'-.K Ii·!~·~A PLAN I , TA8 .1 • 
(b) DFT, t.). BES YILLIK KALK I l'iHA PLAN I .DESTEK CALI St·1ALAR I I • TA8 .14. 
(c) M.KULA, 1987, DEVELOPMENTS OF AGRICULTURAL SECTOR IN PLANED PERIOD, 

HACETTEPE UN!l)ER.SITY IN:3TITUTE OF POPULAiiOf·l STUDIES ANKARA, s.ll. 
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Tarımda teknolojik değişme, emek ve toprak tasarruf. 
edici, sermaye kullanıcı tekniklerin seÇimi ile ortaya çık
maktadır. Bu durum ise genellikle ülkelerin gelişme düzey
lerine bağlı olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde diğer tiretim 
faktörlerine oranla,~ daha kıt olan emeğin. veriminin arttı
rılmasına çalışılırken, az gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de 
toprak birimi başına verimin arttırılması amaçlanmaktadırU6). 

Tarım sektörlinde teknoloj:ik değişim, traktörlin kulla
nılması ile başlamıştır. Eldeki verilere bakıldığında 1930 
yılında 1000 dolayında olan traktör sayısının bugün 600 bi
ne ulaştığı gtlrtilmektedir(l7) .. Traktör sayısında görülen bu 
artış, ekili alanların genişlemesine yolaçmıştır. Nitekim; 
1951 yılında 15.272 milyon hektar olan işlenen alan, bugün. 
2J. 93"9 milyon hektara ulaşmıştır(l.Ş). 

Dünyada dekarbaşına düşen traktör gücü, ortalama 6. 5· 
B.G. iken, bu or.an ülkemizde 8.5 B.G •. dür. Diğer taraftan, 
yardımcı alet ve ekipman kullanımında ise dünya ortalamsı
nın çok altında kalınmıştır. Gerekli aşamalardan geçmeden 
karasahandan traktöre doğrudan geçiş, teknik eleman ve ye
dek parça yokluğu gibi engeller ytizUnden, beklenen verim
lilik artışını sağlayamamıştır.(l9). 

Tablo(!.) )'de 1970 yılından sonra ülkemizde kullanı
lan bazı tarımsal makinaların sayısal gelişimi verilmiştir. 
Tablo incelendiğinde 1970 yılından sonra ülkemiz, tarımda 

~ızlı bir makinalaşma dönemine başlamıştır. Örneğin; 1970 
yılında 105 86~ adet olan traktör sayısı, 1985 yılında 
581: 974 "e ulaşmıştı;. Ayrıca bu dC>nemde harman makinası 
sayısı yüzde 740., biçerdöver sayısı yüzde 57, motopomp saı

yısı yüzde 235, ve selektör makinası sayısı da yüzde 5:3 o
ranında artmıştır. 

U6) R. Aktan, 1978, Türkiye-İktisadı, Sevinç Matbaası, An-
kara, s.2:. 

(17~ DPT, 1985, ~fl:J:'·.~-.~~-·g.•lc•,· ~~·~· 
(ısı} a.g.k. s.S·. 
( 19) H!Df~:BB, . lL9aJ, -~ • •. , '8 ~ g, k• ·• . e. 62. 
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Tablo(I .3·); Yıllar İtibariyle Tarımsal Makina Sayıları 

Harman_ Biçer.· Sel ektör· 
Yıllar Trak.tön· Makinası ;Q.över' JıılotOJ20mJ2 Makinası 

1970 105865 14044 8568 78912 3196 
1975 2.43066 41220: 13147 125.683. 3:022 
1980 436369 92840 1}667 203435 J004 
1981 458714 98985 13335: 222'570 3039 
1982~ 491001 109140 1J4i77' 229840 3054 
198)! 513516 115522 13615 243104: 3415 
1984 556781 118955. 13497 252944 4172 
1985: 583974 117986 13474 264986 4897 

Kaynaklar: 
İktisadi (a). TTSDTOBB,l984, Rapor 1984, Ankara,T.J7. 

(b); TTSDTOBB,l986, İktisadi Rapor 1986, Ankara,T.J9. 

Ulkemizde modern tarım kavramı ile tarımda makinalaş
manın eş anlamlı oldulu kabul edilerek, Tablo(I.3)'de gö
rUldUğU gibi, tarım alet ve ekipman kullanımı sUrekli art
tırılmıştır. Bu artışlar sonucunda da makina ile işlenebi
lecek tUm ekilebiliır a1anlar.a tarımsal makinalar· sokulmuş
tur. Bu olgu, son 30-4.0 yıl iç.erisinde TUrkiye'nin tarım 
kesiminde tanık olduğu en önemli teknolojik değişimdir. Bu
na ek olarak beş yıllık kalkınma planları döneminde yoğun 
bir şekilde toprak tasarruf edici girdiler (glibre, tarım
sal milcadele ilaçları, kaliteli tohumluk, sulama gibi)) de 
kullanılmaMa başlanmıştır. Özellikle 1960'lardan sonra bu 
tUr girdilerde önemli artışlar olmuştur(2ÇJ:). 

Tarım sektörlinlin makinalaşma için harcadığı miktar 
cari fiyatlarla 19fı5> yılında 105 milyon TL., 197J yılında 
314ı milyon 'l'L. ve 1979 yılında ise 810 milyon TL. dir. Di
ğer taraftan makinalaşmanın toplam tarım Uretimi içindeki 
payı 1968 yılında biride 2: iken 1979 yılında binde 1 dolay
ıarına dUşmüştür(2~). 

Tarımsal tiretimin modern teknoloji ile yapılabilmesi 
için işlenen toprakların sulanabilir olması gerekmektedir. 
Bu noktadan hareketle beş yıllık planlı dönemin hedeflerin
de tarıma ayrılan kamu yatırımlarının önemli bir böltimUnUn 
sulamaya ayrıldığını görmekteyiz. Böylece Ttır.kiye 'de sula-

(20). DİE, 1971, TUrki e 'de To lumsal ve Ekonomik Geli menin 
5.0 Yıjlı, DİE: :., Ankara, e.llO. 

(2İ) 19.68,1973,1979 Yılları T.Urkiye Girdi-Çıktı Tabloları. 
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maya elverişli olan 16.7ı milyon hektar arazinin 12.5, milyon 
hektarına sulanabilir nitelik kazandll.rılmiş.tır .• Ayxıca GAP 
proj.:esinin. tamamlanması ile ı. 6J5. bin hektar. alana daha su
lanabilir nd. teli k. kazandırılacaktır~) •. Öte yandan ekilebi
lir alanların 1/J)tU sulanamadığından nadasa bırakll.lmakta
dır. Bu alanların sulama çalışmaları tamamlandığında eki
lebilir alanlarda 1/]' oranında artış olabilecektir. 

Ülkemiz topraklarının fiziksel özellikleri dikkate a
lındığında, gUbrelemenin tarımsal verimi arttırmada yararlı 
olduğu kuş.kusuzdur. Bu nedenle kimyasal gUbre kullanilmının 
verim Uz erindeki etki si ocldukça yUksek olmaktadır~l). Bu a
maçla,. planlı· dönemlerde gübre kullanımı özendirilmiş ve bu 
konuda gerekli devlet desteği sağlanmış.tır. Bunun sonucu o
larak da tarım sektörünün gtibreleme amaçlı harcamaları 1968 
yılında cari fiyatlarla 594 milyon TL. iken, 197:3 yılında 
2228 milyon TL. 'ya ve 1979 yılında ise 29005 milyon TL. 'ya 
yUkselmiştir. Gübreleme harcamalarının toplam tarımsal üre
timdeki payı ise 1968 yılında binde lJ, 197J yılında binde 
21 ve 1979 yılında ise b.inde 37 dolayındadırC24.). Bu g:öster
g:eler, gtibre girdisinin tarımsal üretimdeki öneminin sUrek
li arttığını göstermektedir. 

T.Urkiye 'de kimyasal gUbre kullanımının gelişimi T.ab
lo(I.4).•d.e verilmiştir. Tablodan görUldUğU Uzere, ülkemi.zde
ki gUbre ttiketimi yıllara göre _sürekli artmıştır. Örneğin 
1950 yılında gtibre ttiketimi 42 bin ton iken, 1970 ~ılında 
2217 bin tona ve 1983 yılında 8402 bin tona yUkselmiştir. 
Bununla birlikte gübreye olan devlet desteğinin 1984-1986 
yıllarında kaldırılmasıyla gUbre kullanımının önemli miktar
da azaldığını .. görmekteyiz. 

(22)' 
(2)) 

(24) 

T.Urkiye Tarım Kredi ••• , a.g. k., s. 28. 
A. Demirçakmak, 1970, Tahumculuk ve GUbre, Türkiye Zi
raat Mühendisiliği Teknik Kongre Dergisi, Ankara, s.l). 
1968,1971,197.9 Yıllar~ T.Urkiye Girdi-Çıktı Tabloları. 



Tablo(I.4): T.Urkiye'de YıJ.lar İtibariyle Kimyasal 
GUbre Kullanımll. 

Y1:llar· 

1950 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983' 
1984 
1985 
1986. 

GUbre Kullanımı (bin ton) 

42 
101' 
802 

2217, 
3691 
596~7· 
6686 
7452 
8402 
8198 
7252 
7691 

lJ 

Kaynaklar: DİE, +965,1969,1975,1979,1983,1985 ve 1987 Tür
kiye !ştatist±:.k Y:ı:llıklar.ı. 

Türkiye'de işlenen arazininı hek.tarına 5J.5· kg. gübre. 
kullanılırken İsrail'de 17,8.)· kg., İtalya'da 161 kg., Fr.an
sa 'da 2.99 .J kg., Yunan i etadda ise 160.6 kg. kullanılmakta
dır(25-). Bu durum ülkemizin gübre tüketimi açısından önemli· 

adımları atması zorunluluğunu göstermektedir. GUbre kulla

nımının arttırılması amacıyla; gUbre satın alımında kredi 
kolaylığı sağlanması, gübre !.iyatlarında istikrar sağlanmak 
üzere sübvansiyon. uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, gübre
lemeden beklenen verimin sağlanabilmesi amac~ ile çiftçile
r.e gtibreleme tek.tl.i.klerinin öğretilmesi, uygun. zamanda uygun 

_miktarda ve toprağın özelliğine uygun. tUrde gübre kullanma

larının, sağlanması gerekmekt-edir. 

Ulkemizde haşare ve hastalıktan dolayı üretimde yüzd.e 
35 dolayında bir kayıp olmaktadır(.a~.),. Zararlı böcek, hasta
lık ve zararlı otlarla mücadele yapılmaması durumunda, ül
kemizde yıllık tarım tirUnU kaybı. 70-80 milyar T.L. 'yi bulmak
t.adır{?Tl· ·Mücadele çalışmalarının yapılması sonucunda ise, 

(25:), 

(2~.) 

(27.) 

Y. Çağlar, 1986, Tarım Sorunlarının Kaynaklar! Uzerine, 
İktisat Der.gisi, EylUl-Ekim 1986, İstanbul, s.Ij:. 

~P Başol, 198), 'l'ürkiye Ekonomisi, Dokuz Eylül Uni~er., 
IIBF, İzmir, s.8't. 
o. Tekiner, 1981, Tarımda Uretim ve Verimliliğin Arttı
rılması, Urun Ce§itlendirllmesi, 2. Ttirk. İkt. Kong., 
2-7 Kasım 1981, ızmir, s.l3J. 



1982 yılında yalnızca hububat ta tahminen 16. milyar TL. ''lik 
ürün kaybı önlenebilmi ştir(a:J). 
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Ur.etim ve depolama işlerinde uygulanan tarımsal zarar
lılarla mücadele faliyetlerinin, tirlin kaybını azaltacağı:. dU-

' 
şUnUldUğUnde sulu tarım yapılanAkdeniz ve Ege bölgelfrinde 
tarımsal mücadele daha da önem kazanmaktadır. 

Ulkemizde 1960 yılında 2:.3 425.: ton. olan. tarımsal ilaç 
tUket.imi 1981 yılında 81 616 tona yükselmiştir(29). Btmun 

yanında 1982 yılından .. sonra tarımsal zararlılarla mücadele
ilaçlarında görülen. yüksek fiyat artış,ları, ilaç t.Uketimini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim, tarımsal ilaç tüketimi 
1982 yılında 46 000 tona ve 1984 yılında da 4~ 000 tona dUş
müştUr{)O). ~ar.ımsal ilaç tüketiminin beklenen. gelişmeyi gös
termediğini DİE•nin düzenled.iği girdi-çıktı tablolarından 

da izlemek mümkündür. Örneğin; tarımsal ilaç ttiketimi har
camaları, toplam tarımsal üretimin 1968 yılında binde 6.7' 
sini oluştururken, 1979 yılında ise binde 6 ..• 8'ini oluştur
muştur(Jıl). Bu .durum ülkemizde tarımsal zararlılarla mücade
leye yeterli önemin verilmediğinin: bir göstergesidir. 

Şimdi önceki kısımlarda belirtilen Türk tarımının ya
şadığı teknolojik değişmenin verimliliği ne ölçüde etkiledi
ğini açıklamaya çalışalım. Türkiye 'de. tarımsal UrUnler ve
nimliliğinde uzun dönemde bir artış görUlsede bu artış ye
terli değildir. Hava koşullarına bağlı kalarak bitkisel U
rün. miktarlarında dalgalanmalar görülmektedir. Aşağıdaki 
Tablo(I.5)'in incelenmesiyle görüleceği gibi~ tabloda veri
len bazı bi tkisel Urün.lerin verimliliğinde 1955-1984 döne-

(28.) DPT, 1984, Kırsal Kalkınma, Ankara, s.2). 
(~9.) T. Bora, N. Delen;, 1981, Türkiye'de T.arımsal Uretimd.e 

Tarımsal İlaç ve Onerileri, 2. Iktisat Kong., 2-7 Kasım 
1981, İzmir , s.Iö6. 

()O'i'} TTSDT.OBB, 1984, a.g.k., s.S-9. 
(]J:,) 1968,1979 !ılları T.Urkiye Girdi-Çıktı Tablolar·ı 
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minde artış sağlanmı~ fakat verimlilik artışlarında ise bir 
kararlılık görülmemektedir. \ 

!iab lo (I. 5:h Yıllar İtibariyle Bazı Bi tki sel UnUnler im 
Verimliliği (kg./'hektai-) 

Yıllar Buğdaz . Al~igeği §. Pancarı Tütün Saf Pamuk 
1955· .977: 896 .. ıa 269 69J 251 
1960 ı 09.7· 8.47 21 608 734 282' 
1965 .. ı 016. ı 000 21 688 59.6 4·74 
1970 ı 163: ı 042 J4 J~8 456: 1''58 
1975 ı 5.94 ı 167 32 389 828: 714 
1980 ı 829' ı 191 2:5 119 ı 0:24 744 
1981 ı 8)8 1 195 30 9.87 948 747 
1982 1 944· ı 315. 34 199 ı 008 822 
1983 ı 777 1 380 35 440 ı 019 86J 
1984 ı 911 1 221 31 43'9 94.2 76]: 

Kaynaklar.: DİE, 1974,1984 Tarım İstatistikleri Özelleri. 

Bitkieel Ur.ün verimliliğinin belli bir istikrara ka
vuşmamasının .. en önemli nedeni, hava koşullarının· hala bit
ki sel üretimde çok etkili olmasıdır. Bu istikrarsızlık ye
terli ve etkin girdi kullanımı ile en aza indirilebilir. 

Ulkemizde hayvansal .ürün verimliliği; meraların verim 
düşüklüğü, hayvanların bakım ve beslenme şartlarındaki ye
tersizlikler, yem bitkileri tarımının gelişmemiş olması, 
hastalıklarla henUz yeterince mücadele edilernemesi vs. gibi 
nedenlerle oldukça düşük düzeyde bulunmaktadır. Bu durum a
~ağıdaki Tablo(I.6)'da açıkca görülmektedir. Ulkemiz inek 
sütü verimliliği bakımından. T.abloda yer alan tUm ülkelerden. 

' 
geri kalmış durumdadır. Dana eti verimliliği açısından ya-
pılan karşılaştırmada ise farkın. dahada büyüdUğü görülmekte
dir. Et veriminde,. dt ğer ülkelere gö:c.e oldukça dÜşük düzey
de bulunan İr.an ''ın verimliliği bile ülkemizin yaklaşık bir 
katı düzeyindedir~ 

Tablo(!.&): Bazı Uıkelerin 
Ulkeler Dana eti ver..imliliği 

19]'4-1976 198)\ 
Hallanda I94ı 20! 
Danimarka 211 221' 
Fransa 209 23:'7 
Yunanistan. 191 204 
İtalya 217 231 
İran 90 9.0 
-~=ü=rk=·i;;;.t:t'"""e ______ _.5g.9-..· _ 5 .. 5· 

Et ve Süt Ver.imlilikleri(kg) 
İnek sUtü verimliliği 
1974-1!~6 198): 

4 6 .. · . '. 5 349 
4 4.85, 5 405 
2 897 ) 245 
1 434 ı 980 
3) 208 J 4.99 

769 117 
589 581 

Kaynak: FAO, Production Yearbook 1984; vol.)8,p.2.)0,249 .• 
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I.J;. Tarım Sektörtintin· Ekonomiye Katkıları 

Bu kısımda, tarım sektörUnUn ntifus, milli gelir, d.ış 

ticaret, istihdam, beslenme ve diğer· sektörlere olan katkı

ları ele alınacaktır. 
1 

I .)>.1. İatih.dam, Yöntin.den Kat.kJ.ıs.:t. 

Ekonomik hayatın k:ur11cusu ve işleticisi insandır. Bu 

nedenle nUfusla ekonomi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. 

Ntifus, bir taraftan ekonominin tirettiği mallara olan talebi 
oluştururken diğer taraftan da ekonominin ihtiyaç duyduğu 
emek arzını sağlamaktadır ( .32). 

TUrkiye"de genel nUfusun ve tarımsal nUfusun yıllar 

i tibariyle gelişimi aşağıdaki T.ablo(I. 71') 'de verilmiştir. 

Ay~ıca aynı tabloda toplam ntifus içerisinde tarımsal nUfu
sun göreli payı da belirlenmiştir·. 

'.fablo(I.7):: Yı.llar İ.t .. ibariyle T.Urkiy-e'd.e Tarımsal NU
. fua ve Genel NUfusun Sayısal Gelişimi 

Y:tllar· 

1927/ 
1940 
1950 
1955:: 
1960 
1965: 
1970 
1975· 
1980 
1985.· 

Genel NUfus 
(bin) 

1), 648: 
ı 7:' 82.1 
20 947 
24 064 
27 155 
):J. .391 
J'5: 605· 
40 .3418 
44 7J7' 
50 664 

Tarımsal Ntifus 
(bin) 

lO 354 
1);, J75 
15 70):. 
17 1,3:7 
18 895) 
20 586: 
2.1 914-
2.3 479 
25 092 
2.3 798 

'i.arımsal Nüfus 
Or.anı (yUzde) 

75.9. 
75.6: 
75:.0 
71.2 
68.0 
65.6. 
61.6 
58.2 
56.1 
47.0 

Kaynaklar: DİE, 1987· TUrkiye İstatistik Yıllığı, · s.J4. 

Tablodan görUldUğU gibi, 1927 yılında ülkemiz toplam; 

nUfusunun1 yaklaşık yüzde 7:5.9~u kırsal kesimde yaşarken 

1985· yılında bu oran 47 .o.:• ın. altına düşmüştür. Tarımsal nü-

(32) F. Açıl, 1980,. Tarım Bkonomisi, Ankara Un. Ziraat .. Fak. 

Ya .No: 121, Ankara, s. 42. 
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f'us oranının sünekli azalmasının. nedeni kırsal kesimden kent

lere olan hızlı göçtürC3::~). Bu göçe ve kırsal kesimde yaşayan;

ların toplam riü:fus içindeki oranının sUrekli düşmesine kar
şın. kırsal kesimde yaşayanların mutlak sayısı giderek yUksel

mi ştir• Tarım dı:şı; sektörlerin daha fazla tarım nUfusu barın

d ıracak bi ç.imde. geli şmemf!Si tarımsal nUfusun mu tl ak sa:yısının 

azalmasına olanak vermemiştir-.(34) 

Tarımsal nUfusun istihdam olanaklarına bağlı olarak ta

r.ım sektörünü terketmesi, '].ürkiye ekonomisinde bu sektörün 

göreli önemini koruyamamasından ka~naklanmaktadır05). Tarım

dan: sanayi ve hizmete doğru ağırlıklı istihdam artışları ül

kenin gelişmekte olduğunun göstergelerinden birisi olarak 

kabul edilmektedir (36) .• Tablo.( I .8:) ve Tablo (ı. 9) incelendiğin

de Türk ekonomisinin. buiöndeki gelişmesi görülmektedir. 

Tablo(I.8.).: Y:ııllar· İtibariyle İktisaden Faal NUfusunı 
" Sekt.ö:nel Dağılım O:n.anları (YUzde) 

Yıllar T.arl.Dl' Sana;yi Hizmet 

1955 77.4. 8\.1 141. 5· 
1960 74.9 9.7' 15 .• 4; 
1965 71.9 10.3 17.8 
1970 66.1 12 .• 6. 21.3· 
198); 60;. 7i 12 .• ): 27.0 
1985 59.1 12.7 28.2 
1986 58.3. lJ.o: 28.7 

Kaynaklar: 
(a) DİE1 1964.,1971 'X.ürkiye İstatistik Yıllığı 
(bl tlU!YE:· "Ve,GUMRUK BAKANLIGI, 1986, Ylillık Ekonomik 

Rapo.~·, Ankara, s. 45·· 

1955 .. ; yılında ekonomik yönden aktif nUfusun yüzde 77.4 
U tar..ım kesiminde istihdam edilirken bu oran yıllar:. i tiba:ri 

ile sUrekli düşüş kaydeder.ek 1986 yılında yüzde 58..3 'e ulaş-

CX~) N. Berberoğlu, 1987, T.ar.ımın Alt Ke~imlerinin Sorunları 
ve Ekonomiye Katkılar;, A.U. IIBF, Kasım 1987, Eskişehir 
B • 98. . · . . 

(3'4) K. Baysaı, 1984, Türkiye Ekonomi~i, ±st. U. İkt.. Fak. 
Y.No:5.02, İstanbul, s. 266. 

~35.>z •. Dinler, 1975, Azalan Tarımsal Nüfus Kanunu, Bursa 
İTIAt Dergisi, Mart 1975:, s .2. . 

tJ6)M.ö. Yazman, 1914., Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, Tisa 
Matbaacılık Sanayi, Iiikara, s.275 
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mıştır. Tarım sektörlinde istihdam, edilen nüfus oranının sü
rekli düşmesi öteki sektörlerdeki gelişme hızının. tarıma gö
re daha yüksek oranlarda gerçekleşm.esinin. bir sonucudur(J7). 
T.arım sektöründe istihdam edilen bu nüfus oranının gelişme 
yolundaki ülkemiz iç~n yüksek olduğu söylenebilir. Zaman i
çinde bu fazla nüfus ziyan edilmeden. di~er sektörlere kay
dırılmalıdır(38 ~. 

Diğer taraftan tarım sektöründeki faaliyetl.itrin mev
simlik oluşu, tarım sektö:nünii m.ev:simlik.. eksik ist.ihdam du
rumu ile karşı karş,.ıya bırakmaktadır •. Ayr1ca tarımsal faa
liyet.lerin yo.ğun. olmadığı dönemlerde devamlı bir işgücü 
f.azlas.ı bulunmaktadır., Başka bir ifadeyle, bu dönemlerde 
tarımda gizli işsizlik vardır denilebilir(J9l· 

I.].2. Milli Gelire Ol.an Katkısı 

Tarımsal gelirin.milli gelir içerisindeki yeri, tarı

mın eöreli önemini belirlemede bir ölçüt olarak kullanıla
bilir(4Q). Tablo.( I. 9) tda görüldü~ü gibi milli gelir içerisin
deki tarım sektörünün payı yıllar~· i t.ibariyle sUrekli azal
mış, buna karşılık diğer sektörlerin payı artmıştır. Örne
~i'n 1927 yılında tarım sektörünUn payı yüzde 67 iken bu o
ran 1977'de yüzde 2~te ve 198~ yılında yüzde 18~e dUşmüştür. 

