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le gelmiştir~Ulkenin uzun vadeli dış borç bulmak için ge

rekli itibarı kalmadığı için,çeşitli finans kuruluşların

dan kısa vadeli ve maliyeti yüksek borçlar alma yolıma 

başvurulmuştur. 

İthalat finanse edilemeyince,sınai üretim çarkı 

durma noktasına gelmiş,mal darlıkları ve enflasyon had 

safhaya ulaşmıŞ,ilk kez 1979 ve 1980 yıllarında GSMH 

artış hızı negatif olmuştur. 

Türkiye'nin böyle bir bunalım sürecinin doruk 

noktasında bulunduğu dönemde,24 Ocak Kararları denilen 

yeni bir istikrar tedbirleri demeti yürürlüğe konmuştur. 

24 Ocak kararları,kısa dönemde istikrarı hedef almasına 

karşılık,orta ve uzun dönemde dışa dönük sanayileşme po

litikalarını içeren yeni bir sanayileşme stratejisi ni-

teliğindedir~ 

Ekonomide tamamen bozulmuş olan iç ~e dış makro 

dengelerin sağlanması,piyasa ekonomisine ağırlık kazan

dırılarak,,serbest rekabet sistemine ağırlık verilmesi 

amaçları paketin gerçekleştirmeye çalıştığı belli başlı 

amaçlardan sadece ikisidir. 

Bunun yanında batı mali merkezlerinin ve IMF'nin 
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isteklerinin tatmin edilerek,II~,banka ve devlet kredile-

rinin sağlanarak finansman sorununa çözüm bulunması aasç-

lardan bir diğerini oluşturmaktadır. 

Büyük boyutlara ulaşmış olan KİT açıklarının a-

zal.tılması, iç ekonomide tasarruf oranın artırılarak do-

layısıyla yatırım hacminin,buna bağlı olarak da üretim 

hacminin genişletilmesi diğer temel amaçlardan birkaçı-

dır. 

Bunların yanında,ihracatın ve işçi dövizlerinin 

arttırılması,özel yabancı sermaye girişine hız kazandı-

rılması gibi amaçlarla da,dışa dönük sanayileşme strate-

jisinin gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. 

Türkiye'nin ekonomik açıdan zor koşullar içinde 

hulunduğu bir dönemdeyken almış olduğu ve böylesine ö-

nemli amaçlara sahip istikrar tedbirleri,l980 yılından 

itibaren Türkiye ekonomisini pek çok yönden etkisi altına 

almış bulunmaktadır. 

Tezimizin birinci bölümünde,24 Ocak 1980 öncesi 

dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar 

ve konumuzla ilgisi açısından,dış ticareti üzerinde du-

rulmuştur.Aynı bölümün ikinci kısmında ise 24 Ocak Ka-
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rarlarının dış ticaretle ilgili olanları sunularak,daha 

önceki yıllarda uygulamaya konulan istikrar tedbirlerin

den ayrılan yönleri ele alınarak değerlendirilmeye ça

lışıl~ştır. 

İkinci bölümden itibaren,24 Ocak kararlarının 

Türkiye'nin dış ticareti üzerindeki etkileri verilmeye 

başlanılmıştır.İkinci bölümde ihracat üzerindeki etkile

ri irdelenirken,üçüncü bölümde ithalat üzerindeki etki

leri irdelenmiştir. 
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24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI ÖNCESİNDE TtlRKİYE'NİN 

İÇİNDE BULUNDUGU EKONOMİK KOŞULLAR VE TÜRKİYE'NİN DIŞ 

TİCARET İ 

1.24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI ÖNCESİNDE TUR-

KİYENİN EKONOMİK DURUMU 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk y~llar~nda,zor e-

konomik koşullara ra ğmen,o günkü ölçülere göre büyük 

ekonomik hamleler gerçekleştirilmiştir.l950'li yılların 

sonlarından itibaren uygulamaya konulmaya başlanan is-

tikrar tedbirlerini,l960'lı yıllardan itibaren,pl@nlı 

' 
döneme geçilmesi izlemiştir.Ancak 1963 yılından itibaren 

uygulamaya giren kalkınma pl8nlerı,özellikle sanayi-
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leşme strateJileri açısından uzak görüşlü bilimsel ve 

sistemli olmamıştır. 