Taruır sektörUnUn milli gelir iç.,erisindeki payınını sü
rekli azalması, tarımın ekonomi içindeki önemini yitirdiği
ni göstermez. Çünkü tarımsal gelir yıllar itibariyle sUrek
li artmıştır. By. göreli azalışın. esas nedeni, diğer sektör
lerin gelirlerindeki artışın tarım sektörüne göre daha hız
lı olmasındandı:n(4.1)~ 

(]1) K. Baysal, 1984, Türktye Ekonomisi, İstanbul Univ. İk.,.. 
tisat. Fak. Y.No:502, Istanbul, s.26.8 •• 

(Ja} K. Başo.l, :)l .. 98]:; a.g.k., s.268. . 

{ 19ı.) A. Here km an, 19 69, =T.'"U=-rk~ı;;;.ı· !ır-: e~' d=-e;;;...,.,jT~· a;;;,;r;..;;ım;;;· ~~~..;;...;;;~-~~~ 
Mali Yardımlar ve F •••• A., aşnur 

s.95. 
(40·) c. Oğt,ıt, 1979. Ekonomik Kalkı:nmada Tarımın Rolü, Ata-

türk Un. Basımevl,, Erzurum, s,.145. 
( 41} N. Berberoğlu, 19.7J, T.tirk Ekonomisinde Tarım Sektörü 

ve ~ürk Tarımının, Onemli Ekonomik Sorunları, ESADER, 
2:·, Eskişehir, s .):22. 
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Tablo(I.9}: Türkiye'de Milli Gelirin Yıllar İtibariyle 
Sektörlere Gör.e Oransal Dağılımı (Yüzd.e) 

YDllar.· 
1927 
19JH 
1948 
1958-
1968 
1977 
1980 
1982 
1985 

Tarım Sana;y:i Hizmet. 
61 10 2]: 
47 17 ):6, 
53· 

1 

14 JI· 
48 22 JQ: 
31 2:4: J9 
25· 26 49 
22 26 52 
23 32 45 
18 3~2 50 

Kaynaklar.: (a) G. Kazga.n, 1983, '].arım ve Gelişme, Der· Yayın
larL, Istanbul, s.411. 

(b) DİE, 1981 ~ürkiye İstatistik Yıllığı, s.~2). 

Tarım se.t..tör.Unün hUyUm.e hız.D. yıllar i t.ibariyle ince~ 
lendiğind.e, milli gelirin. büyüme hız:ınil.n .. gerisind.e kaldığı. 
görülür. Bunun n.edeni de tarım sektöriıinün. çağın getirdiği:. 
teknik yeniliklerden yeterince yararlanamaması ve ülkenin 
izlediği hatalı sanayileşme poli tikas:ı:dırC42). 

!.);.),. Dı,ş Ticarete Katkısı 

Türkiye 'de ihraçat.ın büyük bir kısmını tarım ürünleri 
ve tarıma dayalı sanayi ürünleri, ithalatın tamamına yakın 
kısmını ise sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Bundan dolayı, 
ekonominin gelişmesi için gerekli olan yatırım malları it
halinde tarım sektörü payının yüksek olduğu söylenebilir' 
Başka bir arilatımla tarım sektörü, ülke ekonomisine döviz 
sağlamada önemli bir işleve sahip bulunmaktadır. 

Türkiye'nin 1979-1986 yılları arasında tarım ürünleri 
ihracatından sağladığı gelir 14610: milyoR. Ş dır. Bu rakama, 
tarıma dayalı sanayi tirlinlerinin ihracatı dahil değildir. 
Aynı dönemde tarımsal ürünlerin ithalatı ise 1705 milyon $ 
dır(43), Buna göre tarımsal ürünlerin dış ödemeler fazlası 

(·~~j G. Kazgan, ~983, ••• , a,.!g·.ıt., s•410. 
(f)) Bkz. Tablo(III.J) 
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12905 milyon 1 dıll'.'• Bu da tilke gelişmesi için gerekli olan 
yatırımların dış finanamanına tarım sekt.örtinün olumlu kat
kısının. bir göstergesidir. 

DUnya • da gıda madd.eleri açığı gün geçti kc e artmakta
dır. Yakın pazar iliŞkimiz olan Orta Doğu Ulkeleri, özel
likle et ürünleri ihtiyacının tamamına yakının.ı i thalatla 
karşılamaktadırlar.. Orta Doğu Ulkelerinin et tüketimlerimi 
i thalatla karşılama oranları aşağıdaki Tablo·(I.lO): 'da ve
rilmiştir. 

IJ.1ablo(I.l0): Orta Doğu Ulkeleri Et Ttiketiminin İtha
latla Karşılanma Oranları (Yüzde) 

Ulke 
Kuveyt 
Suudi Ar.abi st..an. 
Katar. 
Anap. Emirlikleri 

Tüketimin İthalat.la 
Karşılanma Oranı 

99 
95· 

100 
87' 

Kaynak: FAO,, 1978, Trade Yearbo.:ok, Rome-Italy, 

Bu ülkeler.e olan coğrafi yakınlığımız, din birliğinin 
yaratt.ığı güven, son yıllarda gelişen, ekonomik ve ticari iş
birliği! nedenleri ile bu ülkeler hayvansal ürtin gereksinme
lerini Türkiye 'den talep etmektedirler. Onlar·ın taleplerini 
iyi değerlendirebilir.sek hayvancılık sektörü ekonomimize ö
nemli oranda d.öviz sağlıyabilir. 

1.1.4. Ekonominin Diğer. Sektörlerine Olan Katkısı 

Bu kısımda tarım sekt.ö:ırUnUn sanayi sektörüne hammad..de 
sağlama işlevi ile sanay:i ürünlerini tüketme işlevi anlatı
lacaktır. 

Sanayi sektörü ihtiyacı olan hammadde ve yarı mamul 
maddelerin büyük bir kısmın·ı tarım sektöründen sağlar. Da
ha sonra bunları değerce ve nitelikçe daha üsttin. maddelere 
dönüştürerek iç ve dış piyasaya sunar.(44). 

-------------------(44-l M. Hiiç,, 1971, Türkiye "nin t~J!!!.adi _q~];işme Meseleleri, 
Şel"'Jlet Matbaası, Istanbul, s. 3. 
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Tarım sektörünün sanayi çı:ktılarındaki girdi payı yüz
de 12·.J dolayındadır. Tarım girdilerili yoğunlukla kullanan 
gıda, dokılıma,. ağaç ve mantar ürünleri ve tütün sektörleri
dir .• Bu sektörlerdeki tarımsal girdilerin payı~ gıda sana-

.Yiinde yüzde 48~2, dokuma sektöründe yüzde 9, ağaç ve man
tar. ürünlerinde yüzde 1)·.) ve. t.Utün sanayiinde d.e yüzde 45.1 
dir.. Ayr..ıca g,ı;da sektörünün 1979 yJJlındaki üretim değeri 
cari fiyatlarla 318.1 milyar '111. olup, bunun 153.3 milyar 
TL.•sın~ tarım sektörü ür.Unleri yaratmaktadır(45). 

Tarım sektörü bir yandan sanayi sektörünün çıktısı i
çin girdi sağlarken bir yandan da sanayi tirünlerini tüket
me işlevini yerine getirmektedir• 

Ulkemiz gibi teknolojik gelişme gösteren. ülkelerde 
tarımsal üretim daha modern. koşullar altında yapılmakta.dı:u. 
Bundan. dolayı tarım sektörü, sanayi sektörünün. ürett-iği a
let,. makina, ticari yem ve gübreler ile tarımsal ilaç ve e-· 
nerji tüketimini arttırmaktadır. Örneğin 1985 yılında tarım. 
alet ve makinaları, tarım ilaçları, gübre ve sf.lnayi yemi ol
mak üzere tarım sektör.ünUn. kullandığı bu girdilerin d.eğeri 
111).8 milyar '1.1L. olup,, bu miktar.. sanayi sektö:uti üretiminin 
yüzde 4.l'ini oluşturmaktadır{46)o 

TarDm sektöründe. görülen verim ve üretim artışı diğe:u· 
sektörlerin gelişmesi i~in gerekli olan talep potansiyelini 
de yaratır(47···). Şöyle .. ki, geliri artan çiftçi, sanayi sektö
ründen traktör, biçerdöver, tarım araç ve gereçleri, ilaç, 
gübre, motopomp. ve buhlara bağlı tirlinleri satJJn alaırak bu 
sektörün gelişmesine ortam yaratır •. Diğer taraftan tarımsal 
ür.etlmı1e verimliliğin. artması, bu sektördeki gelir düzeyi
nin yükselmesi ve giderek sanayi tirünlerini satın alabile
cek bir duruma gelmesini sağlar. Böylelikle sanayileşmeyi 
engelleyen "iç piyasanın darlığı" etkeni ortadan kaldırıl
mış olu:r; .( 48) • 

(45): 1979 Yılı T.Urkiye Girdi-Çıktı ']ablosu. 
(:46}1 Türkiye Tarım· Kredi • • • a. g. k. , s • 27. 
(A1' c. Öğüt., 1979, ••• ,- a.g.k,.-.- s.139.,. 
(4.8) E. Han., 1978, Türki e'de Sana ile m.e Süreci ve Str.ate i

&, Eskişehir ITIA Y.na:20.5 134, Eskişehir, s.20. 
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Önceki kısımlarda belirt.tiğimiz gibi lUkarnizde gübre 
başta olmak üzere, tarımsal üretimde kullanılan bUtUn gir
dilerde yıllar itibariyle hızlı bir artış olmuştur. Girdi 
kullanımı henüz doyum noktasına ulaşmadığı için bu artış ö
nümüzdeki yıllarda da d.evam edecektir. Bu da tarım sektörü
nün ekonomideki sürUkleyicilik rolünü önümüzdeki yıllarda 
da devam ettireceğinin göstergesidir. Bu nedenle, yatırım
ların sektörel proğramı yapılırken,! yatırımları sadece sa
nayi ve hizmet sektörlerine kaydırmak yerine dengeli geliş
meye yöneltmek daha yararlı olacaktır. 

!.}.5. Ulke Beslenmesine Katkısı 

Hızla artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli beslenmesi 
sosyal ve ekonomik kalkınma açısından ön.emlidir. 1927 yılın
da 13.648 milyon olan ülke nüfusunun 1985 yılında 50.664 
milyona ulaşmış olup, 1988 yılıı sonunda 54.18 milyona ulaşa
cağı beklenmektedir(4.~~ Bu nüfusun ekonomiye olan katkısıı 
arttırılırken beslenme sorununun, olmaması gerekir. Beslen~ 
me sorununu da çözecek tarım sektörtidür. Öte yandan yeter
siz ve dengesiz beslenmenin toplum sa~lı~ını, sosyal ve e
konomik kalkınınayı olumsuz yönd.e etkilediği dikkate alındı
ğında tarımın beslenme açısından önemi daha da belirginle
şir(50}. 

Ulkemizde beslenme ihtiyacının hemen hemen tamamı 
yurtiçi üretimle karşılanmaktadır. Örneğin 1979 yılında tti
ketıif.cdler, 4,472:91 milyon; TL. 'li k ham tarım tirUnU ve 509278 
milyon TL. 'lik de işlenmiş tarım Urtinti satın almışlardır·. 
Bu miktarlar tüketicilerin 1979 yılındaki tüketim harcama
larının yüzde 5,3. 4 'ünü oluşturur( 5~) • 

(49) DİE, 1987 Türkiye İstatistik Yıllığı, s.)}. 
(SO) F. Açıl, ~980, .-•• , a.g.k., e-.4,.8, 

(51) 1979 Yılı Türkiye Girdi-Çııktı Tablosu 
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Tar.ım ve sanayi sektörü başta olmak üzere hizmet sek
törünUn emek verimliliğini arttırmada iyi beslenme en bUyük 
etkendir. Bu nedenle ülkemizin gelişmesi ve sağlıklı bir ya
prı.ya kavuşması ancak, toplumun iyi beslenmesi ile sağlana
bilir.. Çünkü bilgi girdisi ekonomide en önemli olan girdi
dir. Bilgi girdisini sağlayan da insan olduğuna göre kişi
nin: beslenme sorunu da ancak tarım sektörünce gtid.erilir. 
Konu bu açıdan analiz edildiğinde tarım sektörünün önemi 
daha da belirginleşmektedir. 
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BÖLtiM-II 

GİRDİ- ÇIKTI (INPUT- OUTPVT) MODELİNİN KURAMSAL YAPISI 

II.l. Giird.i-Çı:.ktı. Modelini Aç,:ııklayı:cı Genel Bilgiler 

Girdi-çıkt.ı modeli, herhangi bir ekonominin verilen 
döneminde üretici ve tüketici kesimler arasındaki kaıı-şılık

lı mal ve hizmet alım. ve satımlarını sayl.sal olarak g;öste
~i:r8 · Girdi-çıktı modeli "statik, açık veya kapalı" ve ,;di
namik, aç_ık veya kapalı" o.lma özelliklerine göre ayrılır(52) o

Önce stat.ik ve dinamik girdi-çıktı modellerini, sonra da bu 
girdi-çıktı modellerinin "açJJk't. veya "kapalı" olma özellik
lerini açıklamaya çalışalım. 

Girdi-çıktı modeli esas itibariyle "statik" bir ana
lizdir. Ekonominin üretim sektörlerinin girdi ve çıktıları 
arasındaki sabit üretim (teknik) katsayılarına dayanan ve 
yatırımları nihai talep yanında dışarıdan veri olarak kabul 
eden analize "statik girdi -ç:ııktı analizi" denir(5J.).. Yatır-ım
ları, ekonominin üretim sektörlerinin yanında inceleyen a
nalize de "dinamik girdi-çıktı analizi u· denir.{54.). Buna göre 
dinamik girdi-çıktı modellerind.e yatırım. talebi, statik mo
dellerde olduğu gibi dışarıdan veri olarak kullanılmayıp, 
model içinde·belirlenen bir parametre olmaktadır. 

Yukarıda verilen açıklamalarda statik girdi-çJJktı a
nalizlerinin nihai talep verilerini içermediğini ve nihai.i 
talep miktarlarının modele dışarıdan. veri olarak girdiğini 
söylemiştik. İşte bu t.ip nihai talep verileri modelin yani 
sektörlerarası bölümlin dışında yer alırsa böyle medellere 
'"açık girdi-çıktı modelleri" denilmektedir. Bir· başka anla
tırola eğer modelds yer alan en az bir değişken fonksiyonel 
olarak öteki değişkenlerle ilişkili değilse yani bu değiş
ken sistemin dışından belirlenirse, mod.ele açı:k model adı 
verilir. Eğer nihai talep verilerini ve katma değer kalem-

(52} 

< sJ:. > 

( 5:4) 

A. Öztürk, 1978, Böl esel Gir.di- ıktı Analizi ve 
Anadolu Bölgesine Uygu ama, Yargıço.g u .Ma a-
ra, s.ll. 
M. Hiç,, 1968, Girdi-Çıktı Analizi_.!.,~ .. Doğrusal Proğram
lamaya Giriş, Şerm.et 1ı1atbaası, İstanbul, s.ll-12. 
W.H. Mie.rnyk, 1970, Simulating Regional Economic Devo
lepment, Healt Lexington Books Comp., Lexington~ s.52. 
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lerini oluş turan ıtöktiirler.·, sektörlerarası böltime eklenirse, 

böyle modeliere de "kapalı girdi-çıktı modelleri'" denilmek.

tedir65). Burada tüıiı değişkenler fonksiyonel olarak birbiri· 

ile ilişkilidir. Ay:rma nihai talep, eme.k ve:: emek ticret. oran
la:r:·:ı: belirlEmecek . değişkenler olarak işleme konur ve bunla ... 

r11nı denge değerleri, geriye kalan değişkanıerin yardımıyla 

çöztilUro Bu yUzden analiz, ekonomideki tUm malların miktar

ları ve tüıiı fiyatları içermekte olan denklemlerin çöztimUnU 

arar. Böylece, sistem dışından belirlenen herhangi bir de

ğişken yoktur( 56:). 

II. 2. Modelin Varşayımları: 

Ger.ekl.i verilerin toplanması ve modelin uygulanabilme
si için st.atjk, aç.;tk gird~-çıktı mad.elinin varsayımları; 

i) Her bir sektörde t .. ek bir mal veya türdeş bir mal griı

bu tiretilmektedir. 

f~) İlk varsayıma ba~lı olarak her sektörde yalnız. bin U~ 

retim tekniği kullanılmakta4ır. 

iii) Yine birinci varsayımdan hareketle üretilen homojen 

(türdeş): ve tek mala bağlı olarak elde edilen bir yan tirlin 

yoktur. .• Şimdi bu tiçUncU varsayımı açıklamaya çalışalım. Eko

nomide bir çok ana malın,yan tirlinleri bulunmaktadır • .Mesela, 

şekerin ispirt.o ve melas, tahılın saman gibi yan tirlinleri 

vardır. Bunun için veri t.oplamada ve hesaplamalarda kolaylık 

sağlamak açısından sekt.örleri benzer özelliklerine göre 

gruplamakta ve sektör sayıları azaltılmaktadır. Sonuç olarak 

ortaya bir sektör grubu ve bunların tirettiği birleşik mal 

grubu çıkmaktadır. Girdi-çıkt.ı analizinde bu işleme toplam

laştırma (aggregat.ion) ·denmektedir(57l. 

iv). Sektörlerin üretim ·hacmi! ne olursa olsun girdilerle 

çıktılar arasında sabit. doğrusal bir ilişki vardır. Yanıi, 

girdiler).. oxanında artarken ç,ıktıl.arında yine A oranında 

(55) 
(56) 

5"]) 

M • Hi ç , 1 9 68 , • ~ • ,. a • g. k. ,- . s • ı J ... 
A. ÖztUrk, 1987, Ekonomik Planlama, Örnek Kitabevi, Bur ... 
sa, s. 107. 

K.D. Şatıroğlu, 1981, Planlama ve Proğramlama Teknikleri, 
Ankara U. Siyasal B. F. Ya. No:~92, Ankara, s:-1. ----



arttı~ı varsayılır. Uretiro içimgerekli herhangi bir girdi
nin arttırılması Uretimi etkilemez, önemli olan toplam gir
dilerin kendi oransal dağılımıarına bağlı kalarak girdiler· 
arttı~ında çıktının da aynı oranda artması gerektiği varsa
yımıdır. 

v) Sektörlerdeki sabit girdi-çıktı katsayıları kısa dH
nemde değişmez. Ancak uzun dönemde ileri teknoloji kullanı
mı zamanla tiretim katsayılarını negatif veya pozitif' yönde 
etkileyebilir. 

II.}. Plan Çalışmalarında Gerekli Matrisler 

~u kısımda, ~statik, açık girdi-çıktı mtideli" nin i
çerdiği Uç ana matris, yani "8ektörlerarası İşlemler Matrisi'' 
n·sektörlerarası Teknoloji Katsayıları Matrisi '' ve "Sektör
lerarası Teknoloji Ters Matrisi" nin kuramsal yapısı ve ö
zellikleri anlatılacaktır. 

II.).l. Sektörlerarası İşlemler Matrisi(Tablosu) 

Sektörlerarası işlemler matrisi, girdi-çıktı modeli
nin ilk matrisi olup çalışma yılında ekonomide yer alan 
sektörler a.ras.ındaki kar-şılıklı ilişkilerini, yani mal ve 
hizmet akımlarınr sayısal olarak gösterir(:8). ~şlemler mat
risinde yer alan her sektör hem Uretici hemde tUketici du
rumdadır. Girdi-çıktı modelinde sektörlerarasındaki mal ve 
hizmet. akımları parasal veya fiziksel birim (yani enerji
ni~ kilovatsaat, tahilln kilo, tekstil mallarının metre vs) 
olarak ifade edilebilir. Çalışmamızda yer alan girdi-çıktı 
modeli parasal birim (198} sabit fiyatları ile TL.) ile i
fade edilmiş olup fi·ziksel. birim konumuz dışındadır. 

Sektörlerarası işlemler matrisinin şekli görlinUmU 

~u:rıdan ~o~r,ak:l arıali zleı:de ~ııllan~?~i:ı.mız seuı\>Qlle:rden. a~ıu

şan T.ablo (II .ı );t de verilmiştir. Tabloda Uretı1en mallar, 
"ara(girdi )malları~t ve "son. kullanım malları", girdiler de 

(58) A. Öztlirk, 1987, ••• ,.,a.,.g,k.. ,. s:•J..12.· 
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TABLO(II.l )ı Sektörlerarası İşlemler ı.ıatrisi (Tablosu} 

ALA tl SEKIÖRLER 
------

SAliMLAR ARAf,'AL KULIANIMI NİHAİ TAlEP (SON KULLANIMLAR) .... 
l-4 

a.s.s.s.e. ~ 

~ 
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~ 
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~ 
'§ ~ ~ ; fa i 
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(/) ..... 

ı 

SEI<!öR.-1 X ll x12 Xıj xl n 1\ cı ~ Il S.f El ! ~'ı Xl 
;ı i -

SEKTÖR,...2 x21 x22 x2J x2n \'12 c2 G2 !2 st., E2! y2 ı~ 
i-=- ı 

ı 
ı 

1 
1 

ı 
~ 

1 

~l~ 
~ 1 

SEKTÖR-! xn x12 xij X in w i ci Gi Ii st~ ai ! yı xı 

~r~ 
'----=-

0::· ı :oj 
..... ~ ı ~~~ 
tıt~ 1 
(/) ı 

zj SEKTÖR-U X nı xn2 ~ xnn • c Gn ı In s tn E i y X n 
tıt n n n' n 
ıı:l 

L 1 

1 

:~~~ 
EZ. EK 

Lı L2 Lj Ln ; Lt LI L LE i .. L 
(t.şdk;ü) G• st 

-
Dİ GER i 

'~~ 
ı 

KATl'iiA Vl v2 YJ V n Ye VG YI vs V ı V E. 
DEGEa 

t i 
~ 
ı.ı.. . ı 

~ı ~ İTHALAT ''\ M.ı M L\ı "b MG "~ M s M 
j t 

Xl ı 
1 

TOPI.Af.l UİRDİ 
ı 

st y X x2 xJ xn ~ c· ı G 1 E . ' 
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"üretilmiş veya ar.a(mal)gi~diler.i" ile " temel faktör· girdi

leri" olarak ayr·ı bölümlerde gösterilmişt.ir( 59). Böylece. ni

hai talep verilerinin sektörleraraall yap:ı d.:ı:.şında tutulması 

ve nihai talep veril erindeki d.eği şmelerin s.ektörlerarası ya

·pıya. olan etkilerinden hareketle üretimin yeniden. planlana

bilmesi sağlanabilir. 

IJiablo(II.l) genel olarak dört ana bölümden. oluşmakt.a

d.ır... Şimdi b.u bölümlerd. aÇıklamaya ç,alı:şalım. 

Biriner bölümı, üretim sürecinin. gerçekleştiği: ve sek:

tö:rlerarası mal. alışverişinin yapıldığı temel kısımdllr. Bu 

bölümde herhangi bir sektör. iç.in satırlar aramalı satışları

nı,. sütunlar ise ar.amal:ı: kul.lanım.ınan. sektörlere göre dağı

lımını. gösterir(60). Örn.eğln Tablo(II.l).'deki Xij'" s.ektör 

(i) 'nin s.ektör ( j) 'ye .. sa tt.ığl.i aramal ın~ d.eğer.ini gösterfr.·. 

Başka bir anlatırola Xij:' (j) s.ektörünün. (i) sektörlinden sa
tın. aldığı aramal miktarıdır. 

İkinci; bölüm,, her.: bir üretim sektörünün. ürettiği ni

hai malınt. herhangi!. bir. üretim sür.ecdnden geçm.eyerek doğru

dan doğruya tüket.ime,. yatırıma, stoklana ve ihracata giden 

değerlerini gösterir. G.S.M.H. nın yüzde 90'nı bu bölümdekil 

kalemlerden oluşmaktadır. 

Uç,üncü bölUm,. sektö.ıüerce üretilmeyen fakat her sekt.ö

r.ürıL üretimini yapabilm.esi için. kullanmak zorunda olduğu t.e.

mel faktör girdilerind.en. oluşur. Bu b.ölüm genellikle emek, 

i thalat ve diğer katına. değer sat·~rlarından meydana gelm.e.kte

dir·. Bu bölümde yer alan emek ve diğer. katma değer· satırla

rının t .. oplamı inc.elenen yıld.aki gay.ıd safi yurtiç,i hasılaya 

eşi tti':r·. 

Dö:r.dlincü bölüm,. doğrudan; doğruya nihai kullanıma gi

den temel faktörgirdileıdnin değerini gösterir. Bu bölüm, 

çoğu girdi-çıktı analizlerinde o:lduğu gibi çalışmamızda yer 

almamaktadır. Bunun n .. edeni ülkemizde hazırlanan girdi-ç.ıkt.ı 

(5-9) Eo Han, 1988, Kalkllnma Planlaması, Eskişehir, s.l74. 

(60) ~· B. Chenery, P. G. Clark, 1965, Endüstrilerarası 
Iktisat, Çew. C. Çınar, ODTU İ.B.F. Ya. No: 5.,, Ankara, 
s.l6.. 



(sektörler.a:ras:ı: işlemler) matr.is.ler;inde_ bu bölümle il.gi'.li 

ve.ri1ere yer. verilmemiş. o:lmasındand.ır. 

Şimdi tabloda yer alan sembolleri açıklayalım. 
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Xij: :t: sektörünjin j: sektörline gönderdiği ara( girdi )ma
lı miktarını 

XJı.: i: sektörUnUn t.oplam çıktısını 

w1_: i sektörUnUn öteki sektörlerce kullanılan toplam 
aramalı. miktar~ı 

Yi: i sektörü çıktısına olan toplam nihai talep mikta

r.ın:ı, ,yani Yii ~ Cii +Iii+ Gi-+ Ei+ Su 

Ei: i sekt.örtintin incelen. yıldaki ihracat miktarını 

Ii: Yat.ırım malı olarak kliillanılan i. sektör çıkt:ı;sı:aı 

st . .i: :iL sektörünün ineelen yıldaki stoJt değişimi 
Gi: Devlet. tUketimin;e giden. i. sektör çıktısını. 

Ci: Han.ehalkı(özel) ttiketimine giden i. sektör çıktı-
sını 

Lj: j sektc>rUnde istihdam edilen işgücüne ödenen ticret 
miktarını 

Mj.: j' sektörünün ithalatını 
J 

VJ:: j sektörünce kullanılan işgüeti dışındaki tiretim 
fiaktörleri m.iJk..ta:ran.Jı. gös te.clr·. 

Tanımlanan bu semboller arasındaki ilişkilere göre, 

tablodaki sıra ve sütUn. toplamlarını aş;ağıdaki gibi yaz abi- • 
liriz. Sına toplamları; 

Xı = xll + x12+ • • • + xıj+ • • • +Xın-t Yı 
X2.= x21 + x2,2-t• ... + x2j+• • • +X2n+ Y2 

XJ'.= x31 + x32-~ ••• -t xJj+ ••• -t x3n + YJ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.............. , .... ~ ............. . (II.l) 

Denklem (II.l)'deki sıra toplamları aşağıdaki eşitlik 
şeklinde de yazılabilir. 
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(II .. 2) 
Bu eşitlik ekonomideki i. sektörlin toplam çıktısını verir(El). 
Buna göre ~erhangi bir i sektörünün çıktısı(Xi); bu sektörün 
çıktısına yönelik toplam aramalı talebi( xij): ile nihai ta
lepten (Y~) oluşmaktadır. 

Sütun toplamları ise şöyle gösterilebilir; 

Xl= x11+X21-+ • • •+xil+• • •-+xnl-tLl+Vl-tMl 

x2 = xl2-tx22+ ••• +xi2't ••• -txn2:+L2-t V 2-t M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (II.)') 

Denklem (II.])'den sütun toplamlarıyle ilgili şu eşitlik el
de edilir. 

Xj .. -= ~:xij:+ L .-tV.+ Mj 
' 1 ' J J . (II.4): 

Buna göre herhangi bir j sektörünün toplam girdisi(Xj); bu 
sektörün kendisinden ve diğer sektörlerden aldığı toplam a
ramalı girdileri (xij) ile kullandığı temel faktör girdileri 
(L j, V j !Mj~ ~pplamına eşit .. olmaktadır. Sektörlerarası işlem
ler matrisi ülkenin ekonomik bir haritasıdır. 

II.).2. Sektörlerarası Teknoloji Katsayıları Matrisi 

Girdi-çıktı analizinin varşayımlarından birisi sektör
lerin girdileri ile çıktılHrı arasında sabit doğrusal bir i
lişkinin varolduğudur. Bu varsayıma dayanarak j. sektörün i. 
sektörden talep ettiği girdi miktarı, j. sektörün gayrisafi 
üretimi ile olan ilişkisi doğrusal bir fonksiyonla ifade e
dilebilir(62). 

(61 J 

( 6 .. 2) 

xi j = ai jx j {II. 5) 

A.P. Carter, A. Brody, 1970, Contrıbution to Input-Out
aut Analysis, Nort-Holland Puhlishing-Company, Amster

am, s. 2I9. 
K. Miyazawa, 1976, InEut-OutQ~! Analysis and The Struc
ture ofı. InQ.Q~.J~..?-.§~ributıon, Berlin, s. 4. 
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Denklem (II.l) 'deki xij yerine yukarıdaki eşitlik d.e
ğeri konursa, 

Xl =- al ı X ı-+ 8 1 2X2 ;- • • ·-+al jx j -t • • • t 8 lnxn -to Y l 

X2.::. a21Xı+ a22;x~ ;- • • .+a2jXj-t. • •+8 2nxn-+ Y2 
'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
.X:ru= anıXı + ah2X2+ • • .tanj.Xj+• • .-tannXn+ yn 

denklemleri elde edilir~ 

(II.6:ı) 

Herhangi bir· sektör· çıktısına olan talebin karşılana

hilmesi, o malın. Uretimi için gerekli girdilerİnı sağlanma

sına bağlıdır(63;}, Bu nedenle ekonominin sektörel Uretim. dli

z.eylerini ve bunların üretimlerini gerçekleştirmed.e ne t.ür.· 

girdilerden ne miktarda kullanılmasn gerektiğinin belirlen~ 
mesi, bir anlamda planlanması önemlidir. 

(II. 6.) :nolu denklem sistemini matrislerle gös t erelim; .. 

Xl ~ı 8 12 • • • alj, • • • 8 ln Xl Yı 

x2 8 21 8 22 • • • 8.2:. • • • 8 2n x2 Y2. 'J • • • • • • • • • • • • - • • • .. 
-t (II. 7·) X i 8 11 a.2 aij • • • ain xi yi 1 • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

xn, a 'nl. 8 n2 • • • eınjı • • • a nn X Yn. 

Bu ma tris ... eşitliğinde herbir sektörlin toplam çıktıları X 
sUtun. vekt.örU ile göaterilebilinir··. 

X '= 

X 
ı 

~ . 
• • • 

xiı 
• • • 
xnı 

(II.B) 
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Ekonomide yer alan üretim sektörlerinin UrUnlerine o
lan. toplam nihai talebi de sütun vektör Y ile gösterebili
riz. 

Yı 
1 

y 
2 

• • • 
Y.:: yf~ (II.9) 

• • • 

Yn 

Son. olarak ekonomideki üretim sektörlerinin her biri
nin, bir birim üretmesi için keiuifsinden ve diğer· sektörler
den alacağı dolaysız girdi d.eğerlerini belirleyen matris A 
sembolü ile gösterilirse(64J; 

8 11 a12 • • • alj • • • 8 ln; 
e. 21 
• 

8 22 • • • a2j • • • 8 2n 
• • • • • 

A!!:. 8 il 
• 

ai.2' • • • alj • • • ai (II.lO) n . 
• • • • • 

anı 8 n2 • • • anj • •• aıruıt 

elde edilir·. A matrisi, sektörlerarası işlemler matrisinde
ki her bir elemanın (~j)' toplam sütun. değerine (Xj) bölün
mesiyle elde edilir ve sektörleıoin girdileri ile çıktıları 
arasındaki ilişkiyi gösterdiğinden sektörlerarası teknoloji 
katsayıları matrisi olarak: adlandırılır·. 

(II. 7) nolu denki.em matris. eşi t.liğinde aşağıdaki şe
kilde yazılabilir. 

x:AX + Y (II.ll) 

Bur.adaki X vektörU, belirlenecek üretim değerlerini ifade 
etti~inden.yalnız bırakılmalı~ın~ Bu nedenle, 

(64) A. Ö~türk, 1986, LeontiefModeli ve Doğrusal Proğramla
!!!1!:, Orn.ek Ki tabevi, Bursa, s. 5.2·. 
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(I-A)X -= Y 

elde edilir. Bu ifadenin açık şekli de aşağıd.ad:L.r. 

(l-a11 l.- 8 12 • • • al. J .. • • • 8 ln 

-a21 -t (l-a22)- • • • a2. 
J.• • • • 8 2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a.2. - ••• -n. - ••• +(l-a nn: 

X ı 

x2 .. -· -xf 
• 
X m 

JJ 

(II.l2) 

(II.lJ·) 

Yı 

y2 

• 
yi (II.l~) 

• 

Yn 

Ekonominin üretim sekt.örlerinin malıarına olan t.ale
bin. artmasıyla, i 1lgili sektörlerin bu talebi karşılamaları 
için gerek duyduklanı dolaysız girdilerin miktarı ve tekno
ji katsayılarına göre herhangi bir sektörün toplam üretimi
nin değeri buraya kadar ele aldığımız bilgiler ışığında·be
lirlenebilir. Oysa sektörlerin bir birim nihai talep üretimi 
içinı kendisind.en. ve ekonomideki diğer üretim sektörlerinden. 
alacağı dolaysız. ve delaylı girdi miktarlarının da belirlen
mesi gerekir. Bunun için de sektörlerarası teknoloji ters 
matrisinin hesaplanması gerekir.(65)o 

II.J.J .• Sektörlerarası Teknoloji· Ters Matrisi 

Sektörlerarası teknoloji t.ers matrisi planlama amaçla
rında kullanılan temel matristir. Bu matris bir birim nihai 
mal üretimi için her bir sektörün kendisinden ve diğer üre
tim. sektörlerinden a~masi gereken delaylı ve dola»sız girdi 
miktarlarını gösterir. Ayrıca bu matris ekonomideki zincir
leme ilişkiyi de gösterir. Şöyle.ki ,, ekonominin tarım sektö
rü tirlinüne olan talep artışı daha fazla gübre üretimi:· ve 
artan elibre Uretimi de daha· fazla enerji gerektirir. Yet.er'
li enerji üretimi sağlandığında ancak daha fazla tarım Urli
nU ve gübre üretilebilir. Böylece belli bir sektördeki ta-

(65) E. Öney, 1980, İktisadi Planlama, Ankara U. Siyasa1 Bil
gi. Fak., 2. E as., Ankara, s. 99. 



lep artışı, ekonominin diğer sektörlerineyansıyan talep ar
tışları meydana getirebilecektir(e6}. Girdi-çıktı modeli bu 
ilişkileri ayrıntılı şekilde gösterebilmektedir. 

Bir önceki kısımda ( I-A).X = Y eşitliğini elde etmiştik. 
Bu eşitlikteki X de~erlerini belirleyebilmek için X'i yalnız 
bırakmak gerekir .• Bunun i çin de eşitliğin her iki tarafını 
(I-Ar' ile çarpmak yeterlidir. Bu durumda, 

-ı _, 
(I-A) (I-A)X: (I-A) Y (II.l~) 

denklemi elde edilir. Bir matrisin tersiy,l~ çarpımı birim 
matrisi ve bir matrisin birim matrisle çarpımı da kendisini 
vereceğinden yukarıdaki denklem, 

-1 
X = (I-A) Y (II.l6) 

olur.. Denklemde gffirüldtiğ~ gibi, birim matristen sektörlera
rası teknolsji· katsayıları matrisi çıkarılarak (I-A) matri
si elde edilmiştir. Bu matris, sektörlerfu birbirim tireti
mine olan nihai talebi göstermektedir(67.) .. (I-A) matrisininı 
tersi alınarak bulunan "teknoloji ters matrisi~ girdi-çıktı 
analizinin planlama amaçlarında yararlandığı en önemli mat
ristiro. 

Ters matris~ öngörülen bir birim nihai talep çer9e
vesinde her sektörün dolaysız(dir.ekt) ve dalaylı olaırak ne 
kadar tiretmesi gerektiğini belirlemede kullanılmaktadır. 
Bundan başka sekt.örel ve toplam ara tale.bin belirlenmesinde 
de t .. ers, matristen yararlanılmaktadır. Şöyle ki,: bilindiğij_ 
gibi ara talep(W), Ur..et.im eksi nihai talep, yani W-: X-Y dir. 
Burad.a X yerine d.enklem (II.l6) 'daki eşi ti yazılırsa;: 

-.ı. • 
W:t (I-A). Y-Y (II.l7) 

buradan da, 

W:: [ ( I-Af.1 -I] Y (II.l8) 

elde edili.n• Öngörülen nihai talep çerçeveaifnde sek1törel ya-: 

(66)· A. Özt.ürk, ]:987, .... , .a.g.k., .s .• ll~6. 
(67) A. Öztürk, 1978,. • • •, a.g.k., s.2.4 
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da toplam ara talep hesaplanmak istenirse bu denklemden ya
rarlanılır(6Ş.). 

']ers matris yardımıyla her bir nihai talep kalemleri
nin sektörlerin üretim düzeyi Userindeki etkisi de buluna
bilir. Başka bir anlatımla. denklem (II.l6)'daki nihai ta
lep vektörU Y'nin yerine nihai talep kalemlerinden özel tU
ketim(C)·, kamu tüketimi(G), yatırım(Iy)' stok d.eğişimi(St), 
ve ihraıeat.(E} verilerinden birine yer verilerek kalemler.im 
her.· sektörün. üretim dUzeyind.eki etkisi bulunabilir{69)._ Bun-
lar aşağıdaki formUller ile gösterilmiştir. 

X - (I-Al' c -C. 

xıy = (I-Af' Iy 

xst. : (I-Af1 
st .. (II.l9) 

-ı 

XG = (I-A) G 
( _, 

E X . - I-AJ E. 

Her sektör.Un nihai t.alep kalemlerini (unsurlarını) 
karşılayan Uret.im düzeyleri eld.e edildikt.en sonra, bu tire
timi gerçekleş_tirebilmek için her bir sektörün satın almak 
zorunda d'lduğu ana, fakt.ör gird.isi miktarları da belirlene
bilir. Ancak bunun için, sektörel ana faktör girdisi kat
sayılarına gerek vardır. Bu katsayılar da aşağı:daki farmül
lerle hesaplanır. 
İthalat. girdi katsayısı;, 

:M :ii jj_ sek1lörünUn toplam ithalat. tu tarll. (II. 20 ) 
IDI_'::- : 

X:f f sekt.örünün t.oplam tiretim tut.aFll. 

1'mek (İşgücü) 

Li. 
ı - .. 

i -x i 

girdi katsayısı;, 

= f sektörUnUn işgüetine öded.iği tutarı (II. 2l) 

i. sekt.ör.Unünı toplam tiretim tutarı 

(6.8 )E. Han, '!J.9H8:, ••• , a.g.k. ,. s.l88'. 
(69 )K.D. Şat.ıroğlu, l98l', ·• •• , a..g.k._, s.l9• 
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DiAer katma deAer katsayısı, 

U• -y,ı-

V i. i sekt . .öründe yaratılan toplam diğer katma değer· 
--=-=------------------------------------------------

i sektörıjinlin toplam Uret.im tuta:rn: 
(II.22) 

Bu katsayılar· denklem. (II.l9) yardımıyla bulunan değerler· i
ı~ çarpılara~ öngörlilen her bir nihai talep unsurunu karşı
layacak tirünün tiretilmesi için .. her bir ana faktör girdisin

d.en ne miktarda gerektiği b.elirlenebilir. Bu gi:rdilerin be

lirlenmesi, tiretimin zamanında ve tam olarak gerçekleşmesi 
yönlinden önemlidir. 



BÖLtiM-III 
GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİNDB KULLAWILACAK 1979 YILI SBKTÖRLERA
RASI İŞLEMLER MATRİSİNİ.N. DÜZENLENMESİ VE PLAN DÖNEMİ 1Ü

HAİ TALEP VERİLERİHİ~~ hLDE ElJİLMESİ (TAHMİIÜ) 

JLII.l. 1979 Yılı. Onbeş ve Alt.ı Sektörlll Sektörlerarası İş
lemler. Matrisinin Oluşturulması 

J7 

Bu kısımd.a, DİE tarafından. 64 sektör i çin. düzenlenen:. 
1979 yılı sektörlerarası işleml~r.(girdi-çıktı) matrisinden 
yararlanarak planlama amaçlarıyla kullanacağımız 15 sektör
lU ve altı sektörlü sektörlerarası işlemler matrisinin elde 
edilişi açıklanmaya çalışılacaktır. 

Gird.i-çıktı. medelinin uygulanması aşamasında, ekono
mideki üretici sektörlerle tarım sektörü arasındaki yapısal 
ilişkileri daha belirgin bir biçimde ortaya koyabilmek ve 
karşılaşılan veri t.emini güçlüklerini giderebilmek amacıyla 
1979 yılı sektörlerarası girdi-çıktı tablosundaki 64 sektör 
15'e indirgenmiştir. Bu indirgeme iş.lemi, 64 sektörlü 1979 
yılı! girdi-çıktı tablosundaki bazı sektörlerin sanayi sı
nıflandırma sistemine göre birleştirilmesiyle oluşturulmuş 
ve sonuç Tablo(III.l.)'de gösterilmiştir(~}. 

Sektörlerin birleş,tiri lmesinde sanayi sınıf.landırma 
ve toplamlaşt.irma kuralınının· yanında aşağıdaki iki ilke de 
gözönüne alınmıştır. Bunlar~ 

i') Tarımın dışında kalan sektörleri sınırlı sayıda 
tutmak 

ii) Tarım sektörü ile girdi;. ve çıktılar yönünden sıkı. 
ilişkiler içinde olan sektörleri önemlerine göre çok sınır
lı bir oranila birleştirmek.t.ir. 

(ııt) Sektörler, çalışmada kullandığımız 15 sektör dlizeyine 
indirmede 197·9 yılı girdi-çıktı tablosundaki karşılıkla
rına göre tanımlanmıştır. T.abloların hazırlanmasında 
kullanılan tı=mımlar ve bunların :ılıi:teliği üzerinde du
rulmamıştır •. 
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Tablo{III.l): 1979 Yıl~ Sekterlerarası İşlemler(girdi
ç,ıkt.ı} tablosundaki Sektörlerin 15 Sektöre İndirgerunes.i 

15: SektHr Ayırımı 
No Adı 

ı. Bit.kisel Uretim 
2 • Hayv.an.c ıl ık 
3'. Orrnancılık 
4o Su tirünleri 
5. Madencilik 

6. Tütün Sarıayii 
7. Dokuma Sanayii. 

s. Kimya Sanayii(Ta
:nımsal} 

~. Petrol Arıtım~ 
10. Taşıt Araçlar~~ 

Makina sanayili 

ll. Ağaç ve Mantar tl~ 
rünleri Sanayii 

12. Enerji 

13. Gıda Sanayii 

14. Diğer İmalat s. 

1979 Girdi-Ç~ktı Tablosunda İlgili 
Sektörlin Numarası-Adı 
Ol. Tarım 
02~ Hayvancılık 
OJ. Ormartcılık 
04;. Balıkçılık 
05. Kömür Madenciliği 
06. Ham Petrol Çıkarımı ve Tabii 

Gaz Uretimi 
07. Demir Cevheri Çıkarımı 
08. ~emir Cevheri Dışındaki Diğer 

Metalik 6evher Çıkarımı 
09. Metalik Olmayan Madenler Çıkarı-

mı 

lO. '~aş O:at!.-&:tl.i~l. 
19. ~UttinıSanayif 
20. Çllrçırlama 
21. Do . .kuma Sanayii 
22. Elbise, giyim eşyası ve dokuma-

dan hazır eşya 
23. Deri ve Kürk Urünleri 
24. Ayakkabı Sanayii 
]1. D.iğer Kimyasal MadÇieler İmali ag. Kimyasal Gübreler· Imali 
]

12. Petro.l Arı t.ımll 
42. Elektriksiz Makinalar 
43. Tarımsal Makina ve Techizat 
44. Elektrikli Makinalar 
45. Deniz Ulaşım Araçları 
46. Demir Yolları Ulaşım Araçları 
4,7. Motorlu Kara Ulaşım Araçları 
48. Diğ.er '11.aşıma Araçları 
25• .A:ğaç ve Mant.ar.· Urünleri 
26 .• Ağaç, Mo.bilya ve Mef.ruşat San. 
27. Kağıt ve Kağıt tlrünleid 
28. Basım, Yay:un ve Cil tcilik 
50. Elektrik 

· 51 o Gaz ve Su 
ll. Mezbaha Urtinieri 
12. Sebze ve Meyva İşleme Sanayii 
13. Bitkisel ve Hayvansal Yağ1ar. 

İmali 
l.4o Un .. ve. Ub.J.u Mamuller Sanayii 
15. Şeker Uretimi 
16. Diğer· Besin Maddeleri 
ıı-. Alkolıli içkiler 
18. ~lkolsüz Içkiler 
30. Ilaç Sanayi il. 
):):. Diğer Petrol ve Kömür Urünleri 
34. Kauçuk ve Kauç:uk Urünl eri 



15. Hizmet 

J:s;. Plastik OrUnleri 
.J6.. Cam ve Camdan MamUl Eşya Sanayii. 
37. Çimento Sanayii 
38. Diğer Taş ve To.prağa. Dayal:t San. 
3'9. Demir-Çelik Ana Sanayii 
40. Diğer Metal Ana Sanayii 
41. Metal Eşya Sanayii 
49. Diğer. İ mala t .. Sanayii 
52. Bina Inşaatı 
53. Bina DıŞı .İnşaat. 
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54. Toptan ve Perakende Ticaret 
55. Otelcilik, Lokantacılık, Kahveof-

lik vs. 
56. Demir·Yolu Taşıması 
57. Diğer· Kara Taşıması 
58~ Deniz Yolu Taşıması 
5.9 • Ha va Yo.il u Taş ıma s ı 
60. Haberleşme 
61. Bankacılık, Sig·o.rtacılı:k ve Ko;op. 
62. Ki§is.el ve Mesleki Hizmetler 
6.3. Kamu Hi zme tl eri 
64. Konut Sahipliği' 

lap~ığımız işlemler sonucunda elde edilen 1979 yıl~ 
15) sektör.lU Tlirkiye sektörlerarası işlemler matrisi(tabl:o
su) Tablo(III.l)'de verilmiştir. 

Tarım sektörUnUn ekonomi içindeki öneminin ortaya ç,:ıı
karılması ve d.iğer sektörlerle kıyaslanmasını kolaylaş.tır
mak iç~n 15 sektörlll modelimiz 6 sektöra indirgenmiştiro 
Sözkonusu birleştirmed.eki ana sektörler ve içerdikleri alt 
sektörler aşağıda Tablo(III.2)'de gösterilmiştir. 

Tablo(III.2): 15 Sektörlll Girdi-Çıkt~ Tablosunun 6 
Ana Sektörde Birleştirilmesi 

Ana Sektörler. 

I. TARIM 

IIo TARIMA DAYALI 
SANAYİ 

III.DİGER İMALAT 
SANAYİİ 

IV. MADENCİLİK 
V. ENERJİ 

VI. HİZMET 

Birleştirilen Alt Sektiirlerin 
Numar.ası-Ad.J. 

ı. Bitkisel Uretim 
2. Hayvanc:tlık 
}. Ormancıll!..k 
4. Su UnUnleri 
6. Tütün Sanayii 
1. Dokuma Sanayii 

ll. Ağaç ve Mantar tirlinleri 
1]. G:tda Sanayii 
8. Kimya Sanayii 
9. Petrol Arıtımll 

10. Taşıt: .. (uraçları-Makina Sanayii 
14. Diğe.r Imalat Sanayii 

5:. Madencilik 
12. Enerj.i 
15. Hizmet 
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III. 2 •. Planiliama Çalllşmaları İ çin Gerekli Verilerin Elde E

dilmesi 
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Girdi-çıktı modelini 1988-1991 dönemini kapsayan sek

törel üretim ple..nla.ınasında kullanırken ilgili döne~TE iliş-
I 

kin sektörel nihai' talep unsurlarJL(ihracat, gayri safi sabit. 

sermaye birikimi, özel ve kamu tüketimi) hakkında bilgi el

de edilmesi gerekir. Bu bilgi pJan dönemi için yapılacak 

tahminlerle elde edilebilir. 