Bununla bağlantılı :olarak ekonominin kalkınma 

stratejileri sağlam,güçlU temeller Uzerine tam bir ile

ri görüşlülükle oturtulamamıştır.(l)Bu sebeple sanayi, 

tarım ve hizmetler sektörlerinin nisbi büyüklükleri 

rasyonel ve bilimsel olmaktan çok,sanayileşmenin roman

tik bir ideal olarak kabul edilmesinden doğmuştur. 

Türkiye'de 1950 yılından itibaren,ith81 ik@mesi

ne ağırlık veren ve ihracat endüstrilerini ikinci sıra

ya koyan bir strateji kabul edilmiştir.Sanayileşme sü

recinin ilk döneminde,ith~l ikAmesine ağırlık verilme

si tutarlı bir davranıştır.ÇUnkü,gelişmiş sanayi ülke

lerinin hakim olduğu dün~a piyas~larında,Türkiye'nin 

rekabet şansı hemen hemen hiç yok gibiydi.Nitekim ih

racata yönelik sanayileşme stratejisinin sürdürüldüğü 

(1) Ahmet KILIÇBAY,"Yeni Bir İktisat Politikasına ve 

Yeni Stratejilere Doğru",KKONOMİDE PARA KREDİ,S.J 

(Mart-198l),e.7. 
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günümUz Tilrkiye'sinde,ihracat olanağı yaratan endüstriler 

ithal ikamesi politikası sayesinde dış.rekabete karşı 

korunmuş olan endüstrilerdir •. 

Ancak ithAl ikAmesi politikasırtın otuz yıl gibi 

çok uzun bir süre sürdürülmesi yanlış bir tutum olarak 

ortaya ç~kmıştır.Ayrıca ithAl ik3mesi politikasının ö

zel stratejisinin yetersiz belirlenmesi sonucu,döviz ve 

ithal ihtiyacı büyük olarak belirlenmiştir. 

Ara ve yatırım malı ithal ihtiyacı büyük olan 

endüstriler,ithAl ikAmesini gerçekleştirirkan ithalAtın 

payının devamlı olarak artmasına,dolaylı olarak yol aç

mışlardır.Bunun sonucunda Türk ekonomisi ithaleta bağım

lı bir yapıya bürünmüştür. 

Bu dönemde uygulanan ihracatı teşvik politikası 

iae,ithAl ikAmesini destekleyen bir politika biçimine 

bürünmüştür.Bu da Türkiye'nin döviz ihtiyacını kendi im

kAnları ile elde eden bir yapıya sahip olmasını engel

lemiştir. 

Türkiye 'nin artan döviz ihtiyacını kendi imkAn

ları ile karşılayamaması dış açıkların büyümesine neden 

olmuştur.Dış açıkları kapamakta kullanılan en önemli 
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araçlardan ~irinin-dış borçlar olması,artan dış açık 

nedeniyle,dış borçlerı da arttırmıştır. 

1970'li yılların sonlarına değin elde edilen 

borçler uzun vadeli,feiz oranı dolayısıyla maliyeti 

düşük borçlar olmuştur.Ancak 1970'li yılların sonle

rından itiberen,Türkiye'nin dış borç bulmadaki itiba

rının sarsılması,vadesi kıse,maliyeti yüksek borçlan

roayı yaratmıştır.Bu da ekonomik istikrarsızlığı yaratan 

nedenlerden birisi olarak ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunların yanında,l974'lerden sonraki bü

yük petrol krizi ile birlikte,dünya ekonomik istikrar

sızlığı ve yaygın enfl~syon hemen her ülkeyi o:duğu 

gibi Türkiye'yi de etkisi altına almıştır.Hatta bu et

kilenme Türkiye açısından daha da a~ır olmuştur.Çünkü, 

24 Ocak 1980 öncesinde Türkiye'nin ithAlatı büy~k öl

çüde petrol ile ara ve yatırım malları ithalatına da

yanmaktaydı.Gerek petrol,gerekse ara ve yatırım malları 

fiyatlarının her yıl katlanarak bü~Jmesi de Türkiye e

konomisi için ayrı bir külfet olmuştur. 