Ekonomid.eki lir.etim sektör1erinin, yıllar· i t.ibariyle 

g.erçekleşt.ir.diği her· nihai talep: unsuru bir zaman serisi~ 
·.; 

ni teliğfnde olduğundan., sektörel üretimin planlanmasında 

kullanılacak nihai talep· unsurlarına ili§kin verilerin el

de edilebilmesi (tahmini) i·çin, bir· zaman serileri analizi 

yönt.emi olan E.K.K.Y. kullanılm~ştır .• Çalı:şmamızda ihracat 

i çin ayrınt.ılı olarak bu yöntemin. p.asıl uygulandığı aç lik-
/ 

lanm1ıştır. Diğer· nihai talep unsurlarına ilişkin. analiz so-

nuçları, Anadolu Vniversitesi Bilgt İşlem Merkezinden elde 

edilen dinekt sonuqlardır. 

III.2.1. İhracat Verilerinin Eld.e Edilmesi (Tahmini) 

Yıllara göre ihracat verilerinin alt al ta sıralanmasıy

la. oluşturulacak ihracat zaman serisinin. kestirimi(ileriye 

dönlik tahmini) ile tu t.ariı tahmin değerı erinin elde edile

bilmesi iktfu.sadi poli tikeların zaman içinde büyük değişik

likler göstermemesine bağlıdır. 24 Ocak 1980 den sonraki dö

nem, izlenen ekonomik politikalarda büyük değişikliğin olma

diğı bir dönemdir(10) ... Bu düşUnceyle, sekt.örel üretimin plan

lanmasında kullanacağımız· her sektörle ilgili ihraaat veri

lerini elde edebilmek için ~ablo{III.4)'de verilen ve 1979-

1986 dönemin·C e ge .. r-ç:ekleşmi ş y:ııllü i'hımca t. ver.i.lerii 

kull an.ll.lmiıştır. Yine burada tekrardan kaçınmak amacıy-

la ayrıntılı analiz sadece dokuma sanayii sektörü için yapı

lacak di ğer sektörler i çin. ise, sadece. analiz sonuçlarına 

yer verilmekle yetinilecektir. 

(10) TUSİAD,.l982, 1982 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, Ya. 
No: TUSIAD-T/8~.1.7], !stanbul, s.IV. 
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1979-1986 döneminde dokuma sanayii sektöründe yıllar· 
i t.i bariyle gerçekleştirilen ihracat miktarları aşağıda ve
r.i lmi ş ti:r. 

Yıllar 
''K)'' 

(X)' ' 
İhracat Miktarı 
(1000 J) (Y) 

1979 
1980 
1981 
1982 
198J 
1984 
1985 
1986 

ı 
2 
3: 
4 
5 
6. 
7 
8 

434 321 
489 210 
921 157 

ı 223 049 
ı 557 35J 
2 357 212. 
2 3'58 62§, 
2 290· 958 

Bu ser.iyi etkileyen unsurlar:t (trend, konjönkttireı 

dalgalanmalar· ve d.Uz.ensiz dalgaJıanınalar:ı.) belirleyebilmek 

amacJ.;yla Şekil(III.l) 'deki graf.ik çiiz.ilmiştir. Sözkonusu 

grafikte görüldüğü gibi, dokuma sanayii sektörü ihracatı: .. 

yıllar i tibariyle artma eğlliminde olduğundan: bu serid..e 

artan bir· trend ortaya çıkmışt.ır. 
2700000.00+ 

ıaooooo.co+ 

900000.00+ * 

OeOO+ 
+~-~------+---~-~~~-.~~~~=~-=~·=========·~=~~~; 

o.oo 2.oo 4.oo 6.oo a.oo X 
Şekil(III.l): Yıllar itibariyle dokuma sanayii ihra

catı, 

(JE) İşlem kolaylığı sağlamak amacıyla yıllar(Xtler) bilgi
sayara 1979=1, 1980=2, ••• , 1985.=-7, 1986='8. o:larak oku
tulmuştur. Bu.kon».da geniş bilgi iç~n ~ı;ıkıiıız: ll. Çöm,.. 
lekçi, 1984, Istatistik~ Bilim Teknık Kıtabevi, Eski
şehir, s. 315. 
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Mevcut bir seriden kestirimierde bulunmak amacıyla 
kullanılan çeşitli yöntemlerden(71)' hesaplanma ve anlaşıl
mas1 kolay olan ve uygulamada sık sık kullanılan(7~) · ••En KU
çUk Kareler Yöntemi" söz konusu seri için uygulanacaktır. 

E.K.K.Yönteminin esası, zamana bağlı incelenen olaya 
ilişkin deP,:erlerin dağılma dj!'yagramında gösterdikleri ser
pilmeyi(trendi} en iyi temsil eden bir matematik fonksiyonu 
belirlemek ve bu fonksiyon yardımıyla gelecek dönem için 

tahminler yapmaktır. Anc~k bu yöntemin tahmin amacı il& kul
lanılabilmesi için en az yedi yıla ait veriye gereksinim 
vardır(7J). 

Çalışmamızda E.K.K.Y. işlemleri, A. U. B.İ.Merkezinde
ki mini tab paket pr..ogr.amı yardımıyla yapılmıştır. Zamana 
bağlı incelenen olaylara ilişkin gözlenen değerlerin bu pa
ket programın kapsamında bulunan;, 

i) Doğrusal 
ii)' Geometrik 

iii) Parabol 
iv) Hiperbol 

v) Ustel 
vi) Klibik fonksiyonlardan hangisine uy(iuğu araştırılmış

tır. Bunu yaparken de önce, yukarıdaki tUm fonksiyenlara gö
re trend tesbit edilmiş ve sonra da herbir fonksiyon için a
şağıda verilen formtil yardımıyla "trend değerlerinin standart 
hatası~ hesaplanmıştır. Daha sonra da standart hatası en kü
çük olan fonksiyon yardımıyla tahmin değerleri .hesaplanmişt.ır. 
$o.n s:ıa.rak. da gözlem değerlep:'i ile tahmin. değerleri karşılaş-
tır·Jllarak tek yönlü sapmalall' olup o.lmadığı araştırılmlJştır(74). 

(71) Bu y~ntemler konusunda bkz. N. Çömlekçi, İstatistik •••• 
a.g.k., s. 309. _ · 

(71) ö. Serper, 1981, İstatistik,I•'ormül Matbaası, İstanbtıl, 
s.222. 

( 7!) A. özmen,. 1986 ,. Zaman Serisi An.alizinde: Box-J enkJ.ı:s Yön
temi ve Banka Mevduat Tap.mininde Uygulama Denemesı, A.U. 
Ya. No: ~07, Eskişefiir, s.IO. . ___ . 

(74) ö. Serper, 1981, ••• ; a.g,.k, re s·-~22, •... 



St..andart. hata formUlti aşağıdaki gibidir(7Ş). 

s t~.2.(Y:Y' }2 ı 
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Şekil(III.l)'deki grafik incelenirse, yıllar itibariy-
le dokuma sanayii ihtacatını minitab paket proğramındaki; 

- doğrusal, 

- geometrik, 
- tistel, 

- parabol fonksiyonlarından (trend denklemlerind.en) 
birisinin en iyi temsil edece~i görUlmektedir. 

Paket proğram yardımıyla belirlenen bu fonksiyonlar ve 
tnend de~erlerinin standart hataları aşa~ıda verilmiştir. 

i) Doğrusal fonksiyon (doğrusal tF.:end d.enklemi) 
Y~ 8107 ~ }21262 X 

ve trend. değerlerinin. standart hatası, 
s:: 230:34:6· dır. 

il) Geometrik fonksiyon 

log Y= ~,54 ~ 0,945 log X 
ve trend. değerlerinin standart hatası;: 
l.ogari tr:ıik olarak, s= 0,082.31 
asıl değerlerle, s= 204800 dır. 

iii) Ustel fonksiyon 

log y: 5,56 + 0,117 X 
ve trend de~erlerinin standart hatası; 
logaritmik. olarak, sa 0,09288 
asıl değerlerle, s~ }66026 d~r. 

iv) Parabol r·onksiyon 

y_:. -153508 · t 4183.51 x - 10788 x2 

ve trend d.eğerlerinin. standart hatası;. 
s= 24.4461 

Yukarıda, dört fonksiyona dayanılarak yapılan tahmin
ler için hesaplanan standart hataı-ar verilmi:9ti.r·. Bunlardan~. 
Gaometrik fonksiyonun standart hatası en küçüktür. Buna gö
re sözkonusu zaman serisinin trendini, geometrik fonksiyo~ 

(75): N. Çömlekçi, 1984, a.g .•. a,., s .. 289. 



nuTh daha iyi temsil ettiiini ifade edebiliriz. Şimdi bu 
fonksiyon yardımıyla 1988-1991 yıllarında dokuma sektörU
nUn ihracat miktarını tahmin edelim. 

log Y1988-::. 5. 54i + o. 945log {lO) 

- 6.485 
Y1988= J 054 921 bin $ 

log Y1989= 5.54 + 0.945log {ll) 

: 6:.524 

Y1989= 1 342 844 bin $ 

lbg Y1990= 5.54 + 0.945log (12) 

= 6.560 
Y1990= l 629 328 bin $ 

log Y1991F 5.54 4 0.945log (13) 

= 6.59); 
Y1991 = ] 914 502 bin # 
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Bu tahminler, girdi-çıktı modeli ile yapılacak sektö
rel üretimin planlanmasında birer veri olarak kullanılacak~ 
tır •. 

Diğer sektörlerin yıllar itibariyl:~ gerçekleştirdikle
ri ihracat miktarlarının trel)dini belirleyen fonksiyonlar 
ve bu fonksiyenlara dayanarak hesaplanan trend d.eğe.rlerinin 
standart hataları, dokuma sektörlinde açıklandığı gibi belir
lenmiş ve sonuçlar Tablo( III. 5) 'd.e verilmişt.ir. 

Tablo(III.S)'d~ verilen fonksiyonlar yardımıyla onbeş 
sektörün hedefl~nen yıllar için tahmin edilen ihracat, mik
tarları: T.ablo(III.6) 'da hesaplanarak verilmiştir. Ay::rııca, 

girdi-çıktı modelinde kullanılacak veriler 198). sabit. fiyat..: 
larıyla ele alındı~ından, Tabla(III.6)'daki değerler 198] 
piyasa fiyatlarına dönüştürülmüş ve sonuç,J.ar Tablo( III. 7).' 

· de gösterilmiştir(~). 



TABLO (III .5) : SEKTÔRLERE GÔRE iHRACATA iLiŞKiN TREND DENKLEMLERi VE 
• TREND DEl;ER.LERİNİN STAt·-JI:::OART HATALAR! 

!---------------------------------!--~----------------------!------------! 

! Seeilen Fonksiyonlar !Trend De§er.! 
SEKTÔRLER ! (Trend Denklemleri) !Stand.Hatası! 

1---------------------------------1-------------------------1------------1 
. 1-BİTKiSEL ÜRETiM iLogY=6.16+0.0385 LogX i 0.05950 . 

2-HA'r'\..lrit..JC I LI 1< ! Le• gY=4. 92+0 . 717 Le• gX O .160 4 
3-CRMANCILII< LogY=3.86+0.454 LogX 0.1728 
4-f:U ÜRÜ-ILERİ Lc•gY=4. s:::+O. OS<1 Log>: O, 1007 
5-riADENCİ Lİ K Y=104401+19:315>< ! 21B38 
6-TÜT~~ SANAYİİ Y=-293.44+1110.96 LogX! 540.55 
?-DOKUMA SANAYit LogY=5.54+0.945 LogX 204800 
8-ldt1YA f:ANA\'!İ LogY=4.42+1.15 LogX ! 0.09465 

! 9-PETROL ARITIMI Y=-9391.8+349515.1LogX! 84620 
'10-TAi=IT AF:.Aç:-~1AI<İ1•lA SAr-iAYII !Lc•gY=4.51+1.41 Log>< ! 0.117B 
!11-A~Aç· \.lE t1At-l. ÜRÜNLERİ 'Log/=3.65+1.43 Log>< 0.1657 
ı 1 Z-D~ER~T İ ! 
!13-GIDA SANAYİİ !LogY=5.14+0.799 LogX 0.9012 
!14-Di~ER iMALAT !LogY=5.15+ 1.1B LogX 0.08544 
!15-HİZMET ! 
:---------------------------------1-------------------------1---~--------1 

TABLO (I I I. 6): SEKTÖRLERİ N 19SS-1991 DÖt~EMİ TAHt·1İNİ İ HRACAT ~1İ KTARLARI 

. (BİN DOLAR.) 
l--------------------ı------------ı------------1------------ı------------
i SEKT15RLER i 1S38 i EJ89 i 1990 ! 1S<91 
:--------------------1------------ı-------~----ı------------ı------------
. 1-BiTKİSEL DRETiM i 1579428.6 . 1585234.9 i 1590554.2 i 1595463.3 

2-HAYVANCILIK 433510.9 464171.6 494052.3 523235.8 
3-0RMANCILIK 20606.3 ! 21517.5 22384.5 23212.9 
4-SU ÜRÜNLERi 26363.8 ! 26593.0 26804.4 27000.3 
5-t·lADEtKİ Lİ K 2S<7551 316866 336181 355496 
6-TÜTÜN SANAYİİ 818 864 906 944 
?-DOKUMA SANAYİİ 3054921 3342844 3629328 39l4502 
8-Kİ~··1YA SANA'fi İ :371535 414574 458204 502383 
9-PETROL ARITIMI 340123 354591 36779B 379948 

!10-TAŞIT ARAÇ-MAK. 831764 951401 ı 1075587 1204093 
! 11-AGAç: '.,'E fiAf~. l.i. 120226 1377E:2 156038 174%0 
!12-E~ER.JI O O O O 
! 1 :::- G I DA :::ANA .. ,... İ İ 
: :i.4-[;İi~ER İt-iAL..AT 
! 15-HfZtlET 

868S<6Cr 
2137.962 

o o 

100!:"·2;::1 
2651147 

o 

1071620 
2913756 

o 
1--------------------·------------ ------------1------------~------------1 

TABLO (!!1.7): SEKTBRLERİN 1988-1991 DÔNEMi TAHMiNl İHRACAT DE~ERLERi 

(1983 Fiyatlarıyla Milyon TL.) 
ı--------------------1------------ı----------~-1------------1------------1 . ,, . . . . . 
'SEKTORLER 1988 ! 1989 1990 1991 
ı--------------------ı------------ı------------ı------------------------
i 1-si nd ~:EL ı~iF~ET İ M ! 442240 i 443::::66 · 445355 446730 

2-HAYVANCILIK. ·121383 129368 138335 146506 
:::-ORt1A~..JCI LI K 5770 6025 6268 6500 
4-SU ÜRÜNLERİ 7382. 7446 7505 7560 
5-MAOENCİLİK 83314 88722 94131 99539 
6-TLrTÜN SA>~A"•(İ İ 229 242 254 264 
7-Dcır<u!··iA SANA~·{ i i :::::.5::::7c: 9359S16 1 016212 1 o ~~6o ~sı 
B-KiMYA SANAYil 104030 116081 1282?7 140667 

ı S-PETROL ARITIMI 

!
! ; 

1
o _-~.H .. c_-~H:: .. r.-.. T', .. '·Ht.: R,~,·H·~.::~·!'.··JAlt:,; •• 2:3 2 gg~4 26 6 3 9~.' .3 O :i ~ f.4 3 3 71 4 6 

- ' . . . 33663 38579 43691 48989 
! J 2-Et·-iER .. Jİ O O O O 
ı 1 :::-Gr DA sAt-lAY i İ 24::::::;:~ 9 262~·61 2c:14E.s :::eıeı c• 54 
! 14-Dİ GER. İI·1ALAT 598629 669887 742321 815::::51 
115-HlZMET O O O ! O 
!--~-----------------!------------ ------------!------------1------------

4-7 



48 

III .2 .2. Gayri Safi Sabit. Sermaye Birikimi Verile.rinfm Elde 

Edilmesi 

T.ablo:(II.ı}tde belirtildiği gibi GoSoS.SoBo; yatırım

lar ve. stok değişimi, kalemlerimden oıuşmaktadır·o Geçmiş dö

nemlerde sektörler itibariyle stok değişimi ile ilgili gö~

lenmiş değerler olmadığından(yayınlanmadığından) plan döne

minde(l988-1991) sektörler i tibariyle. stok değişiminin, n.e 

olacağı belirlenememiştiro Bu nedenle plan d.önemindeki yıl
larda sektörlerin stok değişiminin olmadığı .. yani sto.k deği

şiminin sıfır olduğu varsayılmıştır. 

Sektörlerin tirünlerinden yatırımlara giden miktarlar

la ilgili gözlenmiş değerler ülkemizde 1961, 1961, 1968~ 

19735 .ce 19.79. yıllarına ait hazırlanmış girdi-çıktı tablo
larında mevcuttur. Bu nedenle plan döneminde sektör· UrUnle

rinden yatırımlara gidecek miktarların ne olacağı sorusuna 

E.K.K.Y.•i yanıt vermemektedir. 

Girdi-çıktı tablolarının düzenlendiği yıllarda toplam 

yatırım malı olarak kullanılan miktar içinde her bir sektö

rün oransal payının ileriki yıllarda da sabit kalacağı var~ 

sayılmıştır. Bu oranların. belirlenmesi amacıyla; İlk önce 

1963, 1967, 1968, 1971, 1979 yıllarında her bir sektör Urli

nünün toplam yatırım miktarı. içindeki oransal payı hesaplan

mış, Sonra da tUm sektörler·için hesaplanan bu oranların 

sözkonusu yıllardaki toplam yatırım miktarları tartı kabul 

edilerek, ortalamaları alınmı'Ş ve sonuçlar Tablo( III.S) 'de 

verilmiştir. 

Plan dönemindeki t.oplam yatırım miktar1&rının belir-

lenmesind.e ise tarım, madencilik, imalat. sanayii,. en.ezji 

ve hfzmet. sektörlerine. i:ıişkin yıllar i t.ibariyle yap.ılan 

özel v.e kamu yatırım veıdlerinden yar.arlanılmışt.ır. Bu beş 

sektöre. ilişkin. v.eriler· Tablo.(III.9)'da verilmiştir·. Söz

konusu beş sektöre yıllan· i ti bar.iyJie yapılan. özel. ve ka-
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! SEKTORLER ! 1963 ~~~oo:! 1967 !%oo:! 1968 ~~~oo:! 1973 ~~~oo:! 1979 ~~~oo:!Or~.%oo! 
!--------------------!-~------!----!---------!----!--------!----!--------!----ı---~----!----!-------! 
!TA~It1 .. . ! O! O! O! O! 178! 2! 1186! 9! 552! 3! 3! 
! -BITK İ SEL URETH1 ! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O 
!-HAYI...JANCILIK ! O! O! O! O! 178! 2! 1186! 9! 551! 3! 3 
! -ORI'-tAt·~C 1 LI K ! O ! O ! O ! O ! • O ! O ! O ! O ! 1 ! O ! O 
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!TARH-lA DA.YALI SAN. ! O! O! O! O! 242! 3! 800! 6! 13687! 63! 26 
! -TÜTÜN SAt-..JAYİİ ! O! O ı O ı O! O! O! O! O! O ı O! O 
! -DOKUMA SANAY" İ I ! o ! o o o ! o ! o ı 27! o ! 5 o! o. 
! -AcrAç VE MANTAR lJ. ! O! O O O! 242! 3 56! O! 13682 63! 25! 
! -GIDA SANAYİ İ ! o! o o o ! o ı o 717! 6! o o ! 1 ! l- (ı,' "'\ 

!DIGER IMALAT SANA'·(II! 181694!3098 160716 2207! 267854 2940 505479!3974! 729347 3341! 3248! 
! -K 1 t·-f'( A SANA'( İ İ ! o ! o o o ! o o 11 o 7 ! 9 ! o o ! 2 ! 
!-PETROL ARITIMI ! 171040!2916 139966 1922! 256392 2814 472805!3717! 636814 2917! 2952! ı 
!-T~Ş.IT f?tRAÇ-MAK. S. ! O! O O O! O O O! O! O. Ol O! 
!-DIGER IMALAT ! 10654! 182. 20750 285! 11462 126! 31567! 248! 92533! 424! 294! 
! t1ADENC İL İ K ! o! o! o o! o o! o! o! o! o! o! 
ı ENERJİ ı o ı o ı o. o ı o. o ı o ı o ı o ı ·o ı o ı 
!HİZMET ! 404805!6902! 567564!7793! 642704!7055! 764590!6011! 1439247!6593! 6723! 
!--------~-----------!--------!----!---------!----!--------!----ı--------!----!--------!----!-------! 

! 586499! ! 728280! ! 910978! ! 1272055! ! 2182833! ! 10000 ı ----------------------- ~ -~ ~ ~- -- ~ -- --- ~--~ -----~----- --------- -------------
Kaynaklar: 1363,:967,:963,1973,1979 TUrkiye Girdi-Çıktı Tabloları 
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sı 

mu yatırımlanı gözlem de~erleninden yararlanılarak E.K.K.Y. 
ile on aynı trenci d.enklemi ve trend değerlerinin standart 
hataları belirlenmiştir. Bu hesaplama işlemi Tablo(III.lO)' 
da görülmektedir. Daha sonra da sözkonusu trend d:enklemle
rinden yararlanılarak ilg~li sektörlere pla~ döneminde ya
pılacak özel ve kamu yatırımları tahmin edilmiştir. Bu tah
minierin sektörel ve kamu-özel ~amwarı ile yıllar ıtiba
riyle t.oplamları(yani plan dönemi yıllarında yapılacak top
lam yatırımlar) 'Rablo(III .ll) 'de veri]mi ştir. 

'Fablo(III.ll)'deki plani dönemi toplam yatırım miktar
ları ile Tabio(III.B.) 'd.e hesaplanan oranların ortalamaları 
çarpılarak plan döneminde her bir sektör ürününden yatırım 
malı olarak kullanılacak miktarlar tahmin edilerek ':t.ablo 
(III .12) hazırlanmı::şt.ır. 

III.2.J. özel ve Kamu Tüketimi Verilerinin Elde Edilmesi 

Türkiye'de yıllar itibariyle sektörlere göre özel ve 
karrlu t.liketim talebi verileri derlenmemektedir. Bu konuda 
sektörlere göret toplam yurtiç1 tüketim talebi verileri ya
yınlanmaktadırC Tablo(III.lJ)). Bu veri1er d:e yurtiçi aral'l'i 
mal tüketimi(W), yatırımlar(Iy) ve. özel(C)-kamu(G) ttiketim
lerini iç.ermektedir. 

Şimd.i yayınlanan. bu verilere dayanarak sekt .. örlere gö
re plan d.önemi (1988-1991) yur:tiç,i tüketim tamebi verilerini 
( tabmini erini): elde edelim. Bu amaçla her bir sektör ürünii
ne olan yurtiçi tüketim talebine ilişkin E.K.K.Y. ile belir
lenen onbeş trend denklemi ve trend değerlerinin standart 
hataları Tablo(III.l"4): 'de gösterilmiştir. Ayrıca bu t.rend. 
denklemlerinden yararlanılarak hesaplanan sektörlere göre 
plan dönemi yurtiçi tüketim talebi tahminleri 'Fablo(III.l5) 
d.e veri Imi ş t.i r. 

Sektörlere göre toplam yurtiçi ttiketim talebini K sim-. 
gesi ile gösterirsek: 

K = W t Iyt C + G 
elde edilir(~). Buradan da 

(III.l) 

(1€) sı O oldugu varsayıldığından eşitliğin sağ yanında yer 
· verilmemiştir. 



"'"-E:L.O( Il I .10::): ;";:y;·! F ~iiL;;F:.IN :::u:r(':F:.EL GEL İ ~:İtlİNİ Gi:;s-;Tf::.E~·.J TRHJD [)Ei"KLEt··1-
LERI VE TREND DE~(RLERİNİN STANDART HATALAR! 

:----------------~~--~~-----~--~-----------------------!-------------------! 
' :o:·ec:ı.ı.en Feırık~·l>-'C•rılo.r(1) !Tı·erıd de·~Eorlerirıirı! 
.::_;~r·:-.. r_~.~.:-~.".. '·~ d d L' -~. - ~ :(ırerı en,: . .ı.emleı·i) !Starııj.;;rt Hatalaı·i! 

.:---------:.r; ... =_-,:r,-,.ı--:.:------------------L·~-·-q'.-....... ----------------!-----~------------! r Leı~Y=1.86+0.315 0.07863 
iTA~IM 1 0zel LeıqY=1.86+0.219 Leı~X 0.07154 

!Kamu Leı~Y=1.87+0.325 Lo~X 0.08415 
: tiAc-Ef-1. 1 ::zel Y'=c:. 66-'1. 21X+O .167X O. 9451 

:Kemu Y=242-5.31X 55.75 
.: _T t···~,.::::- L' H·"·.,,.. ~- 1 ~'ı . . . .. - ... + - :ı' ~ ,-~ .::• •. •-ZE"J. '{=.ıU.L :.::::. /)(. 40.08 

! ~~--SfiıU ··{=27::::-1 (1. 2X 11 i). C: 
:E~ERJI IÔzel Y=3.67+0.365X 1.498 

. 'r: .. :.-ı-~iJ ~'(=90+1 :l ox ! 168. ~: 
~r-:rzr---~ET ıoı·e-ı Y=36:·+44.::1>< ı :nı ı::; ! 

!---~------------!-------------------~-----------------!----:-~=----------! 
ı.:::;.. :_ı I·:;le:rı ~-.ı:·la~.-·lıği -:.a•;lam.::ıt:. .:::rı-3::::i~-'la ~Jillar (X ... ler) ;15179=1,1S1E:D=2, ... , 

1986=8 olarak tsrıimlanmistir. 

TABLO(III.ll): YILLAR iTiBARİYLE PLAN DONEMINDE SEKTÔRLERE YAPILACAK 
TAHMINi YATIRIMLAR (1983 Fiyatlarıyle-Milyar TL) 

!----~----!--------------!--------------!--------------!--------------! 

!YILLAR ! 1S88 1989 1990 ! . 1991 
1---------1--------------1--------------1--------------!--------------1 
isEKTÔRLER; Ôzel Kamu i Ôzel Kamu i Ozel Kamu i Ôzel Kamu ; 
!---------!--------------!--------------!--------------!--------------! 
! ! 
! TAR. Hi 

. ı:-• ·~~· •• ! _;·-tt...~._· J. 

!l:i.9.S 

! :L:::. ~: 

7.3 

! :=:: 4. (! 

149.6!122.5 
! 

156.7! 15.6 
! 

171. o! 7. 7 
! 

:ıSio.oıc:s:=:.s 

154.2! 124.8 
! 

161.6' 1E:.2 

1E:3.E: 577.4 

160.8 8.1 

15E:.5!12'7.0 

166.2! 21:2 
1 

~?E:.;:: f 617 .1 
! 

150.6! 8,4 

1410. o 1 s•4r:::. 7 

162.5! 

1. 70.6! 

17:;.(1! 

140.4! 
! 

1520.0! 
:---------!--------------!-------------- --------------ı--------------1 
:TOPLAM 3308.7 3502.6. 3695.9 3888.9 
:---------!--------------!-------------- --------------!--------------! 

TABLO (III.12): 1988-1991 DÔNEMiNDE SEKTÔRLERİN YILLAR iTiBARİYLE YATI
RIM MALI OLARAK 0RETECEKLERi TAHMİNi ÇIKTI MİKTARLARI 

(19S3 Fi~··at.lan~!la f'1il}·'Ctrı TL.) 
!--------------------!------------1------------!--------~---!------------! 
! SEKTÖRLER ! 1988 ! 1989 ! 19S•O ! 1991 ! 
!--------------------!------------ ------------!------------!------------! 
ı 1-BİTKiSEL' ÜRETİM ! O O O O 

2-HAYVANCILIK 993 1051 1109 1167 
3-0Rt-lANCI LI K O O O O 
4-SU ÜRÜNLERi O O O O 
5-MADENCİLİK O O O O 
6-Tlhl!N SA!-iAY} İ o o o o 
7-DoKur·1A SANAY. i i o o o o 
8-KİMYA SANAYii 661.7 700.5 739.2 777.8 
9-PETROL ARITIM! O O O O 

!10-TeŞIT ARAÇ-MA~. 
!11-Ai.=iAı;: 1·/E r.--;A:·,~. U. 
! 12'-Ei.:EF.JI 

.-.. -. ...,... -;-
C•ı::. ( J.. t l 

o 
E:756.5 

o 

105<1023.7 ıı.:;c:oo::-::.3 

o o .. 
!:3-GlDA SANAYII 330.9 350.3 369.6 388.9 
!14-Dl~ER IMA~Al 97275.8 102976.4 108659.5 114333.7 
'15-HiZMET ! 2224439.1 2354798.0 ! 2484753,5 ! 2614507.5 
!--------------------1------------!------------!~-----------!------------! 
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----------------------------------------------------------------------------------~------

TABLO (I I I .14): YURT I t;;I TliKETİi"l TALEB İNE İ Lİ ·~KİN SEKTÖRLERE GÖRE TREND 
iJENKLEt1LEi'.İ VE TREı'·W DEGERLERİNİN STANDART HATALAR! 

!--~-----------------!------------!-------------------------!------------! 

·SEKTÖRL..ER 
! Seeilen Fonksiyonlar 
! (Trend Denklemleri) 

! Trend Deger.! 
!Stand.Hatasi! 

!--------------------!------------!-------------------------!------------! 
1-BİTKİSEl... ÜRETİM ! 1972=1 ! Y=1490568+25861X ! 94203 
2-HAYVANCILIK ! 1972=1 !LogY=5.85+0.143 Lo·3X ! 0.03129 
3-0RMANCILIK ! 1972=1 ! Y=142357+7760X ! 52857 

· ! 4-SU liRUNLERİ ! 1972'-'l ! Y=-237:=:4+8564X ! 28409 
5-MADENcİ i... İ K ! 1975=1 ! Y=747562+50296X ! 229314 
6-TÜTıJ; .. ı SANAYİ İ ! 1972=1 ! LogY=5. 05+0. 292 LogX ! O. 04935 
7-DOKU1"1A SANAYİ İ ! 1972=1 ! Y=396272+40580X ! 113455 
8-KİI"IYA SANAYİ İ ! 1972==1 ! Y=364104+35331X ! 114356 
9-PETROL ARITIMI ! . 1975=1 ! Y=477862+75759X ! 143774 

• ! 10-TAŞIT ARAÇ-MAK. ! 1972=1 ! Y=1081224-601 70X+3871X! 258948 
!11-AGAÇ VE MAN. ıJ. ! 1972=1 !LogY=5.55+0.228 LogX ! 0.09029 
! 12-Et-~ERJ İ 
! 13-GI DA SANAl"' İ İ 
!14-DİGER İMALAT 
! 15-HİZt·lET 

1972='1 
1972==1 

Y=1496106+70809X 
Y==552442=100093X 

177788 
224765 

ı --------- ----- -- ı --------- --ı ----_-:.-----------~--------1 ------------1 
TABLO (III .15): 1988-1991 DÖNEi1İNDE SEKTÖRLERE GÖRE TAHMİNİ YURTİ~İ 

TÜKETİM TALEBİ 

(1983 Fiyatlariyla Milyon TL.) 
!--------------------!------------!------------!------------!------------! 
! SEKTÖRLER ! 1988 ! 1389 ! 1990 ! 1991. ! 
ı------------~-------1------------ı------------ı------------ı------------1 ! 1-BİTKİSEL ÜRETİM i 1930205 ! 1956066 ! 1981927 ! 2007788 . 

2-HAYVANCILIK ! 1061583 ı 1070296 ı 1078603 ! 1086544 
3-0RMANCILIK ! 274277 ! 282037 289797 
4-SU ÜRÜNLERİ ! 121854 ! 130418 138982 
5-M~DE;NCİLİK , , ! 1451699 ! 1501994 
6-TUTlıN :3ANAYI I ! 256620 ! 260939 
?-DOKUMA SANAYİ İ ! 1086133 ! 1126713 

! 1552290 
265092 

! 1167293 
8-KİMYA SANAYİ İ ! 964731 ! 1000062 ! 103=;39.3 
9-PETROL ARITIMI ! 1538492 ! 1614251 ! 169001"1 

!10~TA$IT ARAÇ-MAK. ! 2095053 ! 2224368 ! 
!11-AGAÇ VE-MAN. Ü. ! 676928 ! 685807 ! 
! 12-ENERJ İ ! 717941 ! 808492 

2361425 .! 
694314 ! 
89::ı043 

! 13-GI DA SANAYİ İ ! 2699862 ! 2770671 ! 2841480· 
! 14-DlliER İMALAT ! 2254023 ! 2354116 ! 2454209 
!15-HİZMET ! 10139577 !. 10832881 ! 11526184 ! 12263861 ! 

-L=,.,.====,.-==.:....,.=----- ı ----- -- ı -------.. ,.=-!.=-~~------ı ---,..-=--=--_L__ 
Enerji ve hizmet sektörlerine iliskin 1988-1991 rakamlari V. Bes yillik 
kalkınma planindaki hedeflerdir.bkz.V.Bes yıllık kalkinma plani 1 1985, 
Ankara,s.4. 

i\Jı 
·-ı::: 
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K-W :: Iy+CtG (III.2) 

olur. K, Iy bilindiğine göre W'nin belirlenmesi, aranan. ö

zel ve kamu ttiketimi verilerin.in(C+G) hesaplanmasını sağla
yacaktır. Bu nedenle ilk önce W'yi belirlemeye çalışalım. 
(II.19) nolu eşitlikte aramal ttiketimleri W= [<r-A}1 -IJY 
idi. Burada T: [<I-Af -ı] döntiştimti yapılırsa; 

w= T.Y 
ve. T1 .w : y 

(III.)) 
(III.4) 

elde edilir. Bu eşitlikteki Y• E+C+G+Iy idi(bkz. II.J.l)~ 
O halde (III.4) nolu eşitlik~ _, 

T .W : E~C+G~Iy (III.5) 

şeklinde yaz~labilir. (III.2)4d€ Iy+C~G = K-W olduiundan, 
(III. 5.);, _, 

T .W: E+K-W (III.6) 
ve 

T .W+W = E+K 
-ı 

( T +I);. IV -::.E4K 

elde edilir. Buradan da 
W :: Cır'+ If1

• (E+K) 

(III.7) 
(III.S) 

(III.9) 
aramal tüketimlerine ulaşılır. Daha açık olarak T'nin değe
ri yerine koyulursa; 

IV " f [<r-A}1 -~-ı +Ir (EtK} (III.lO) 

olur. Eşjtliğin sağ tarafındaki matrisler; 
A: 1979 yılı Türkiye sektörlerarası teknoloji katsayıları 

matrisi (bkz. Ek(I.l)) _, 
(I-A) : 1979 yılı T.ürkiye sektörlerarası teknoloji ters mat

risi (bkz. Ek{I.2)) 
I: (15xl5) boyutunda birim matrisdir(bkz.Ek(I.1)). 
(E+K}: F1lan dönemi(ltSS-1991), i;hracat ve yurtiçi ttiket.im ta

lebi verileri toplamıdırCbkz. Ek(I.4))• 
bilindiğinden (III.lO) nolu eşitliğin çözümü A.U. B.İ .M. 'd.e · 
yapılarak sonuç Ek(I.S)'de verilmiştir. 



Eşi tlik(III.2) 'den; 

CtG : K-W-Iy (III.ll) 

56 

yazılabilir. Eşitliğin sağ tarafındaki matrisler bilindiğin.

den bu eşitliğin çözUroünü içeren bilgisayar çıktıları yani, 

istenen iDzel ve.. kamu tüketim.\. talebi verileri Ek.(I.6.) 'd .. e ve
rilmiştir·. 

Sonuç olarak bu bölümde, gfrdi-çıktı. mo.delinin işleti

lebilmesi iç,in gerekli olan iki ç,alışma yür.ütülmüşt.ür. İlk 

olarak DİE tarafından 64 sektörde düzenlenen 1979 yılll sek

törlerarası işlemler matrisindek.i indirgeme çalışmalarına 

n!eden ihtiyaç. duyulduğu ve bu indirgemeni;n. nasıl yapi..ldığll. 

açıklanmıştır.. Daha sonna da her.· bir nihai talep unsurunun 

ç,alışmamız. iç;in plan dönemi 01larak kabul ett.iğiniiz 1988-

1991 dönemind.eki yıllara göre t . .alep· md.kta.r.ları tahmin edil
mıiştir. 
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Bu böltimde, girdi-çıktı m.GJ:d.elinin ,_ önce sektörlera
rası ekonomik ilişkilerin belirlenmesinde ve buna ballı o
larak ekonominin üretim yapısının incelenmesi ile üret.im 
planlamasLnda kullanımı ele alınacaktır. 

IV .ı. T_arım Sektörünün Diğer Sektörlere Bağımlılliğı 

Az gelişmiş ülke ekonomilerinde tarım sektörünün eko
nomi içindeki payı yüksek olurken bu sektörün diğer sektör
lerle olan yapısal i-lişkileri ise zayıftır. Ancak ülke eko
nomileri geliştikçe tarım sektörünün ekonomi i çinde ist.ih.
dam, ihracat gibi kalemlerdeki oransal payı azalırken, di
ğer sektörler ile olan yapısal ilişkileri de artmaktadır(76)o 

ı'.Urkiye ekonomisi içinde tarım s:ektör.Unün oransal. p.a:.
yının, yıllar itibariyle azalan bir· gelişim gösterdiğine 
Bölüm-I'de değinmiştik. Bu payın 1988-1991 dönemindeki ge
lişimi ise ileriki kısımlarda ele alınacaktır. 

Bu kısımda, tarım sektörünün dieer sektörlerle, gir
diler ve çıktılar yönünden yapısal ilişkileri, sektörlerin 
birbirlerine sağladıkları mal ve hizmet mikta~ları ile üre
tim miktarları arasındaki ilişkileri gösteren sektörlerara
sı işlşmler. matrisinden yararlanılarak analiz edilecektir. 
Böylece girdi-çıktı analizinin, sektörlerarası ekonomik i
lişkilerin belirlenmesinde ve: buna bağl.ı olarak ekonominin 
üretim yapısının incelenmesinde kullanımı, tarım sektör.U e
le alınarak uygulanacakt.ır·. 

(76} G. Kazgan, 198}, • ~., a.g.k. f s.420. 
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IV.l.l. 'Girdi,.ler· Yönünden BağJ.:mlılığı 

Tarım sektörünün üretimi girdiler yönünden gübre, ti
cari yem, makina-techizat{mekanizasyon), tarımsal ilaç ve e
nerji gibi ara·girdilere bağlidır. Bu gird:B;ler yeterince 
sağlanamaz ise tarım sektörü beklenen üretim düzeyini ger
çekleşt.iremez, Bu nedenle tarım sektörü üretimini-n hangi. 
girdilere ne oranda bağımlı olduğunumı bilinmesi gereklidir. 
Bu kısımda . 1979 yılı sektörlerarası işlemler matrisinden: 
elde edilen 'fablo(IV .l)ı yardımıyla, t . .ar.ımın alt sektörleri
nin. kullandıkları ara girdiler ve bu girdilerin toplam üre
t.imdeki paylarının sektörlere göre dağılımı analiz edilecek
tir. 

Tablo(IV.l) incelendiğinde görtileceği gibi, t.arım sek
törü, 1979 yılındaki üretimini gerçekleştirebilmek için baş
t.a imalat sanayii ve hizmet sektörü olmak üzere ekonomideki 
t.üm sektörlerle girdiler yönlinden sıkll. ilişkiler iç.ind.edir. 
ai ğer t.araft.an ']ablo (IV .ı) 'd,en elde edilen bilgilere göre, 
üretimleri bUyük ölçüd:.e t.eknolojiye bağımlı olan sektörle
rin bi t.ki sel üretim ve su ürünleri sektörleri olduğu görül
mektedir. Nitekim bi t.kisel ür:etim sektörü üretiminin onbin
de 950'si v.e su ürünleri sektörü üretimin:iLn onbinde 551 'si 
diğer imalat sanayii sektörlerine bağımlıdır. Buna ek ola
rak tarımın diğer alt sektörlerinin di:ğe.r imalat sanayii 
sektörleri ile girdiler yönünden ilişkileri varsa da bu i
lişkiler fazla gliçlü değildir. Örneğin ormancılık sektörü, 
1979 j:ılında bu sekt.örlerden 2.01 milyon TL. 'lik girdi almış 
ve bu girdi ormancılık sektörü üretiminin sadece onbinde 
94'ünli oluşturmuştur. 

Hayv.anclllık ve su ürünleri sektörlerinin girdiler yö
nünden ekonomide çok az sayıdaki sektörle ilişkisi olması
na rağmen, bu ilişkiler kuvvetlidir. Buna karşılık bitkisel 
üretim ve ormancılık sektörlerinin ilişkileri güçlü olmasa 
da ekonomideki tüm sektörlere yayılmış durumdadır. 
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Genel olarak tarım sektörUnUn 1979 yılındaki üretimin
de kullandığı girdilerin oransal dağılımı şöyledir: Bu gir.~ 
dilerin yüzde O,)'ünti ithal edilen girdiler, yüzde 26,7rsi
ni ise ekonomideki diğer tiretim sektörlerinden alınan ara 
mal girdileri ve yüzde 71,0'ını da katma değJ!r oluşıburmakta
dı.r.(77). Ekonomid.eki üretim sektörlerinden alınan yüzd.e 26,1 
oranındaki aramal girdilerininı:~de yüzde 11,7'si yine tarım 
sektöründen, yüzde 6 9 5}i hizmet sektöründen, yüzde 6,J."U i
malat sanayii sektöründen, ve yüzde. 2·,2 •si d.e tar·ıma dayalı 

sanayi sektöründ,en alınmıştır. 

Şimdi, tarımın ve diğer· sektörlerin geriye doğru bağ
lantı: etkilerini analiz e.tme.y.e çalışalllD.o Böylece T..Urkiye 
ekonomisinde.ki; hangi sekt.örUn: daha ça:k diğer· sekt.ör Uretim,... 
lerinf harekete geçirme,. özelliğ:ii ta:ş:t.d::ığ:ı;. be.lirlenebilir(78). 
Sonra da: söz konusu bu sektörle tarım sekt.örUnUn ili.şkisi 
ortaya konulabiliro 

Bir sektörün diğ~r sektörlerden aldığı aramal girdile
rinin toplam sekt.ör üretimine oranı, ilgili sektörlin aramal 
girdi leri ~rönünden sektörlerarası bağımlılığını gösterir(79 ). 
Bu da ilgili sektörün "geriye doğru olan bağlantı etkisini" 
verir. O halde j. sektörlin geriye doğıru bağlantı etkisi şu 

şekilde formüle edilebilir; 

B '!':!: 
g 

Burada; 

~ 
i 

r'\ 

~ xi. 
~:.\ J (\ 
---:: ~ aij 

,~, 

. 
xij • j. sektör.Un 

' 
x. . j. sektörün 

J ' 
Bg. . j. sektörün 

' 

(IV. 1) 

toplam aramal kullanım miktarınx 

tiretim miktarını gösterir. 

Üiretimindeki bir birimlik artışın, 

girdi veren sektörlerde toplam ne miktarda tiretim artışı ya-

(1~ Bkz. 1979 yılı Türkiye Sektörlerarası İşlemler Matrisi' 
(78). Genellikle, dengesiz büyüme teorileri diğer sektörlerin 

tiretimlerini har.ekete geçirecek sektörlere yatırım ya
pılması ilkesine dayanır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 
A. Hirschman, 1958, The Strategy Of Economic Development .. , 
Yale University Press, New Reaven. · 

(79) V. Savaş, 1971, Türkiye Ekonomisi, Şermet Matbaası, İstan
bul, s .1)4 .• 
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rat.acağını gösteren katsayıdır. 

Geriye doğru bağlantı etkileri (Bg~ en:. yüksek olan sek
törler, ekonomide sUrUkleyicilik rolUnU üstihenınişlerdir. Bu 
yüzden~, genellikle. sektörlerin bu özellikleri yatırım önce-

l 

li~i ölçütti olarak gözönünde bulundurulur. 

1979 yılı sektörlerarası işlemler mAtrisinden yararla
narak hesapladı~ımız sektörlerin geriye doğru bağlantı etki
leri aşağıdaki Tablo(IV.2)'de verilmiştir. Tablonun verdiği 
sonuçlara göre geriye doğru ba~lantı etkisi en yüksek olan 
sektörler, büyüklük sırasına göre; 

- Gıda sanayii 
- Dokuma sanayii 
- Ağaç ve mantar ürünleri 
- D-iğer· imalat 
- Tütün sanayii 
::. Kimya sanayii 
- Taşı~ araçları-Makina sanayii 
- Hayvancılık 

- Petro.! ArıtJ.mJ.: · 

Tablo(IV.2}: Geriye doğ~u bağlantı etkilerine göre 
sektörler 

Sektörler 
ı. Bitkisel tiretim 
2. Hayvancılık 
J. Ormancılık 
4;. Su tirünleri 
5. Madencilik 
6. Tütün Sanayii 
1. Dokuma Sanayi~ 
8. Kimya Sanayim 
9. Petrol Arıtımı 

10. Ta~ıt Araçları-Makina San. 
11. Ağaç ve Mantar Urtinieri 
12. Enerji 
11. Gıda Sanayii 
14. Diğer imalat 
15. Hizmet 

B 

0,20976 
0,39490 
0,16174 
0,09160 
o' 15816. 
0,53211 
o, 61121. 
0,44578 
0,37297 
0,42475 
0,59164 
0,35172 
0,77419 
0,57417 
0,26149 

Kaynak: 1979 Yılı Türkiye Sektörlerarası İşlemler Matrisi 
(Tablo(III.).)) 
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Geriye doğru bağlantı etkisi en yüksek beş alt sektö
~ün d~rdU tarıma dayalı sanayi· sektörüne aittir. Bu neden
le geriye doğru bağlantı etkisi en yüksek olan sektör, ta
rıma dayalı sanayi sektörüdür. Bu da ekonomideki tüm sek
törlerin üretimleri' birer birim arttırıldı~ında ekonomide 
yaratılacak en yüksek üretim artışının tarıma dayalı sana
yi sektörü ile sağlanacağını gösterir. Örneğin, tarıma da
yalı sanayi sektörünü oluşturan dört alt sektörün üretim
leri bir birim arttırılırsa, ekonomideki üretim sekt.örleri
nin tiretimlerinde toplam 2,5 birimlik bir artış yaratılabi
lir·. Bu miktarın önemli bir kısmı da tarım sektörüne aittir. 
Bu nedenle ülkemizde tarıma dayalı sanayi sektörlerinin ge
liştirilmesi için izlenecek politikalar desteklenmelidir. 
Böylece bu sektörlerin eereksinimi olan hammadde kaynakla
rını sağlayacak olan tarım sektörünün zengin üretim kapasi
tesi de~erlendirilmiş ve dolayısıyla tarım sektörünün ülke
mizin kalkınmasındaki gerçek işlevini yerine getirabilmesi 
sağlanmış olur. 

Tarıma dayalı sanayi sektöründen. sonra geriye doğru 
bağlantı etkisi en yüksek olan sektörler diğer imalat-sa
nayii ile tarımın alt sektörü olan hayvancılık sektörüdür. 

Tablo(IV.2).'de görüldüğü üzere, tarımın alt sekt.örle
ri içinde ekonominin d.iğer sektörleri ile gerisel bağlantı .. 
etkisi en yüksek olanı hayvancılıktır. Bu nedenle, tarım 

sektörüne yapılacak yatırımlarda öncelik, bu ölçüt.e göre 
hayvancılık alt sektörüne verilmelidir. 

IV. ı. 2. Ç'Jikt:ılar Yônünd.enı Bağ:ıml.ılığı 

Bu kısımda, tarım sektörü ile diğer sektörler arasın
daki yapısal ilişkiler çıktılar yönünden ele alınacaktır. 
İlk olarak 1979 yılında tarımın alt sektörlerinin ekonomi
deki üretim sektörlerine gönderdikleri (sattıkları) aramal 
miktarlarını gösteren Tablo(IV.J)'den yararlanılarak tarı
mın alt. sektörlerinin aramal çıktılarının sektörlere göre 
dağılımı gösterilmeye çalışılacaktır. 
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~ablo(IV.J)'den görüleceği üzere tarım sektörünün. 
başta tarıma dayalı sanayi sektörleri olmak üzere. ekono
mideki tüm sektörler ile çıktılar yönünden sıkı bir iliş
kisi bulunmaktadır. Tarımın alt sektörlerinin aramal ola
rak ürettikleri ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine gön
derdikleri çıktıların yüzdelik oranlarını incelediğimizde; 

-Bitkisel üretim sektörü aramal çıktılarının yüzde 
6J,5'ini, 

- Hayvancılık sektörü aramal çıktılarının yüzde 84,4 
ünü. 