Bu koşullar içinde,l974'lerden itibaren dış ö

demeler açığının hızla büyümesi,enflasyon oranının 
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% lOO'e yaklaşması ve hatta bu oranı aşması,ekonomik 

büyümenin durması ve hatta gerileme aşamasına gelmesi 

Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıksız ol~ 

duğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır. 

Bu süreç sonucunda Türk ekonomiai,dış şoklar

dan,dış şoklar karşısında ekonomik yapının dayanıksız

lığından doğan büyük bir istikrarsızlığa ve önlenmesi 

güç bir enflAsyona sürüklenmiştir. 

Nihayet 1978 ve 1979 yıllarında olumsuz eko

nomik gidişi önlemek amacıyla bazı istikrar tedbirle

rine başvurulması zorunlu olmuş,ödemeler dengesinde bas

kıyı azaltmak için de kısa vadeli borçların ertelen

mesi sağlanmıştır.Ancak,ithalAtın finansmanı için ye

terli dış kaynağın sağlanamaması ve harcamaların kon't

rol edilernemesi ithAl mallarında kıtlıklara yol açmış, 

bu durum üretimde gerilemeleri ve enflasyon hızını ar

tırmıştır. 

Planlı dönemin başlangıcından itibaren ortala

ma olarak % 6 dolaylarında gerçekleşen GSMH artış hızı, 

1979 yılı içinde % 6,3 olarak hedeflenmiştir.Ancak ger

çek büyüme hızı % 1,7 dolaylarında kalmıştır.Hatta 1979 
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yılında nüfustaki % 2,5'lik artış hızı gözönüne alındı

ğında,net büyüme hızında % 0,8 dolaylarında bir gerile-

me olmuştur.(2) 

Bu olumsuz sonucun alınınasındaki en önemli etken 

sanayi kesimindeki tiretim azalışı olmuştur.Hammadde ye

tersizliği ve enerji darlığı gibi nedenlerle sınai U-

retim çok azalmış ve özel kesimde sanayiin gelişme hı

zı % 7,kamu kesiminje ise % 3 dolayında düşme kaydet-

miştir.Tarım kesimindeki büyüme de % 3,8 lik hedefe 

ulaşamamış,% 1,9 oranında kalmıştır.()) 

1979 yılında tUm sektörlerdeki gerilernelere 

rağmen sadece dış alem gelirinde önemli bir artış gö-

rüln\ÜŞ ve sabit fiyatlarla dış gelirimizde kaydedilen 

% 87'lik gelişme yurtiçi gelirin ve dolayısı ile milli 

gelirimizin azçok btiyümesine imk8n vermiştir.Büyüme 

(2) Haluk CİLLOV,"Dünya ve Memleket Konjonktürü~İSTAN

BUL SANAYİ ODASI DERGİSİ,S.l0-12(Ekim-Aralık 1979), 

s.l3. 

(3) DPT,V.Beş Yıllık Pl8n Destek Çalışmaları;l,V.Beş Yıl

lık Kalkınma Pl8nı Öncesinde Gelişmeler,l972-1983 

(Ekonomik ve Sosyal Gelişme·ıer),DPT.Ya.No:l975, 

Ankara,l985,a.15. 
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hızının düşü~ kalmasınd:-,ci bir etken de yatırımların 

azalması olmuştur.Sabit sermaye yatırımlarında görülen 

düşüşler iç ve dış finansman yetersizliğinden kaynak

lanmıştır.Bu temel sebebin yanında,iç talep daralması, 

kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesine yönelik ça

lışmalar, özel yatırımları etkilemiştir.Diğer taraften 

kamu sektörü,gerek finansman açıklarını azaltmak gerek

se gelişme hedeflerine uyum sağlamak amacıyla yatırım-

ları yeniden değerlendirmiş,önceliğini kaybetmiş proje-

leri durdurmuş ya da yavaşlatmıştıro 

1980 önc.esi dönemde iç tasarrufların yetirsiz 

olmasına karşın büyüyen ara malı ithal!t ihtiyacı,l979 

yılında Türkiye borçlarında 4 milyar 8 civarında bir ar-

tışa neden olmuştur. 