- Ormancılık sektörü aramal Çllktılarının yüzde 88,6 
sını, 

- Su ürünleri sektörü aramal çıktılarının da yüzde 
69,l'ini tarıma dayalı sanayiye vermektedirler. Bu da gös
teriyor ki, tarıma dayalı sanayi sektörleri, tarımsal U
rünler(tarımın alt sektörleri ürünleri} ~in önemli bir pa
zar durumundadır. Ayı:ııca tarımsal hammadde ürünlerinin· e
konomik olarak satılabilmesi bUyük ölçüde tarıma dayalı 
sanayi sektörünün gelişmesine bağlıdır. 

Tarım sektörü ürünlerinin ikinci önemli pazarı ta
rım sektörünün kendisi olmaktaılır. Şöyle. ki, tarım sektö
rünün aramal olarak ürettiği çıktıların yüzde 28,6'sı 
tohumluk, hayvan gücü, kereste, hayvan yemi vs. alarak 
yine tarım sektörü tarafından tüketilmektedir. Öte yan
dan tarım sektörü, tarıma dayalı sanayi sektörline yüzde 
0,1, madencilik sektörüne de yüzde 1,2 oranında aramal 
çıktısı sBtmaktadır. 

Şimdi 1979 y~lı sektörlerarası işlemler matrisini 
ele alArak her bir sektörün, aramal olarak ürettikleri 
çıktıların analiz edildiği rrileriye doğ~u bağlantı etki
lerini" belirleyelim. Bu bağlantı etkileri yardımıyla da 
her bir sektörün ekonomi içindeki yeri daha açık bir şe
kilde belirlenmiş olacaktır. Herhangi bir sektörün. diğer 
sektörlere sattığı: aramalların sektör üretimine·oranı, 
ilgili sektörün çıktılar yönünden sektörlerarası b_ağımlı
lığını gösterir. Bu da ilgili sektörün ileriye doğr.u o-
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lan bağlantısını verir(8~. O halde i. sektörün ileriye doğ
ru bağlantı etkisi aşağıdaki şekilde formüle edilebilir, 

" ~X 
B . , :: .l::' i j- ( IV • 2 ) 

ı. X 
ii. 

Burada; 
" ~ :xij: i. sekt.örün teplam aramal çııktlJ miktarını, 

Xı ; i. s ektörün toplam üret.im miktarını gösterir·. 

Herhangi. bir sektör. iç,in hesaplanan ileriye doğru bağ
lant.ı etkisinin ekonomik açıdan önemi, bağlantı etkisi he
saplanan sektörün ürünlerini girdi olarak kullanan sektÖF"
lerin gelişmesine olan katkısıdlJr~ Bağlantının yüksek olma
sı durumunda, sektörel üretim artışı, ilgili sektörlere da
ha fazla aramalı sağlayacaktır( 81.}. 

Tablo(IV.4)ı'd.e, 1979 yılı sektörlerarası işlemler mat
risinden yararlanarak hesapladığımız, sektörlerin ileriye 
doğru bağlantı etkileri verilmiştir. İleriye doğru bağlantı 
etkisi en yüksek sektörler büyüklUk sırasına göre; 

- Ormancılık 

- Fet.rol Ar.ı.t,ımJL 

- Madencilik 
- Kimya 

- Di ğer.· İmala t. 

- Enerji 
- Bitkisel tiretim 

sektörleridir~ bu sektörlerin UrUnlerine olan aramal talep
leri oransal olarak diğer sektörlerin ürünlerine olan ara
mal taleplerinden daha fazladır. 

İleriye doğru bağlantı etkisi yüksek sektörler ekono
mide ıti tici sektör" durumundadırlar. Genellikle sektörlerin 
bu özellikleri, yatırımların sektörel planlamasında bir ön
celik ölçütü olarak kullanılır. 

(80). y. Savaş, 1974, Kalkınma Ekonomisi, Şermet Matbaası, 
Istanbul, s. 127. 

(81). Y. Kepenek, 1977, Türki~e imalat. Sanayiinin Unetim Ya
pısı, ODTU, Ankara, s. ı. 



Tablo(IV.4)..: İleriye Doğru Bağlantı Etkilerine Göre 
Sektörler 

Sektörler 
ı. Bitkisel Uretim 
2. Hayvancılık 
J. Ormancılık 
4. Su Urünleri 
5. Madencilik 
6. ~ütün Sanayii 
1. Dokuma Sanayii 
8. Kimya Sanayii 
9. Petrol Arı t.ımı 

10. Taşıt Araçları-Makina San. 
ll. Ağaç ve Mantar tirünleri 
12. Enerji 
13. Gıda Sanayii 
14. D-iğer İmalat 
15. Hizmet. 

0,46956 
0,25947 
0,91775 
o' 11652' 
0,80259 
0,00073 
0 .. 26958 
o' 79645 
0,86590 
0,31684 
0,56731 
0.65037 
0,22932 
0,68132. 
0,26424 

Kaynak: 1979 Yılı Türkiye Sektörlerarası İşlemler Matrisi 
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Yukarıdaki Tablo(IV.4) incelendiğinde tarımın ormancı
lık ve bitkisel üretim alt sektörlerinin, ileriye doğru bağ
lantı etkileri enytiksek yedi sektör arasında yer aldığı gö
rtilebilfll"·. Bu durum, bize, ormancılık ve bi tkisel tiretim 
sekt.örlerinin ekonomide "aramalı" tireten sektörler olarak 
önemli rol oynadığın~ göstermektedir. Örneğin, ormancılık 
sektörü çıktısının yaklaşık yüzde 92'sini, bitkisel üretim 
sektörü de tiretiminin yüzde 47'sini are.malı olarak ekonomi
deki diğer tiretim sektörlerine satmaktadır. 

IV.l.J .• T.oplam Bağımlılığı. 

Bundan önceki ·kısımlarda sektörlerarası mal ve hizmet. 
akımlarının dolaysız(direkt) bağımlılık açısından bir değer
lendirilmesi yapılmıştır. Bu kısımda da, sektörlerarası mal 
ve hizmet akımlarının delaylı ve dolaysız bağımlılık açısın
dan bir değerlendirmesi ele alınacaktır. 

1979 yılı teknoloji ters matrisinin sütun elemanları 
top]amı, ilgili sektörlin toplam (dolaylı ve dolaysız) geri-
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ye doğru bağlantı etkisini (~JrBg) verir. Diğer yönden sözko
nusu ters matrisin satır elernanları toplamı da ilgilitısek
törün ileriye doğru bağlantı etkisini (TB1 ). gösterir(8?). 

Dolaysız Bg'n~n yüksek olduğu bir sektörün TBg'sinin 
d:e yüksek olduğu 'Jablo(IV .2) ve Tablo(IV. 5} 'in. incelenrnesin,
de görülmektedir. Ancak bazı sektörler de toplam bağlan~ı 
etkisi daha ağırlıklıdır. Öımeğin bi tkisel tiretim ve enerji 
sektörlerinin Bg'leri sırasıyla 0,20976 ve 0,35172 olmasına 
karşılık TBg'leri 1,323806 ve 1,2199325 dir. Benzer bir kar
şılaşt.ırma ormancılık ve enerji gibi diğer sıaktörler için 
d.e ilgili tablolardan yapılabilir. Ayrıcaf! ~8blo:(IV .4) ve 
Tablo:( IV. 5) incelendiğinde, bu farklılıkların ileriye doğ
ru bağlantı etkilerinde (Bi,TBi) daha belirgin olduğu görü
lebilir. 

Ta b 1 o ( IV • 5) : Toplam İleriye -e Geniye Doğru Bağlantı 
Etkilerine Göre Sektörler 

Sektörler 
ı. Bitkisel üretim 
2. Hayvancılık 
3. Orrnancılık 
4. Su tirünleri 
5. Madencilik 
6. T.titün sanayii 
1. Dokuma sanayii 
Bb Kimya sanayii 
9. Petrol arıtımı 

10. Taşıt araçları-Makina 
ll. Ağaç ve Mantar ürünleri 
12 .• Enerji 
13. Gıda sanayii 
14. Diğer imalat 
15. Hizmet 

TB g 
1,323806 
1,5919099 
1,2855228 
ı ,14.23122 
1,2444502 
1,7404021 
2,0486206 
1,7088499 
ı ,4722866. 
1,7477604 
1,9611799 
1,2799325 
2,2015146 
ı ,95J0486 
1,4291977 

2~3912768 
1,2783133 
1,2200427 
1,0040263 
ı ,64893.57 
1,0000686 
1,4169792 
1,7534366 
1,5293698 
1,3527189 
1,7140273 
1,1976202 
1,2974547 
2,0095598 
3,4657069 

Kaynak: 1979 Yılı T.eknoloji Ters Ma tri si Ek( I. 2) 

Tarımın alt aekt.örlerinden toplam geriye d.oğru bağlan
tı etkisi en yüksek olan hayvancılık sektörüdür. Hayvancı
lık sektörünün TBg'si 1.5919099 d.ır. Bu bağlantı et.kisinin 

(82) Y. Kepenek, 1977, ••• , a.g.k., s.6.7. 
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anlamı hayvancılık sektörü ürünlerine bir birimlik talep 
artışı, ekonomideki sektörlerin tiretimlerini toplam 1,5919 
birim arttıracaktır. Öte yandan tarımın alt sektörlerindeki 
bir birimlik talep artışı, ekonomideki tüm imalatçı sektör
lerin üretimlerini, ttirımın alt sektörleri T.B 'leri toplamı 

' g 
olan 5,3435509 kadar arttıracaktır. Diğer taraftan toplam 
ileriye doğru bağlantı etkisi en yüksek olan hizmet sektö
rüdür. Başka bir ifadeyle hizmet sektörü ekonomide itici gü
cü en yüksek sektör durumundadır. Tablo(IV.5}' den görüldü
ğU gibi, tarımın bitkisel üretim alt sektörü, toplam bağlan
tı etkisi en yUksek ikinci sektördüir. T.arımın diğğr· alt sek
törlerinin sözkonusu bağlantı etkileri ise düşUktür. 

Şimdi d.e toplam ileriye doğru bağlantı etkisinin eko
nomik açıdan anlamını tarımın alt sektörleri için açıklaya
lım. Ekonomideki tüm üretici sektörlerin ürünlerine olan 
t.alep bir birim arttırılırsa;~ 

- bi tkisel tiretim sektörü ür .. etimi 2,3912768, 
- hayvancılık sekt.örü üretimi 1,278313}, 
- arınancılık sektörü üretimi 1,220042, 
- su ürünleri sektörü üretimi 1,0040263 birim artacak-

tır.·. Dolayısıyla tarım sekt.örü iç; ve dış piyasaya direkt U
rün olarak· dört birim ve dalaylı olarak da 1.89 birim UrUn. 
sunacaktır. 

Toplam geriye doğru bağlantı etkisi, daha çok aramalı 
kullanılması ve buradan diğer sektörlerdeki üretimin arttı
rılması gibi nitelikleri ile toplam ileriye doğru bağlantı 
etkisinden daha üstün tutulursa gıda, dokuma, ağaç ve man
tar ürünleri, diğer imalat, t.Utün ve taşıt araçları-makina 
sekt.örleri bu açıdan önemli sektör olarak alınabilir. Söz
konusu sektörlerden dördünün tarıma dayalı sanayi sektörle
ri olması, ülkemizin sanayi yapısının önümüzdeki yıllarda 
da tarıma dayalı olması gerektiğini göstermektedir. 
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IV •. 2. Nihai Talep: Unsurle.·l":l. .. Yönündenl Tarıımsal Uretimin 

Planlanması 

Girdi-çıktı analizinin temel konusu olan sektörel çık
tı düzeyleri ve nihai talep arasındaki i'lişkinin ortaya ko-

' 
nulması II.BölUmde incelenmişdi. Bu kısımda ise çeşitli ni-
hai talep unısurlar·:ıı. taleplerinin önce ayrı ayrı sonra da 
birlikte tiretim sistemi Uzerindeki etkileri analiz edilecek
tir. Başka bir ifadeyle rrr·oBöltimde çalışmamız i çin: kabil et
t.iğimiz plan dönemi (1988-1991 yılları) için tahmin. edilen ni
hai talepleri karşılayacak sektörel üretim planları. hazırla
nacaktır. 

IV.2.1. İhracat Yönlinden tiretimin Planlanmasi 

Burada,. kJJsım(III.2.1) 'de tahmin. edilen sekt.örlere gö
re 'd.o.laysız(direkt) ihracatları karşılayan,, he:r bir sekt.ör.Un 
dolaylı. ve dolaysız tiretim miktarları belirlenecektir. Bu a
naliz için de d.enk1em(II.l9)'daki;, 

-ı 
XE -:. (I-A) • E 

fbrmtilU kullanılacaktır. 
Burada;. 

)-ı ( I-A : 

E 

1979 yılı sektörlerarası teknoloji ters matri
si (Ek(I.2·)) 
Sektörlere göre dolaysız ihracat miktarlarını 
gösteren. vektördtir. 

Bu formtillin gerektirdiği işlemler Anadolu Universitesi 
Bilgi İşlem MerkeEi'nde(A.U. B.İ • .M.) yapılarak elde edilen so
nuçlar aşağıdaki Tabl-o( IV .6). 'da verilmiştir. Tablo:( IV .6), 
1988-1991, yılları için tahmin edilen sektörel ihracat miktar
larının karşılanabilmesi için her bir sektörlin tiretmek zorun
da olduğu çıktı miktarlarını göstermekte.dir. Ayrıca aynı tab
lo.da plan yılları içinde her bir sektörlin toplam ihracatteki 
ağırlıkları da hesaplanmıştır. 

Tablo{IV.6)'nın incelenmesiyle de görtileceği gibi, top~ 

lam ihracatın karşılanması için tarım sektörUnUn gerçekleşti
receğli tiretim miktarı plan döneminde ytizde 12.5 artarak plan 
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dönemi sonunda 1 061 732. milyon TL. 'ye. ulaşacaktır. Aynı 
d~nemde tarım sektörü dolaysız ihracat malı üretimindeki 
artış yüzde 5.3 olurken, dolaylı ihracatteki artış yüzde 
23.8 olacaktır. Bu da gösteriyor ki, plan dönemi tarım U-,. 
rünleri ihracatında yapıs~l bir de~işiklik sözkonusudur. 
~ani tarım ürünleri ihracatı işlenınemiş (ham) ürünlerden 
işlenmiş ürünlere doğru bir kayma gösterecektir• 

Tarım sektönünün. 1988 yılı ihracat.ındaki alt sektör-
lerin payları. büyüklük sırısına göre şöyle olacaktır; 

- bitkisel üretim (yüzde 74), 
- hayvancı].ık (yüzde 2.2), 
- ormancı1ık (yüzde J), 
- su ürünleri (yi.izde 1) dir·. Plan dönemi sUresince 

bu sıralamada değişme olmayacak, ancak aynı dönemde bitki
sel Uretimin.payı yaklaşık yüzde 2 oranında azalırken, hay
vancılık sektörünün payı ise yaklaşık yüzde 2 oranında ar
t.acaktır. Buna karşılık plan döneminde diğer iki sektörün. 
paylarında önemli bir değişme olmayacaktır. Ute yandan plan 
dönemindeki tarım ürünleri ihracatının, bi tkisel üret.im ü
rünleri ihracatından, hayvancılık ürünleri ihracatına doğru 
yöneleceğini söyleyebiliriz. 

T.ablo(IV .6) 'dan t .. oplam ihracat miktarının karşılanma
sında en büyük payın, diğer imalat sanayii sektörüne ait ol
du~u ve bu payın,, plan dönemi boyunca sürekli artacağJJ anla
şılmaktadır. Bu da bize, Türk ekonomisinin sanayileşme yo.
lunda olduğunu göstermektedir. Ancak zengin tarımsal kaynak
ları olan ülkemizin, .tarıma dayalı sanayisindeki ihracata 
yönelik üretim artışının diğer imalat sanayiine göre düşük 
olması dikkat çekicidir. Bu nedenle tarıma dayalı sanayi U
rünleri ihr.acat.ında gerekli devlet desteği sağlanarak bu 
potansiyel değerlendirilmelidir. 

IV.2.2. Tüketim Yönünden tiretimin Planlanması 

Kısım(III.2.J;) 'd.e lilkemizin plan dönemindeki (1988-

1991) sektörlere göre dolaysız tüketim talebini belirlemiş-
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tik .• Şimdi de bu ~tüketim talebinin karşılanabilmesi için 

· her bir sektörün üretmek z.orunda olduğu do.laysız ve dalay

lı ürün mik.tarları belirlenecektir. Bu analiz, denklem 

(II.l9);' dan alman. ve aşağıda verilen f.ormül yardımıyla 

yapılacaktır. 

XC = (I-Af'. (C+G) 

Burada: 

(I-Af' : 1979 yılı· sektörlerarası teknoloji ters mat

r.isi 

(C~G) Sektörlere gı:>re: d.o.l.aysız; ·özel ve kamu tüke

tim harcamalarını gösteren vektör· 

Fo.rmülün uygulanması çalışmaları A.U. B.İ.M. 'de yapıl

mış, elde edilen sonu~lar Tablo(IV.7)'de verilmişt.ir. Ayrı

ca aynı tabloda, ülkenin kamu ve. tizel t.üketim talebinin kar

şılanabilmesi için. sektörlerin ürettiikieri t.oplam ürün. mik

tarı içinde her bir sektörün oransal payı dja hesaplanmıştır. 

1988 yılındaki toplam t.tiket.im talebinin karşılanabil

mesi için tarım sektörü 2 977 JJl milyon TL.'lik ç1ktı üret

mek zorundadır. Bu üre.timin yüzde 55.5-'ii. bit.kisel üretim, 

yüzde 32.4'ü hayvancı,lık, yüzde S.l'i ormancılak ve yüzde 

4 .o' ı . ise, tarliffim. su tirlinleri alt sekt.örüne- ait. ola
caktır. Plan d~nemi boyunca alt sektörlerin paylarının bü

yüklük sıralamasında bir değişme olmayacak, ancak aynı dö

nemde bitkisel üretimin payı yüzd.e 0.6: ve hayvancılığın pa-

yı yüzde 0.5 oranında azalırken arınancılığın payı yüzde 0.): 

ve su ürünlerinin payı- ise yüzde 0.8 oranında artacaktır. 

Bu durum tüketim talebinin, hayvancılık ve bitkisel ürünler
den ormancılık ve su ürünlerine doğru yöneleceğini göster
mektedir. 

T.arım ve tarıma dayalı sanayi. alt sektörlerinde plan. 

dönemi(l988-1991) tiretim artışları '.rablo(IV.7)'den hesapla

narak aşağıda verilmiştir. 
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S1'KTÖRLER 

TARIM 
Bi tkisel Uretim 
HayvanclJ]ık 
Ormancılık 
Su tirünleri 

TAR.L"'IA DAYALI SANAYİ 
Tütün Sanayii 
Dokuma Sanayii 
Ağaç ve Mantar tirünleri 
Gıda Sanayii 

Do.laylı ve Dolaysız 
U.r.etim Artışı(yüzde) 

1.9 

0.8 
O.J 
6.0 

21.1 

5.5 
4.9 
5.1 

-0.2 
7.2 
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Diğer taraftan tarımın alt sektörlerinin, Tahil.o(III.9·l'dan 
yararlanarak hesaplanan plan dönemi dolaysız üretim artışla
rı ve Tablo (IV. 7) 'deki dolaylı. ;ve dolaysız üretim miktarıy
la Tablo(III.l3}'deki dolaysız üretim miktarları farkından 
oluşan dalaylı üretim miktarlarının plan dönemi üretim ar
tışları hesaplanarak aşağıda verilmiştir. 

TARll1I 
Bitkisel Uretim 
Hayvancılık 
Ormanc:tlık 
Su tirünleri 
Gen.el 

ı,io:lays,ız.: Uretim 
Art,ışı (yüz.de) 

-18.9 
-5.1 
9.1 

ilii 
-4..)' 

Dalaylı tiretim 
Artışı (yüzde) 

5. 5· 
6.7 
0.2 
M 
5.6. 

Yapılan bu analizler s.onucunda plan döneminde tarım 

sektörü tüket.im talebini karşılamak amacıyl.a bu sektörün. 
üretmek zorunda olduğu ürünlerde yapısal değişiklikler bek
lenmektedir. Bu değişiklikler şöy:h.e sıralanabilir: 

- Bi tkisel üretim ve hayvan.cılık sektörlerinin dolay-. 
sız üretimi azalırken dalaylı üretiminin ise artması beklen
mektedir. Başka bir anlatıml.a, bi tkisel üretim ve hayvancı~ 
lık ürünlerinin ham olarak tüketilen kısmında bir azalma, 
işlenmiş olarak tüketilen miktarında ise bir artma ~rüle
cektir·. 

- Ormanc·ılık ve su ürünlerinin hem dola»sız hemde do
laylı üretimlerinde artışlar· beklenmektedir. 

- Bu değişikliklette bağlı olarak, tarım sektörünün do
laysız üretimi azalırken dalaylı üretimi artacaktır. 
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iiğer taraftan tarım sektörünlin dolaylı Uretimind.eki artış
lara bağlı olarak tar.ıma day al ı sanayi UrUnlerinde önemli 
üretim artış.ları olacaktır. Bu durum, ülkemizin tüketim ya
pısının gelişmiş Ulkelerinkine benzerneye başladığının bir 
işaretidir. 

Tablo(IV,1)'ye genel olarak bakıldığında, plan dönemi 
boyunca tüketim arnacı~la kullanılan hizmet ve enerji. sekt.ör 
ürünleri hem mutlak hem. d.e oransal olarak artarken tarım ve 
tarıma dayalı sanayi, diğer imalat sarıayii ve madencilik 
sektör ürünlerinde ise mutlak olarak artışlar, oransal ola
rak da azalışlar gözlenmektedir. Bu durum, ülkemizin, tüke
tim yapısının geçireceği başka bir değişikliği göstermekte
dir;. Sözkonusu değişim, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hiz
met. ve enerji sektörleri yararınadır. 

IV.2.J. Yatırımlar Yönünden tiretimin Planlanması 

Her bir sektörün plan d.öneminde yatırım malı olarak 
üreteceği dolaysız çıktı miktarları kısım( III .2 .2) •·de tah
min edilmişd.i. Şimdi de tahmin edilen sektörlere göre do
laysız çıktıların.üretilebilmesi için her bir sektörün U
retmek zorunda olduğu dolaylı ve dolaysız çıktı miktarla
rını belirfemeye çalışalım. Bu analiz için de, denklem(!!. 
19) 'daki, 

_, 
x 1y-:. (I-A) • Iy 

formUlU kullanılacaktır. 
Burada;: 

(I-Ar' : 197·9 yılı sektörlerarası teknoloji ters mat:
risi 

IY Sekt.ör.lere göre dolaysız yatırım miktarlarJL 
vektörli 

Bu formülUn. uygulanması A.U.B.İ.M.'de yapılmış ve so
nuçlar Tablo(IV.B)'de verilmiştir. 

1988 yılında tarım sektörü yatırım malı olarak 43 404 
milyon TL. 'lik çı.ktı Uret.ecekt.ir. Bu miktarın yüzde 45.2.'si-



TAE:L_C; ;:: : ı. .. J; :=; ::; 1988-~991 YiLLARINDA TAHMIN ~JIL~N TOPLAM YATIRIMLARlN 
I<.A F. :::; I L;::::ıt-<A ~3 I L_I·.-; E B I I c: I i··.~ ::;:; E i<. T ::1 F. ;_E.:~:. II··.~ ı_; r:. ETt··i E~::. Z DR. ;_ıj'·.J DA D LDl_! K-
LAR! CIKTI MIKTARLARI 

(1983 Fiyatlarıyla-MilyonTL) 
1----- ---- - - -----..ı -------------ı --------------ı -------------ı -------------1 
. SEKTÖRLER i 1988 i 1989 i 1990 i 1~91 . 
!--7-----------------!-------------!--------------!-------------!-------------! 
!TARIM 
!-BİTK1SEL ÜRETİM 
!-HAYVANCILIK 
!-ORMANCILIK 
!-SU ÜRÜNLERİ 
!TARlMA DAYALI SAN. 
! -TÜTÜN SANAYİ İ 
ı -DOKUMA SANAYİ İ 
-AGA~ VE MANTAR Ü. 
-GIDA SANAYİİ ! 
DicrER iMALAT sANAYİİ! 
-KİMYA SANAYİ İ 
-PETROL ARITIMI 
-TA$IT ARAÇ-MAK. S • 

. -DİGER İMALAT 
!MADENCİLİK 
! E~ERJİ 
!HIZMET 

43404! 
19619! 