2.24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI ÖNCESİNDE TÜR

KİYE'NİN DIŞ TİCARET REjİMİ VE DIŞ TİCARETİ 

I-24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI ÖNCESİNDE 

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET REjİMİ 

a.İhracat Rejimi:Türkiye'de ihracat rejimi 

ihracatı arttırmak.ihraç mallarının kalitesini yükselt

mek,fiyatları kontrol altına almak,hükümetin izleyecaği 

d1ş ticaret politikasi esaslarını belirlemek gibi emeç-
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ları gerçekleştirmek amAcıyla ilkkez 11.11.1937 tari• 

hinde Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilmiştir. 

1929-1936 yılları arasında ihracatta kliring 

sistemi,kontenjanlı list~ler,takas ve prim usulleri ge

tirilmiş,bıınun yanında ihraç mallarının standartlaştirıl

ması yoluna gidilmiştir. 

1940 yılına kadar geçen iki yıllık sürede özel

likle ihraç yasaklarına ilişkin kararlara yer verilmiş

tir. 

1940-1952 yılları arasında serbest döviz esasına 

ve ihracat serbestleştirilmesine ağırlık verilirken,ih

racınde güçlük çekilen malların ihracatına karşılık it

hal hakkı tanınmıştır. 

1958 yılına kadar süregelen ihracat tıkanıklığını 

ve Türk Lirasının iç ve dış değerinin düşmesini önlemek 

amacıyla 1958 yılı ihracat rejimi yürürlüğe konmuştur. 

Türkiye'de planlı dönemle birlikte ihracat ve it

hel@t rejimlerinin birlikte yayınıanmasına son verilmiştir. 

1980 öncesi dönemde ihracatın teşvikine ilişkin en önemli 

yasa 1963 tarih ve 261 sayılı yasadır.Daha sonra Bakan

lar Kurulu bu yasanın sağladığı yetkilere dayanarak bir-
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çok kararnameler çı~armıştır. 

1971 yılına değin çeşitli düzenlemelerle yürür-

liikte kalan ihracat rejimleri,izleyen yıllerde köklü 
' 

değişikliklere uğramıştır.l978 y~lında ise ihracata 

ilişkin uygulamada uyum ve silrat sağlamak,gerekli ön-

lemleri en hızlı şekilde alabilmek için İhracat Koor-

dinasyon Kurulu kurulmuştur. 

Çeşitli yıllarda yayınlanan ihracat rejimlerine 

parelel olarak izlenen ihricat politikası ise değişik 

bir tabloyu gözler önüne sermiştir.Bu dönemde Türkiye-

de üretim yapan yabancı sermayeli şirketlerin lisans 

anlaşınalarında ihracatın sınırıanmasına ilişkin koşul-

lar yerelmıştır.Bu sınırlama ise tamamen yasaklama ön-

ceden izine bağlama veya belli üikelere ihracat izni 

şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Bu gibi ihracatı engelleyicj_ nedenler olmasa bi-

le 1980 öncesinde Türk ekonomisinin içinde bulunduğu 

koşullar ihracat yerine iç pazara dönük üretim yapmayı 

cazip hale getirmiştir. 

Türkiye 1980 öncesi dönemde izlediği sabit kur 

politikası nedeniyle mevcut ihracat potansiyelini kul-
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lanamamıştır.Bunun en önemli nedeni iç fiyatların dış 

fiyatlara nazaran yüksekliği,diğer bir deyişle Türkiye'

deki sürekli fiyat artışları olmuştur. 

Yurt içinde fiyat artışları sürerken,döviz fi

yatınında aynı oranda arttırılması gereklidir,oysa bu 

gerçekleştirilememiştir.İç fiyatların dış fiyatlara na

zaran yüksekliği üreticiyi dış pazarlar yerine iç pazar

lara yöneltmiştir.Çünkü 24 Ocak 1980 öncesi d~nemde,a

şırı değerlenmiş TL.sı ihracatçıya pri~ veren bir fak

ter olarak belirmiştir. 

TLesının di~er dövizler karşısında gereğinden 

fazla değerli tutulması,diğer bir deyişle Merkez Banka

sının belirledili döviz kurlarıyle piyasada arz ve tele

be göre belirlenmiş döviz kurları arasında önemli bir 

farkın ortaya çıkwası,ithalatçılara topluma maliyeti yük

sek bir malı daha ucuza alma iınkanı yaratmıştır. 

İmalat sanayiindeki ikili yapı da ihracatı engel

leyen başka bir faktör olmuştur.Verimsiz ve ilkel teknolo

ji kullanan ve küçük ölçekler üzerine kurulu yan sanayiin 

tamamlanmış mal üreten şirketlere fiyat ve kalite yönün

den uluslararası standartıara uygun mal teslim edemeıne-
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si,tamamlanmış m81 üreten firm8ların üretim maliyetle-

rini arttırmış,bu durum da uluslararası pazarlara gir-

meyi güçleştirmiştir. 

Mevcut ihracatı teşvik sisteminin,yukarıda özet-

lenen olumsuz faktörleri ortadan kaldırwaya yönelik ol-

mamasının yanında,verilen teşviklerin gerçek sahipleri-

ne ulaşmaması ir~acatı engelleyen başka bir faktör 

olmuştur.Özellikle ikinci ve Uçüncü plan dönemlerinde 

gere~inden fazla sanayi kolu teşvik edilmiş bu neden-

le de teşvik anlamını yitirmiştir.(4) 

Türkiye'de 24 Ocak 1980 öncesi d~nemde uyg~la-

nan ihracatı teşvik önlemleri,vergiye ilişkin olanlar, 

krediye ilişkin olanlar,ihracatta döviz tahsisleri,t-

ranafer kolaylıkl8rı ve öteki özendirici önlemler ol-

(4) İhracatı Teşvik İçin Getirilen Önle~ler Konusunda 

Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız:Uğur ERCAN,"Tü:rkiye'

de Sınai Ürün İhracatıyle İlgili İr~3cat Ayrıca

lıkları,Vergi İadeleri ve İhracatı ~eşvik İçin 

Diğer Mali Önlemler",SANAYİ URÜNLERİ DIŞ SATI

MINll-i GELİŞTİRMESİ SEMİNERİ, Ankara, 1978, s. 116. 
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tutulmuştur.Böylece vergi iadesi sistemi,ihracatln ta-

r1m Urlinierinden sanayi tirünlerine ve özellikle eğ1r 

sanayi ürünlerine doğru yönlendirilmesinde bir araç 

olarak kullanllm1şt1r. 

TABLO : 1 

İHRACATTA VERGİ İADESİ (1964-1979) Milyon TL. 

Y1llar 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Vergi İadesine 

Tabi İhracat~!) 

103,6 

303,5 

219,7 

250,4 

247,8 

1426,5 

1732,9 

1957,1 

3209,7 

7379,8 

6479,3 

7402,0 

14433,9 

16563,1 

19727,3 

24579,4 

Vergi İadesi 

(2) 

12,1 

29,3 

27,5 

24,9 

57,9 

208,3 

290,1 

413,1 

718,9 

1052,9 

919,5 

1385,6 

3117,5 

3448,6 

2949,2 

3290.ı.l 

F~YNAK:T.C.Merkez Bankes1 Kayıtlarl. 

Vergi İadesi Oran1 

(2/1) (Yüzde) 

11,7 

9,7 

12,5 

9,9 

23,4 

14,6 

16,7 

21,1 

22,4 

14,3 

. 14,2 

18,7 

21,6 

20,8 

14,9 

13,4 
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Vergi iadesinin dışında,pl~nlı dönemde ihrecat

çılara başka vergi kolaylıkları da sağlanmıştır.Önce

likle ihrecatçıların,ihracatını taahhüt ettikleri mal

ların yapımında kullanılacak ham ve yardımcı maddeler

le ,bu malların ihracında kullanacakları ambalaj mal

zemelerinin ithali,474 sayılı kanunla gümrük vergisi 

ve öteki vergi,resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. 