7403! 
15714! 

668! 
139948! 

55! 
12690! 
92703! 
34500! 

2050508! 
83273! 

161678! 
1232069! 

573488! 
81598! 
28163! 

2752280! 

45948! 
20768! 

7837! 
16635! 

708! 
148148! 

58! 
13433! 
98135! 
36552! 

2170675! 
88153! 

171153! 
1304273! 

607096! 
86380! 
29813! 

2913572! 

48483 
21914 

8269 
17553 

747. 
156325! 

61! 
14175! 

103551! 
38538! 

2290469! 
93018! 

180598!. 
1376253! 

640600! 
91147! 
31459! 

3074364! 

50950! 
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ni bitkisel üretim, yüzde 17.l'ini hayvancılık, yüzde J5.7 
sini ormancıl.ık ve yüzde 1.6..'sını ise su ürünleri sektörle
ri karşılayacaktır. 

11.ablo(IV.8)ı ve T~blo(III.lO) birlikte ele alındığında 
t.arım:ın.. alt. sektörlerinden bitkisel üretim, ormancılık ve 
su ününleri sektörleri plan döneminde dolaysız yatırım malı 
üretmeyeceklerdir. Diğer taraftan tarımın hayvancılık alt 
sektörü aynı dönemde hem dalaylı hem de dolaysız olarak ya
t.ırım malı ür.etecektir. ·Örneğin. 1988 yılında hayvancılık 
sekt.örünün yatırım malı olarak üretmek zo.runda olduğu 740J 
milyon TL. 'lik toplam çıktının 993 milyon TL. 'sini dolaysız. 
6410. milyon ']L. 'sın:ı.. ise d.olayll!.. mik.tan· oluşt.u:vmaktadır. 

T.ablo(IV.H).genel olarak incelendiğinde, yatırım malll. 
üretiminde tarım sektörünün. önemli b,ir payının bulunmadığı 
görülmektedir. Öte .. yandan; Hizmet, Taşı.t. Araçları-Makina ve. 
Diğer İ.malat Sektörlerinin, yat.ırım malı üretiminde önemli 
payları vardıır. 

IV.2.4o Sektörel tiretimin Planlanması 

Bu kısımda, nihai talep kalemlerinin(ihracat, özel ve 
kamu tüketimi, G.S .S .s .B. 'nin) birlikte ür.et.im sistemi üze
rindeki etkileri analiz edilecektir. Diğer bir ifadeyle U
çüncü bölümd.e tahmin edilen plan dönemi toplam nihai. t.alep
lenini karşılayan, her. bir sektörün., dolaylJ.: ve dolaysız ü
retim miktarları belirlenecektir. Bunun için de 

X -:: ( I-A Y'"1 • Y 

formülü kullanılacaktır. 
Burada;. 

(I-Ar' : 1979 yılı. sektörlerarası teknole;ji ters mat
:ıd.si .. 

Y : Sektörlere göre plan dönemi(l988-1991) toplam 
nihai talep vektörU 

Yukarıdaki formüllin uygulanması A.ti.B.İ.M.'de yapıla
rak elde edilen sonuçlar ']ablo(IV.9)'da verilmişt.ir. 
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Tablo(IV.9) incelendilinde görUlebileceii gibi, III. 
bölümde belirlenen plan dönemi topmam, nihai taleplerinin 
karşılanabilmesi iç,in tarım sektörünün üretmek zorunda ol
duğu dalaylı ve dolaysız çıkt.ı miktarı 1988 yılında :J964691 
milyon. TL. olup, planidönemi boyunca yüzde 4,6. artarak 1991 
yılında 4146727 milyon TL.'ye ulaşacaktır. Diğer taraftan 
tarım sektörünlin plan döneminin başında ve sonundaki tireti
mÜlde alt sektörlerin paylar·ı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Bitkisel tiretim 
Hayvanc:ıı.lık 
Ormancılık 
Su tirünleri 

Tarımsal Ur.etigıd~ki Paylar·ı (;yüz d~ 
1988 1991 
59 ,a. 
29,8 

7,1 
J,] 

Çizelgeden görüldüğü gibi plan d~nemi sonunda tarım~ 
sal üretimde, bitkisel üret.im sektörünün payı yüzde 0,6 ve 
hayvancılık sektörünün payı ise yüzde 0,1 azalırken, orman
cılık sektörünün payı yüzde 0,2 ve su tirünlerinin payı ise 
yüzde 0,4 oranında artmaktadır. Bu durum, plan döneminde 
tarım sektörünün üretim yapısında bazı değişikliklerin ola
cağını göstermektedir. T.arımın alt sektörlerinin plan döne
mindeki yıllık ortalama üretim artışları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

TAH IM 
Bitkisel tiretim 
Hayvancılık 
OrmancılJJk 
Su Ur.ünl eri 

Yıllık Ortalama 
tiretim Artışı(yüzde) 

1,5 
1,2 
1,4 
2, 5. 
6,7 

Or.mancılık ve su ürünleri alt sektörlerinin plan döne
mindeki üretim artışlarının bitkisel üretim ve hayvancılık 
sektörlerinden fazla olması, bu sektörlerin plan döneminde 
tarımsal ürünlerdeki paylarının art.acağınli ...gösterir.·. Diğer.· 

taraftan, tarımın alt sektörlerinin IV. beş yıllık kalkın
ma planı yıllık üretim artışı hedefleri ve gerçekleşmeler.i 
ile V. beş yıllık kalkınma planı hedefleri aşağıdaki Tab-
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lo(IV.lO}'da verilmiştir. 

T.ablo(IV .lO)..~· 'l1arımın, Alt Sektörleri Uretimlerinin 
. Plan Hedefi ve Gerçekleşmele~i 

I~:~i~;lı~~ımi 
Hedef. Gerçekle!ime V .Plan Hedefil 

Bi tki sel. Ur.. 5,0 1,6 3,0 
Hayvancılık 5,,5.- 4.,1 4,7-
Ormancılık 7.4 -2,0 J,l 
Su UrUnleri 7,7( ı 1 ,6; 7,7 

Genel(Tarım} 5.,3 2,1 3,6. 

Kaynaklar: 
a) DPT., IV .Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ya.H.oı: 166.4 

Ankara,. 1979,.s.335, Tab.l62. 
b} DPT.., V. Beş Yıllık Kalkuıma Planı D.ö:mı.emindeki 

Sektörel Gelişmeler,. Ya.No: 1975 .• Ankara, 1985. 
s.l8~31, ~ab.7,14.,17,.31. 

IVo beş yıllık kalkınma planı hedef ve gerçekleşmale
ri incelendiğinde tarım sektörü tiretiminde plan dönemi he
deflerine ulaşılamadığı görülmektedir. Bunun nedeni tarım 
sekt.örü tiretiminde yıldan yıla görülen düzensiz dalgalan
malar..ın olduğu söylenebilir. Hava koşullarının iyi gitti
ği yıllarda tarımsal üretim artışları plan hedeflerinin 
üzerinde gerçekleşmiş, hava koşullarının olumsuz olduğu . 
yıllarda ise üretimde büyük oranda azalmaların olduğu gö-
rülmüştür. Tarımda ulaşılan teknolojik değişme. henüz 
tarımsal üretimi hava koşullarına bağlı olmaktan kurtara
mamıştır. 

Tablo(IV.9) genel olarak incelendiğinde, toplam üre
tim içinde tarım, tarıma dayalı sanayi ve madencilik sek
törleri payları plan döneminde (1988-1991) yıllar itibariy
le azalma, hizmet, diğer imalat ve enerji sektörlerinin 
paylarında ise artışlar görülecektir. Diğer taraftan ülke
mizin V. beş yıllık kalkınma planında(l984-1989) yıllık 

ortalama tiretim artış hedefi yüzde 6,5 olmasına rağmen yap
tığımız tahminlere göre plan dönemi olarak ele aldığımız 
1988-199l'de yıllık ortalama üretim artışı yüzde 5,4 ola
rak gerçekleş~cektir. 
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Şimdi de sektörlerin plan dönemi çıktılarının ne kada
rının hangi nihai talebi karşılamak amaca. ile Uretiliceğini 
ve dönem boyunca bu tiretim yapısının nasıl bir de~işim gös
tereceğini araştıralım. 

Ekonomideki tiretim sektörlerinin 1988 ve 1991 yılların~ 
daki toplam tiretimlerinin gönderildiği nihai talep kalemleri 
itibariyle oransal dağılımı Tablo(IV.ll)'de verilmiştir. 

Tablo(IV.ll)'in incelenmesinde görtileceği gibi, tarım 
sektörü 1988 yılında üreteceği çıktılarının yüzde 75,l'ini 
t.Uketime, yüzd.e 23.8'ini ihracata ve 1.1 'ini yatırımlara gön~ 
derecektir •. Tarım sektör.Untit! ttiketim ağırlıklı tiretim yapısı 
plan döneminde az da olsa bir değişme gösterecek ve dönem so
nunda çıktıların yüzde 73,2'si ttiketime, yüzde 25,6'sı ihra
cata ve yüzde 1,2'si yatırımlara gidecektir. Tarım sektörU
nUn üretim yapısında göriilen ihracata yönelik değişme bizce 
bitkisel üretim, hayvancılık ve ormancılık sektörleri çıktı~ 
larından. ihracata gönderilen miktarların yıllar itibariyle 
oransal olarak artma göstermesinden kaynaklanmaktadır. Genel 
olarak adı geçen yukarıdaki tabloyu incelediğimizde sektörle
rin plan döneminde uygulanan teşvik poli tikelarına bağlı ola-· 
rak üretimlerini ihracata yönelttiğini söyleyebiliriz. Ancak 
zengin tarımsal kaynakları bulunan ülkemizin tarıma dayalı 
sanayi sektörünün ihracata yöneliminin düşük düzeylerd.e olma
sı, gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

IV. 2. s. A~ame.l Ur.etiminin· Planlanması:. 

Bir önceki kısımda, plan döneminde(l988-1991); nihai 
talep öğelerinin talep-lerini tam o.larak .karşılınabilmesi i

çin sektörlerin tiretmek zmrunda oldukları tiretim miktarları
nı belirlemiştik. Bu kısımda sektörlerin söz konusu bu tire
tim miktarının ne kadarını aramal olarak üretecekleri belir
lenecektir. Başka bir ifade yle sektör,lerin plan döneminde 
tirettikleri üretimin ne kadarının aramal üretimi olduğu a
r.aştırılacaktır. 

Nihai talep bölümü kalemlerinin belirlediğimiz talep 
miktarlarının karş_ılanrnusı için sektörlerin tiretmek zorunda 



TABLO (IV.11): SEKTÖRLERİN 1988 VE 1991 YILLARINDAKi TAHMİN EDİLEN 
0RETİMLERİNIN NİHAİ TALEP UNSURLAR! İTİBARİYLE 
ORANSAL DAGILIMI (YÜZDE) 

---------------- --------------....... ~--~-----·--··- -~--- ------~----~-

1988 1991 

TÜKETİM 
. 

" • SEKTORLER IHRACAT YATIRIM TUKETIM IHRACAT YATIRIM 
-----~---~---------- ------- ------- ------- ------- -------- -------. 
TARIM 75,1 23,8 1,1 73,2 25,6 1,2 
-BİTKİSEL ÜRETIM 69,6 29,6 0,8 67,8 31,2 o ,9 ! 
-HAYVANCILIK 81,5 17,9 0,6 78,5 20,8 0,7 
-ORMANCILIK 86,2 8,2 5,6 84,1 9,8 6,1 

.-SU ÜRUNLERI 93,0 6,4 0,5 93,9 5,6 0,5 
ITA~I~ DAYAL!,SAN. 71.2 26,4 2,4 67,2 30,2 2,5 
-TUTUN SANAYI I 9~.9 0,1 o .. o 99,9 0,1 0,0 

!-DOKUMA SANAYİİ 40,8 58,5 0,7 36,2 63,2 0,6 
' - " !-AGA~ VE_MANTAR U. 73,8 13,2 13,0 68,3 17' 2 14,5 
ı-GIDA SANAYİİ ı 88,1 10,8 1,1 86,6 12,2 1 ,.2 
lDİGER İMALAT SANAYİ! 51,6 22,4 26,0 48,6 25,4 25,9 
! -KİMYA SANAYİİ 62,8 30,2 7,8 57,4 34,5 8,1 
!-PETROL ARITIMI 76,9 13,2 9,9 75,8 .14,0 10,2 
l-TA~IT ARA~-MAK. S. 33,9 13,2 52,9 33,6 15,5 50,9 
ı-DiGER fMALAT 47,8 32,1 20,1 43,1 36,9 20,0 
lMADENCfLİK 82,5 12,2 5,3 80,9 13,5 5,6 
IENERJİ 89,8 6,3 3,9 90,8 5,9 3,3 
ı HİZMET 66,3 6,5 27,1 66,6 7,0 26,4 . -· 
Kaynaklar: Tablo (IV.6),(IV.7),(IV.8),(IV.9) 



• 

8] 

kaldıkları aramal miktarlerlinın nasıl belirlenebilB.ceğini 
Bölilm-II'de açıklarnıştık. Sektörlerin aramal üretim miktar
ları önceki açıklamamızdan farklı o.larak da belirlenebilir. 
Şöyle ki, Tablo(IV.9}'da veril.tm plan dönemi sektör üretim
leri ile Bölüm~III'deitahmin edilen aynı dönemdeki toplam 
nihai taleplerinin farkı, sektörel aramal üretimini verir. 
Plan dönemi için bu şekilde hesapladığımız sektörlerin tire
tecekleri aramal miktarları Tablo.( IV. 12) 'd.e verilmiştir. 

~ablo(IV.l2)tnin incelenmesiyle görülebileceği. gibi,"· 
1988 yılında tarım sektörü 2 219 808 milyon TL.'lik aramalı 
tiretecektir. Bu üretimin yüzde 70,1'sini bitkisel üretim, 
yüzd.e 2J,6'sını hayvancılık, yüzde 5,2'sini ormancılık, yüz
de 0,4'tinü ise su ürünleri alt sektörleri gerçekleştirecek
tir. Dieer taraftan, plan dönemi boyunca tarım sektörünün 
aramal üretimi yüzde 8,7 artarak 1991 yılında 2 478 781 mil
yon T.L. 'ye ulaşacaktır. Aynı dönemde ekonomideki diğer· üre
tici sektörlerin aramal üretimleri ise yüzde 15,4 oranında 
artacaktır. Buna bağlı olarak da tarım sektörünün ekonomi 
içindeki aramal üretim oranı plan dönemi süresince azalma 
gösterecektir. 

Şimdi d.e tarımın' alt. sektörlerinin plan dönemindeki U

re timlerinin n..e kadarını aramsı o·J.arak üreteceklerini ve 
plan dönemi süresince bu yapının nasıl bir değişim göstere
ceğini araştıralım. 

Tablm(IV .13): 1988 ve 1991 Yıllarında Tar:ıını Alt. Sektör
lerinin T.o.plam tiretimleri İçindeki Aramal Uretim Oranları 

Tarımın Alt; 
SeKtörleri 

ı. Bitkisel Uretim 
2 • Hayvan c ıl ık 
3~. Or.manc ıl ık 
4. Su Urtinieri 

Aramal Uretim Oranı{yüzde) 
1988 1991 

68 
46· 
42 

1 

60 
48 
42 

1 

Kaynak: Tablo(IV.9) ile Tablo(IV.l2)'den yararlanılarak he
saplanmışt.ır·. 

Tablo(IV .1):) incelendiğinde görüleceği üzere ormancı
lık ve su tirünleri sektörlerinin aramal üretim oranlarında 

.. ---···-----------------
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TAE:LC:: ( I \..i ıı 2. 2) SEKTORL~RIN ?LAN DONEM!NDE~: ARAMAL ~RETIM DEGERLERI 

(1983 Fiyatlariyla-MilyonTL) 
ı---,... - - - -- - - - -- - ~ -------------! --------------! -------------! -------------! 
[ SEKTÖRLER ! 1988 ! 1989 ! 1990 ! , 1991 
!--------------------!-------------!--------------!-------------!-------------! 
!TARIM 
!-BİTKİSEL URETİM 
!-HAYVANCILIK 
!-ORMANCILIK 
!-SU URÜNLERİ 
!TARlMA DAYALI SAN. 
! -TÜTÜN SANAYİ İ 
! -DOKUMA SANAYİ İ 
!-AGAÇ VE MA~TAR Ü. 
! -GIDA SANAYI I ! 
!DIGER İMALAT SANAYİİ! 
! -KİMYA SANAYİ İ 
!-PETROL ARITIMI 
! -TAŞ IT ARA~-MAK. S·. 
!-Dİ~ER İMALAT 
!MADENCİLİK 
!ENERJİ 
! HIZMET 

2279808! 
1612893! 

539013! 
118287! 

9615! 
1525970! 

203! 
553034! 
448252! 
524481! 

3883127! 
732069! 
635220! 
794056! 

1721782! 
708577! 
210745! 

3185625! 

2346545! 
1659036! 

556191! 
121328 

9990 
1598965 

217 
585489 
468873 
544386 

4112995. 
764004! 
678229! 
841341! 

1829421! 
746750! 
223621! 

3360496! 

2412821 
1704802 

573304 
124351 

10364 
1671846 

230 
617874! 
489529! 
564213! 

4346179! 
796110! 
722645! 
888718! 

1938706! 
784842! 
236547! 

3536114! 

~2478781! 
1750294!. 

590365! 
127375! 

10747! 
17458961 

245 
650231 
510986 
584434 

4588542 
828607 
769459 
938277 

2052199 
823485 
250020 

3717727 
!--------------------!-------------!-----------~--!-------------!-------------

! 11793852! 12389372! 12988349! 13604451 
!---------------------- -------- --·-- ---- --! 

~-
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b.ıir.· değişme beklenmemektedir. Buna karşılık bi tkisel linetim 
sektörü aramal üretim oranında yüzde 8'lik bir azalma, hay
vancılık sektörü ar.amal tiretim oranında. ise yüzde 2'1ik art
ma olacağı tahmin edilmektedir. 

IV. J:. Tarımsal Faktör Girdi i erinin .. Planlanması 

Bu kısımda Tablo . .( IV. 9) 'da tahmin edilen tiretimlerin 
gerçekleştirilebilmesi için t.ar.ım sektörlinlin gereksinimi o
lan faktör girdilerinin miktarı ve yönü girdi-çıktı modEli 
ile belirlenecektir. 

IV. 3.1. İ thalatın; Plan1_anmas ı 

Plan dönemindeki hedeflenen üretim miktarlarının. ger
çekleşt.irilebilmesi için hangi sektör malından. ne miktarda 
ithal edilmesi gerektiğinin önceden bilinmesi_ve bu ithala
tın kar..şılanmaslJ için gerekli kaynakların zamanında seelan
ması önemlidir. 

Sektörlerin hedeflensn. tiretimlerini gerçekleştirebil
mesi için i thal edecekleri gir.dilerin nasll.l belirlenebile
ceği Bölüm-II 'de açıklanmışdı. Şimd~ tarım. sektörü ve. diğer· 

t.üm üretim sektörlerinin plan. d.öneminde i thal edecekleri 
girdi miktarlarını .. sayısal olarak belirlemeye çalışalımo 

1979 Y:ı:lı: Sektörlerarası İşlemler Tablosunu(Tablo: III.J) 
kullanarak ithalat katsayılarını denklem(II.20}'ye göre he-
sapladı:ğımızda ortaya çıkan d.eğer.ler 

Sekt.örle.n 
ı. Bitkisel tiretim 
2. Hayvancılık 
). Ormancılık 
4. Su tirünleri 
5. Madencilik 
6. ~ütün Sanayi] 
1. Dokuma Sanayii 
8. Kimya Sanayii 
9. Petrol Arıtımı 

10. T~şıt Araç.-Makı,na s. 
ll. Agaç ve Mantar Urlin. 
12 .• Enerji 
13. Gıda Sanayii 
14. Diğer imalat 
15 .• Hizmet. 

aşağıda verilmiştir. 

mi 

o,oo0756 
0,003756 
Oıı043259 
o,ooo997 
0,499821 
o,ooo959 
0,007513 
0,250727 
0,194896 
0,200864 
0,020524 
0,029290 
0,012596 
0,078440 
o,oo1204 
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Buradaki'. m1 , i. sektörün. bir birim üretimi için. i thal etmek 

zorunda olduğu girdi miktarınl!. gösterir. Diğer. taraftan sek

t.örlerin plan .. döneminde gerç,ekleştirecekleri tiretim miktar

ları Tablo(IV .9)..'da gösterilmişd.i. Plan döneminde sektörle

nin üretimlerini yapabilmeleri için ithal edecekleri girdi 

miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenebilir. 

(IV .:ı) 

Bu eşitlikten yararlanılarak hesaplanan tarınt- sek.töll'tinün ve 

toplam olarak ekonomideki üretim sektörlerinin ithal edecek

leri girdi miktarları ve pl~~:.:dön.emi toplam i thalat .. ı içinde 

t.arım sektörlinlin payı aşağıda ver.ilmiştir. 

ır·arıınıı 

Toplam 
'llarım sektörü
nün payı 

(198.1: :trf.yatlariyla. milyon n.) 

19.88 19.89 1990 1991 

18480,2 18921,1 191~9,4 1979~,0 

2224010,7 2335851,1 2449554,2 2556725.,2 

o,oo8309. o,oo81oo o,oo790J 0,007742 

Görüldtiğü:gibi toplam ülke ithalatı içinde tarJJm sektörü

nlin i thalat:ı:. çpk küçük bir oran. aluşturmakta ve bu oranın 

plan dönemi boyunca daha da düşmesi beklenmektedir. 

IV. 3~.2. Gay:r!i Safi. Katma Değerin• Pı.anlanması. 

Bur.ada gayr.i safi katma d .. eğer, işgücü ödemeleri ve iş.

gücü ödemeleri dı:.şında kalan g~yri safi katma değer olmak U

zere iki kısımda incelenecektir. Bölüm-II'deki açllklamalar

dan. yararlanarak 1979 yılı sektörlerarasJı. işlemler matrisin
den hesaplanan sektörlerin birim üretimleri içindeki gayri 

safi ke.tma değer. oranlaranın bileşenleri aşağıdaki Tablo.(IV .14) 

de verilmiştir. 

Tablo.( IV .14) •Un incelenmesiyle görtileceği gibi, genel.

de işgücü ödemeleri ile ücret dışı katma değer ters orantı
ll!dJlr.o İşgücü öd.emeleri yüksek sektörlerin katma değerleri 

düşük, işgücü ödemeleri düşük sektörlerin ise katma değerle
ri yüksek orandadır. 
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Tablo(IV .14): Sektörlerin Birim tiretimleri İçind .. e. 
Gayri Safi Katma Değerin Bileşenleri 

Sektöxler İşgücü Ödemeleri Ucret Dışı G.S.K.D. 
ı. Bitkisel Uretim 0,062553· 0,726934 
2. Hayvanc~lık 0,014228 0,587120 
3. Ormancılık 0,259509 0,535496 
4. Su tirünleri 0,119107 6,788299 
5. Madencilik 0,505234 -0,163217 
6. TUtUn Sanayii 0,154852 0,}12080 
1. DQkuma Sanayii 0,108236 ·0,273040 
8. Kimya Sanayii 0,074819 0,228677 
9. Pet.rol Arıtım:JL 0,022027 0,410109 

10. Taşıt Araç-Makina 0 1 118404 0,255986 
11. Ağaç ve Mantar. U. 0,095023 0,292815 
12. Enerji 0,264169 O,l54825 
13. Gıda S?nayii 0 1 06:7688 0,145524 
14. Diğer Imal.at. 0,132033 0,215361 
ıs. Hizmet 0,249770 0,481540 

Kaynak: 1979 Yılı Türkiye Sektörle.narası İşlemler .Matrisi 
Tablo(III.31

) 

Diğen taraftan. tarımın. alt sektörlerindeki ücret. dışı. 
gayri safi katma değer oranlarının diğ~r. sektörlere göre 
yüksek oluşu dikkat çe.kicidir. Bu durum, tarım sektörünün 
"ilksel üretim sektörü" a)lmasıırıdan kaynaklanlir(8 J,). 

T.ar..ımın alt sektörleri içinde arınancılık sektörü, U
retiminde işgücünün payı en yüksek sektördür. Bunu sırası i
le su ürünleri, bi tkisel üretim ve hayvancılık sektörleri 
izlemekdiedir. 

Sekt.örlerin hedeflenen üretimlerini gerçekleştirebil
mesi iç~n istihdam ettikleri işgücü(emek) miktarları ile 
yarat.ılacak diğer katma değerin nasıl belirlen.eceğl konusu
nu Bölüm-II 'de. açıklamışt.ık. Şimdi bu açıklamalara dayana
rak tarım sektC>rünün ve tarımın. d.ışındaki diğer. sekt .. örlerin: 
plan d.öneminde kullanacakları işgUcün.e ödenen miktarları ve 
yaratacakları diğer katma değerleri belirlemeye çalışalım. 
Yukarı·da ver..ilen işgücü öd.emeleri ve ücret dışı katma değer
oranları Tablo(IV.9)'da verilen sektörlerin plan dönemi 
(1988-1991) üretim miktarları çarpılanak plan döneminde iş
gucune yapılacak ödent.iler ile ücret dışı. katma değer hesap
lanır. Bunun işin. de aşağıdaki formüller kullanılır. 

(83) G. Kazgan, 198)::, ••• , a.g.k., s.424. 
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İşgücü ödemeleri için; 

Li~ ljj ((I-Af' .Y) (IV.4) 

U cr et d.ışll d.iğer katma değer için; 

vi ~ v:1 t< I-A)-1 .Y] (IV. 5) 

Buna göre t.a.r.ımın ve diğer sektörlerin plan dönemincieki iş

gücü ödemeleri; 

Tarım 
Tar.:ıını.ıın dışında
ki diğ. sektörler 
TOPLAM 

(l98J fiyatıariyle-Milyon TL.) 

1988 1989 1990 1991 

25J3.02.,J 258375:,5 26.}427,4 268460,8 

~n yaratacakları ticret dış~ katma değerler; 

1988 1989 1990 1~~1 

Tarım 2670992 2712224 2752978 279JJ09 
· Tarımın d.ışında-
ki diğ~ sektörler 82581);4 8788761 ~~21271 ~881262 
TOPL.Al\ıl 10929126 11200985- 1207~222 1261~812' 

Görüldüğü gibi plan döneminde t.arım sektörü işgücü öde

meleri diğer sekt.örlere göre çok düşük bir düzeydedir. 

Tarım sektörü ile diğer· ekonomik sektörler. arasındaki 

ba~ımlılıkları nicel o.larak ort.aya koymEy:ı: amaçlayan bu bölü
mlin ilk kısımlarında 1979 yılı sektörlerarası işlemler·matri
sine dayalı' olarak önceki. bölümlerde teorik ayrıntıları aç:tk

lnnan girdi-çıkt~ modelinden. yararlanılmıştır. 
Böylece bir ynndan tarım sektörünün ekonomi i.çerisindeki yeri 

ve önemi ortaya koyulurken, diğer· sektörlerin tarım sektörü

nün geli i·imine etkileri makro düzeyd.e ortaya konmuş bulunmak

t.adır. Bu verilerden yerarıanarak tarnn sektörünün üretim 
planlaması için üretim tahmini denemeleri yapılmış ve plan 
dönemi olarak adlandırdığımız 1988-1991 dönemi içersinde top
lam nihai taleplere cevap verecek dolaylı ve. dolaysız üretim 
miktn.:r.1e.r:ıı. belirlenmiş bulunmaktadır •. Btiylece geçerlii ve gU
v enil:tı.r·· yönt.en;l.erle elde eC:.ilen buiguil.t:ır·ımız uygulamada yet~ 
ki ve s·oımmluluk s ahi fDji kurum ve kuruluşların kullanımına 

sunulmuştur. 
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SONUÇ 

Ulkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım, sanayi 

sektörüne f.inansal kaynak, işgüeti ve önemli miktarda tarm

sal girdi sağlamasının yanında hı.zla artan nUfusun beslenme 
1 

sorununu da çözebilen kilit sektördür. Herhangi bir ekono-

mi~ tarım sektörlinlin öneminin ve gelecekteki durumunun .. 

sağlıklı şekilde belirlenebilmesi için bu sektörlin dffiğer 

sektörlerle olan yapısal ilişkilerinin ortaya konulması ve 

bir model çatısı içinde planlanması. gerekir. 

Türk tarım sektörü bir taraftan .ekonomideki diğer U

retim sektörlerine önemli miktarlarda kaynak, işgüeti ve 

girdi sağlarken, hJJzla art.an nUfusun beslenme gereksinmele

rini de yurtiçi ür.et.imle kar.şılamakt..adır. Ancak, özellikle 

195-0'li yıllardan, başlayarak bUyük miktarda teknoloj'f trans

feri yapan. Türk tarım sektörü tiretiminde hava koşullar.ından 

dolayı istikrarsızlıkların gözlendiği ve ulaşLlan teknolo.

jik değişimin hava koşullarınının etkisini yok edecek düze

ya ulaşamadığ~ görülmektedir. Bu konu sayısal verilerle des

teklerıerek çalışmamızın birinci böltimlinde yer.· almaktadır. 

GeliŞmekte olan tUm:. ülk.elerde olduğu gibi ülkemizd.e 

de her· ekonomik fa.aliı:at iç.:in. yet .. erıi veri bulumaam.aktad:ı·r. 

Bu yüzden araştırmacll.lar karşılaştıkları veri kısıtlamalar-ı 

nedeni yle: ay:nıntılı çalışmalardan, çok birleşt.irilmiş çalış

malara yönelmek veya yeni t.an:ımlar,_ ve varsayımlar geli ştire

rek yeni veriler elde etmek zorundadırlar •. Çalışmamızda kar-:

şılaşılan veri kısıtlamaları n.ede:rıiyle planlama modeli ola.

rak 1979 yılı. 64 sektörlll Türkiye Sekt.örlerarası. İşlemler . 
Ma.trisi önce. 15 sektöre daha sonra da uygulama sonuçlaınm:ı.:,... 

ZJJ. daha belirgin.yoruml.ayabilmek için. 6~ sektöre indirgenmiş
tir;. Bu indirgeme çalışmalarında dünyaca kabliıl e.dilen sana

yi. sınıflandırma sistemi kullanılmışt.ır. Ayrıca plan dön.emi 

için gerekli olan ihracat, gayri saf.i sabit sermaye biriki
mi, özel ve kamu ttiketim verileri çeŞ,i tli ist.atistik tahmin. 

yönt.emleıd kullanılarak elde edilmiştir. İstatistik tahmin 
yöntemleri ile gerçeğe en yakın sonuçlar elde edebilmenin. 

ilk koşulu istenilen türdıe t.utarl.ı ve mUmktin olduğunca .. ç,ok 
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ve:rıi ile çalışmaktır. A:raşt .. ırmamız.da yıllara göre sektörleli'· 

i,t.ibariyl .. e stok d.eğiş:,imi. ve sektör ürünlerinden. yatırım maf

lı olarak kullanılan. mıiktarlar.:ı.a ilgili yet.erli veri t,Um ça

balarımıza rağmen_ e.l.de edi.l ememiştir. Veri k:ı;sı tlamas.JL bizi. 

baz.ı• v:arsayım]ar al t.ında yeni ve:rıileli'' elde etmeye z.orlam:ı:ş

t"ır. Böylec.e. plan modelii. o.;lar.ak ele aldığımız girdi-çıktJL 

modelinin. Türk tar.ım sektörüne uygulanabilirliği sağlanmaya 

ç,al.ışıılmıştır.·. Plan dönemi için; gerekli alan nihai. talep ve

rilerinin nasıl elde edildiği ve 1979 yılı. Sektörleraras:r.. 

İşlemler. Matrisindeki birleştirme. lşleml.eri ayrın.tılı şekil

d.e üçünç.U bölümde yer· almaktadır. 

tllke ekonomilerinde yer. alan sektörler gi:r.diler ve 

ç.ILktılar yönünden. birbirleriyle eür..ekl.i ilişki içindedirler. 

Bu yüzden herhang~ bir sektör için üretim planlmnası yapar

ken, sektöıüerarası ekonomik iliş_kilerin ve buna bağlı ola

rak ekonominim üretim yapıs:ı:nın yan.ında her bir nihaii talep. 

unsurunun üretim sistemi üzerindeki etkilerinin gözönünde. 

bulundurulması ... ger.ekiır. İşt.e t.Unİ bu öz:ellikleri:· di.kkat.e. a
larak sektör..el üretim planlamasında kullanılabilecek model 

gi:n.di-çıktı modeli olmaktadır. Tarım; sektörünün,. s;ektör.leF

arası:. ekonomik iliş;kiler.inin. ve buna bağllı. olarak tiret.im ya

pLsının. incelenmesi ve nihai: talep unsurlarının, ııılan dön.e

mindeki taleplerine göre tir.et.imin plnnlanmasJJ, ç,alışmaml:z:ıın 

dtindiincti bölümünde ele alınmış· ve aşağıdaki sonuçlar eld.e e

di lm:i.ş t.i n. 

-- Türkiye ekonomisinin. gelişme düzeyindeki artışl.ara 

bağlı olarak tarım sektörünün istihdam~, ihracat, milli gelir 
ve tüke t.im gibi kaleml"erdeki oransal payı azalırken ekonomi

deki üretim sektörl.eriyl.e olan yapısal ilişkileri ise gUç,

lenmektedir. 

- Tarımın ekonomideki üretim sektörleriyle olan yapJJ

s.al ilişkileri girdiler yönünden. analiz edildiğinde; su U

rünleri ve hayvancılık alt. sektörlerinin ilişkiite. bulunduğu 

sektör· sayısı· çok az olmasına karşın bu ilişkileri kuvvetli

dir• Öte yandan bi tkisel tiretim ve arınancılık sektörlerinin 

di:ğ~:r U.ret.im sektörleriyle ili ş kileri z.ayıf fakat ekonomide-



ki. tüm sektörlere yayılmış durumdadır. Diğer taraftan bit

ki sel üretim ve su ürünleri alt sektörleri üretimleri için 

diğer imalat sanayii al.t sek.töı:ılerind.en .. aldıkları girdiler 

sırasıyla bind.e 95 ve bind.e 55 o.ran1.nda iken, ormanclllık ve 

hayvancJilık alt. sektörlerinin bu s.ekt.örlerd.en. aldığıı gtrdi

ler ise ancak binde 9.4 ve bind.e 5;.1 o,ranındadJ.r. Bu da bit

kisel ü.r.et.im ve su ürünler.i alt. sekt.örlerinin t.eknolo.jf kul

lanımlarının, hayvancılık ve ormanc:t.lll.k alt sekt.örlerinden.ı. 

daha fazla olduğunu göstermekte.dir. 

- Türkiye. ekonomisinde hang,t s.ektörün daha çok d.iğeJ?.· 

s.ektör. üretimlerini har.ekete geçirme öz .. elliği taşıdığını be

lirlemek ve b.u sektö:tle .. tarım .. sek..t.ö:ızünün~.ilişkis.ini~or-taya 

koyabilmek amacıyla her bir üretici sektörün geriye do.ğru 

bağlan.t .. ı etkiler.im& analiz et.t1ğimizd.e bir· anlamda geriye 

doğru bağlant-ı etkisi en yüksek sektörfut tarıma dayal.lL sa

nayi sekt.önü olduğunu görmekteyiz .• Tarıma dayaLı: sanayi.. sek

törünü o.luşturan. d.ört alt s.ektör.ün üretimleri bir birim art

t.ır.ıl dığında ,. .e konomi de ki üre t.i c.i s ektörleri n Ur et i mler i nd.e 

yaklaşık 2.5 birimlik bir artı~ yarat.ılabilecektir. Doğal o

larak bu miktarın. önemli bir kısmı da t.arll!l sektörüne iliş

kindir., Bu nedeml.e Ulk.erİii.zd.e; tarıma dayalı sanayi sektörle

rinin geliştirilmesi için. izl.enecek po.li t.ikalar dest.eklenme

lidir. Böylece tarım sektörtinün .. önemli b.ir pazarlı durumunda 

o.lan tarıma dayalı sanayi sektörünlin ge1işt.irilmesi, ekono

mid.eki diğer.· sekt.ör1erde d.e zincirleme ge.li şm.eler yarat.acak

tır. 

- Tarımın alt sek.t.örleri içind.e diğer sektörler ile ge

ri sel bağlantı etkisi ·en yüksek. alanı hayvancılık sektörü

dür. Bu öltjüt.e gör-e tarım sekt.örüne yapılacak yatırımlarda 

öncelik hayvancılık sektör.üne verilmelidir• Bu ölç,iıit. bir· ba
kıma hayvancı:lık sektörünUn t-arıma dayalı sanayi sektörleri 

gibi ekonomide sürükleyici sektör ni teliğind.e olduğunu gös

termektedir.·. 

- 1979 yılı T-ürkiye Sektörlerarası İşlemleır Ivlat:risin

den· yararlanarak elde edilen sonuçlara göre, tarım sekt.örü 

birim üretiminde kullandığı yüzd.e 26 oranındaki aramal gir-
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dilerinin yüzde ll.7'sini k.endis.ind.en,. yüzde 6.5'ini hizmet 

sektöründen,. yüzde 6~3'ünü diğer imalat sanayii sektöründen. 

ve ;ruzde 2 .• 2 'sini de t.arıma dayalı sanayi sektöründen alm:ı:ş
t.ır. -- Ter:r·:mn; sektöründen. al:ı:nan, gi:rd.ilerin .. yüksek oranda o]lma

s.ının nedeni, hayvancılık sektörü üretiminin girdiler yönün

den ta.rr.ll!l sektörüne .. yüksek oranda bağıml.JL olmasından kaynak

lanmaktadır. Öte yandan tarım sektörü birim üretiminde yüzd.e 

7].0 oranında katma d.eğer yarat.ılmakt.adır. Bu da tarım sek

törünün "ilksel üretim sektörü" öz.elliğin.e sahip o;tduğunu 

gösterir. 

- Ç,alışmamız için, ele aldığımız plan dönemi t.oplam ih

racatının karşılanabilmesi için tarım sektörü üretim mikta

rında yüzde 12.5 artma beklenmektedir. Aynı dönemde tarım

sal dolaysız ihracat malı üretimindeki artış yüzd .. e s.J, do
laylı. ihracatteki art .. ış ise yüzde 2}.8: olacaktır. Bu da.,. 

plan döneminde tarımsal tirünler ihracatının yapısal bir· de.

ği'şiklik geçiriceği'nil. göstermekt.edir. öte yandan yine, plan 

döneminde tarım sektörününiihracata yönelik üretimi içinde 

bitkisel üretim alt sektörünUru payında bir azalış ve hayvan

cılık sektörünün payında ise bir artış olacağl! tahmin edil

m.e.k.t.edi r ·• 

- 'F.ar·ıma dayalli sanayi sektörUnUn plan dönemindeki ih~ 

racata yönelik dolaylı ve dolaysız üretimindeki artışın di

ğer imalat sanayii s.ektör.Urıe. giD:ne düşük olacağı beklenmek

t.edir. Zengin t.arımsal kaynaklara sahip olan ülkemizde ge

rekli önlemler e1ınarak var olan tarımsal potansiyelin de
ğerlend.irilmesi ve dolay:ı;aıyla tarıma dayalı sanayi ürünler 
ihracatının arttırılması kalkınmamız aç,ı:sından. gerekli ol

maktadır. 

- Plan döneminde tarımsal ürünler tüketim talebini kar
şılayacak tarım sektörünün üretimi nihai tüketim. ürünlerin
den tarıma dayalı sanayide kullanılan aramal ürünlerine. doğ
:ıru yönelecektir. Bunun yanında ülkemizin tüketim yapısının 

geçireceği başka bir deği şim,. gelişmiş ülkelerde olduğu gi

bi hizmet ~e enerji sektörleri lehinedir. Şöyle ki, plan dö

nemini kapsayan yıllarda toplam. tüketim harcamalanı içinde 



9); 

bu sektörlerin payları sürekli artacaktır. 

- Tarım sektörünUn 1988 yılında gerçekleştireceği top.

lam üretiminin yüzde 75.l'i tüketim, yüzde 2).8'i ihracat 

ve yüzde l.l'i yatırım amaçlıdır. Tarım sektörünün tüketim 

ağırlıklı üretim ya~ısı~ uygulanan teşvik politikalarına 

bağlı o.larak çok düşük oranda da olsa ihracata yönelecek v:e 

1991 yılındaki üretimin yüzd.e 73.2'si tüketim, yüzde 25.6' 

sı ihracat ve yüzde 1.2''si d.e yatırımlara yönelik olacaktır. 

Diğer taraftt.an tarımın alt sektörlerinfp; yıllık toplam: üre

timleri incelendiğinde V. Beş Yıllık Kalkınma Planında öngö

rülen hedeflere ulaşılamayacağı ç,alışmamızda ortaya konul

muştur .• Ayrıca V. Beş Yıllık Kalkınma Planında yıllik ort.a

le.ma toplam üretim art.ışı yüzd .. e 6.5 olarak öngörülmesine. 

rağmen yaptığımız tahminl.erimize göre plan dönemi (1988-1991) 

yıllarındaL yıllık ortalama toplam. üretim artışı yüzde 5. 4 o . .;,. 
larak gerçekleşecektir.· 

- Tarım sektörünUn Uret.imini gerçekleştirebilmesi için 

i thal edeceği girdi mikt.arı toplam ülke i thalatı içinde. ço.k 

küçük bir oran oluşturmakta ve bu o.ranın: plan .. dön.emi boyun

ca daha da azalacağı beklenmekt.edir. 

Sonuç, olarak, girdi-çıkt.ı modeli yardımıyla 1988-1991 

yılları için düzenlediğimiz Türk t.arım sektörü üretim plan

lamasının bu k.onuda çalışanlara ve araştırmacılara yara.rlJ; 

olabilecek hir kaynak çalışma olduğu söylen.ebilin·. 
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. ..,_ 

IX H7 Ek(I.2) 
10444708 0.29101~4 c.coı4508 0.00136~7 o.oo19462 0.4720312 0.109lt329 0.0150036 O.OOO'i557 C.C022252 o.oo4e206 o.o011689 ,0.4334503 c.o045131 o.oo74284 
0216928 1.0 17~189 c.ooo447C 0.0004772 o. 0006821t o.o1oos51 0.0386984 o.oo356H o.oo03287 c.ooo1o19 o.oc1za49 o.coo~t056 0.1787608 o.00137lt7 o.ooı~t735 
0007776 o.ooo846B 1eC.00947C o.ooo2814 o.oo57266 0.0084510 o.oo33ı.ıo o.OO'ı8439 0.0020583 c.003965C 0.1707898 o.oo12115 0.0044227 o.oo80462 0.0043339 
1

0000300 o.ooo2202 c.OOC0423 1.000C095 o.o000250 0.0000244 o.oooı~o3 o. 0001043 0.0000198 Ce COOO'ı39 o.ococ; 80 o.ocoo286 0.0029135 o.oooo79o c.ooo2769 
0111359 o.oo64078 C.COit4372 0.0159445 ı.o152Bl7 0.0072375 0.0157549 0.0429256 0.3331828 c.cl78340 o.on~ıoe2 Oe052971t6 o.o2o7795 0.0614926 0.0260789 

000019 0.0000025 c. OOOOC35 O .OC OCO CB o.ooooo1s ı.oooooıo c.ooooo6.ı. o.oooo049 o.ooocoı5 c. C000035 o.ooom 52 o.ooooo22 o.ooo0043 c.oooooo2 c. 0000229 
008162 0.0()21453 c.coo7 368 0.0134655 o.cıo9~t76 0.0070352 ı. 3081t526 o.o03621tl 0.0036839 o. C067 201 0.0109467 0.0026037 o.o2oo.ı.ı6 o.o1o2527 0.0022590 
8861t96 o.o271t654 c. 00lt2 94 7 o.ooıs1 19 Oe0115692 0.0449376 Oe08671t91 1.1922302 0.0050895 c.0383121 0.0843813 Oe001t5598 0.0539123 o.0935402 o.-o158337 
272029 0.0138511 c. 0094077 o.o.ı.7~t337 0.0297478 0.0170154 o.03ZOo16 0.0705591 1.012 77.tt5 C.0279~41 0.0367493 0·0251278 0.0370930 0.0859040 0.0564778 
Olt3233 Oe0038683 c. C096697 o.ol3~t121 o.o220792 0.0032376 o.o1221.ı.3 o.oo7o786 0.0085121 le1906176 0.00901 S9 0·0110363 0.0073575 0.0194307 0.0302027 

OOitl 557 0.0045528 c. co 56'i1't o.oo1231t8 o.oo353eo 0.0625382 Oe0212798 0.0252237 0.0022918 o.o205732 ı .29037 00 o.oo5~t922 0.0216031t 0.0273228 0·0266353 
0023806 0.0020904 c.ooı639'ı o.ooos2.ı.2 o.o171t95o 0.0051t'ı19 0·0190478 0.0173 85 8 o .o 100095 o. 0116 826 0.02227 61 1eO'ı106l't o.0122014 o.0277508 o.oo62Z67 
OO'tO 151t 0.0765235 Ce0021395 o.oo074 32 Oe0023668 O.OOZS'ı35 0·0284569 0.0208142 0.0013612 o. C029006 O.OC52103. 0·0019794 1·1290522 0.0055839 Oe013764l 
0203 880 o.022 8923 c.oıc;9o97 0.00612 95 0.0331255 O.Ollt6295 0.0506054 o. 061225 o 0.0146820 0.2512139 0.0483253 o. C207648 0.0571959 1.2979422 0.0905308 
0937653 0.1226102 o.l747toı o.o3B'i792 o.oB99168 0.085193'0 Oe3223192: Oe2435555 

1 
0.0773353 0.1730027 O.Z59Cı2'i7 Oelll5157 0.2167202 Oe3098089 1e14Cı6551 

• 



MATRIX M2 Ek(I.3) 
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MT,B > COPY C3 5-C3S INTO MAT RI X M3 
MTB > PRI NT M3 

--- ·------- --- ------ ---- ·--- ------ ------
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Ek(I.4) 

MATRIX M12 

2372445 
1182966 

280047 
1292 36 

1535013 
256849 

1941511 
10687 61 
16337 26 
232 7947 

7105 91 
717941 

2943171 
2 852652 

10139577 

-·· -- ------ ----- -----

2399932 2427282 
1200264 1216938 

288062 296065 
13 7864 14t:487 

1590716 lt46421 
261181 265346 

2062709 2183505_ 
11161~3 11636~0 
1713537 1792994 
2490760 2662589 

724386 738005 
80 8492- 899043 

3033232 3122945· 
3024003 3196530 

10832881 .11526184 

245~518 
1233050 
30~057 
.155106 
170~124 

26S356 
2303934 
1211391 
187~155 

2843370 
751470 
999736 

3212344 
3370153 

12263861 

MTB > MUL TIPLY M11 BY MlZtPUT INTO ~13 
MTB > PRINT Ml3 



Ek(I.5) 
------------------- ------

MAT RI X Ml 3 

1612895 
539014 
1182 87 

9615 
708578 

203 
553035 
732069 
794057 
635221 
448252 
210746 
524481 

1721783 
3185625 

165 9037 
55 61 <J2 
121328 

9990. 
746751 

216 
585490 
764004 
841342 
678230 
468873 
223622 
544387 

182 9421 
3360496 

ı 704804 
573304 
1243 51 
10364 

784843 
230 

617875 
796110 
t88719 
722646 
48~529 

236548 
564213 

1938706 
3536115 

175C297 
59C366 
1213 75 

1C747 
823486 

245 
650231 
82f607 
93c278 
76S460 
51C986 
25C021 
58~434 

2052200 
3 7177 28 

MTB > SUBTRACT Ml3 fRCM M4.PUT INTO Ml4 
MTB > P RI NT M 14 



Ek(I. 6) 

r-·· ·---· -- . .. --.--

MATRIX Ml4 

t 

317310 297029 277123 257491 
522569 514104 505299 "t9~178 
155990 160709 165446 170182 
ll 2239 1.2 0428 128618 13e799 
743121 755243 767447 77S099 
256417 260722 264862 26S847 
533098 . 541223 549418 551641 
232662 236058 239283 242117 
744435 77 2909 BO 1292 827492 

145 9832 1546138 ı 63 8779 ı 73t764 
22 8676 216934 2047 85 191495 
507195 584870 662495 74S715 

21753 80 22262 84 2277266 2321855 
532240 52 4695 ~15503 502102 

6953952 747 23 85 7990069 8 54~133 

MTB > SUBTRACT M5 FRO~ H14• PUT INTC M15 
MTB > PRI NT Ml5 

---------- - -----:- ---------

. 
.~ 