Bunun dışında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 

ile de ihraç edilen mamüller için istihsal vergisi bağı

şıklığı tanınmıştır.2362 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

ile ise sanayi ürünleri ihracatı ile yaş meyve,sebze 

ihracatından elde edilen gelirlerin belirli oranları ku

rum kazançlarından istisna edilmiştir. 

Kredilere ilişkin teşvikler,ihracat taahhüdü kar

şılığınde bankalarda açılan ihracat kredileri ile sağ

lanmıştır.Merkez Bankası'da bu kredileri belirli oran

larda öz kaynak katkısı koşulu arayarak bankaların ver

diği ihracat reeskont kredileri ile desteklemiştir. 

Bunun dışında Merkez Bankası,ihracatçılar için 

kaynağını ithal8t rejimine göre alınan teminatların 

oluşturduğu bir fondan kısa süreli kredi sağlAmıştır.Ge-
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nel teşvik tablosu ile de ihracat şartına bağlı olarak 

özendirilen yc-tırımlar için,uygun faiz hadlerinden or

ta vadeli yatırım ve işletme kredilerinin açıl~Psı ön

görülmUştUr. 

Bu dönemde sağlanan kredi kolaylıklarından biri 

de faiz farkı iadesi olmuştur.l970 yılında getirilen bu 

uygulamayla,serbest dövizle yapılacak ihrac8tın finans

manı ile bu şekildeki ihracatın hazırlık ve imal8t saf

hasındaki kredilere faiz farkı ödemesinde bulunulmuştur. 

İhracatta döviz tahsisleri,l980 öncesi ihracatı 

teşvik tedbirlerinden biri olmuştur.Bu uygulama ile i

malatçı ihracatçıların,ihraç ettikleri mamüllerin yapı

mında kullandıkları ham ve yardımcı maddelerle,ihracat 

ile ilgili döviz tahsislerinin transferine Merkez Banka

sı tarafından öncelik tanınmıştır. 

Bunun yanında ihrrcat dövizlerinin belirli kıs

mının serbestçe transferine ya da devrine izin verilmiş

tir.Bu şekilde kullanılabilen veya devredilen dövizin 

toplam döviz kaza4cına oranı sanayi mallarında J 50'yi 

bulmuştur.özellikle döviz sıkıntısının yoğun olduğu dö

nemlerde,bu yoldan döviz kullanımlarına izin verilmesi 
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önemli bir özendirici etki yaratmıştır.Diğer yandan bu 

şekilde kazanılan dövizlerin ,üzerinde serbestçe anla

şılan bir fiyattan başka sanayicilere devredilmesi de 

kambiyo kontrol rejimine getirilen bir yumuşatıcı ön

lem niteliğini taşımıştır. 

Yukarıda sıraladığımız özendirici tedbirlerin 

dışında,geçici kabul rejimi ve garantisiz ticari borç

ların fason imalat yoluyla tasviyesi de ihracatı özen

dirme önlemi niteliğini taşımışlardır.Ancak tüm bu ön

lemler ithal ikAmesi politikasının,ihracat aleyhine do

ğurduğu ayrımcı etkileri azaltına amacından öteye gide

memiştir. 

Oysa teşvik tedbirlerinden en önemlisi olan ih

racatta vergi iadesinin etkili olabilmesi için uygulema

nın yürütülmesi sırasında,üzerinde önemle durulması ge

reken bazı prensiplerin esas alınınası gerekirdi. 

Öncelikle,vergi yükü kaldırılmedan fiyat yönün

den rekabet yeteneği bulunan mamüllere,ihracatta vergi 

iadesi uygula~~amalı,rekabet gücünün sağlanması için 

vergi yükünün tamamının kaldırılması gereken mamUllerde 

ise vergi iade oranı vergi yükünün tamamını kapsayacak 
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şekilde belirlenmeliydi. 

Vergi yUkUnUn bir bölüınünün kaldırılması ile 

fiyat yönünden dış pazarlarda rekabet gücü kazanacak 

mamüllerde vergi iade oranları rekabete imkan verecek 

nisbette tutulurken,çeşitli nedenlerle maliyetleri dü

şen veya ihraç fiyatları yükselen mamUllerin vergi ia

de oranları ise indirilmeli veya kaldırılmalıydı. 

b.İthalat Rejimi:Türkiye Cınr~uriyeti tari

hinde,ithalat rejimine ilişkin ilk kararlar,l929-1939 

yılları arasını kapsayan on yıllık d~nemde alınmıştır. 

Bu dönemde dış ticareti düzenlemek amacıyla, 

1499 sayılı Gümrük Tarifeleri Kanunu kabul edilmiş,l916 

tarihli tarifeler kaldırılarak yerli üretimin korunması 

amaçlanmıştır.İç üretimi korumak amacıyla buna ek ola

rak 1937 yılında ithalat rejiffiinde kontenjanlar kısılmış

tıro25 Şubat 1930 tarihinde uygulamaya konan 1567 sayı-

lı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'da bu dönemin 

düzenleyici önlemlerinden birisi ol~nuştur. 

Türkiye'de planlı dönemin başlangıcı elen 1963 

yılından 1980 yılına de~in,yerli sanayiin korunması a

macıyla ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi 
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caret % 60 oranınd~ libere edilmiş ve serbest ithal8t 

listeleri düzenlenerek Resmi Gazetede yayınl~nmıştır. 

Ancak bu uygulamenın,it~al8tınhızla artmasına neden 

olması üzerine,l953 yılınd~n itibaren dış ticarette 

serbestleştirmeden v~zgeçilmiştir. 

1953-1958 döneminde karşıleşılan dış ticaret 

açığı dışarıdan sağlanan kredilerle kapatılmaya çe-

lışılmış,ithal mallarının ihtiyaçlara uygun kalitede 

ve iç piyasada yükselen fiyatları dah~ d~ ~rtırmayac~k 

fiy~tt~n ith~l edilmesini sağlam~k ~m~cıyla "İthal Mal-

ları Fiyat Kontrol D~iresi"kurulmuştur.Bu...•u!l rağmen öde-

meler dengesi sorununun çözülememesi üzerine 4 Ağustos 

1958 kararları alınmıştır. 

1958 kararlerının ith~l8tla ilgili en önemli 

maddesi ithal8tın,kredili ol~rak yapılm~sından vazge-

çilerek,kote ve liberasyon listelerine b~ğlanmesıne 

ilişkin karardır.Liberasyon listelerinde ithali serbest 

mallar,kota listelerinde ise ithal8tı miktar sınırlaması-

na tabi maller yerelmıştır.Bu listelerde yer alan maller 

dışındaki maller ise ithali yasak maller olarak belir-

lenrııiştir. 

Anadolu Üniversitesi 
Merkez Kütüphane 
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Biri~ci Beş Yıllık Kelkınma Planında ve aynı 

perspektif içinde hazırlenan daha sonraki iki pl8nde 

izlenen dış ticaret politikasının esası,dış açığın. 

fazla artmaması için,ihracatın teşviki yerine,ithel~

tın baskı altınde tutulması olmuştur. 

tlçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının,ithal8t yö

nünden en önemli özelliği,ithal8t rakamlarının hızla 

yükselmeye başlaması olmuşturcDördüncü Beş Yıllık Kal

kınma Pl8nının bir yıl gecikmeyle uygulamaya konulma

sından sonra da,24 Ocak 1980 Kararları ile ithal8tta 

liberasyon politikasına geçilerek,ithel ikamesi uygula-

masına son verilmiştir. 

II-24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI ÖNCESİNDE DIŞ 

TİCARET 

a-24 Ocak 1980 İstikrar Programı Öncesinde İh

racat:Cumhuriyetin kuruluş yıllarından günümüze kadar 

geçen süre içinde,ihracatımızda miktar,değer,hammadde 

grupları ve ülke grupları açısından çeşitli değişmeler 

görülmüş,ihracat yıllar itibariyle çeşitli dalgalanme

lar göstermiştirc(7) 

(7) Engin SAGDIÇ,"Pl&nlı Dönemde Sanayi Ürünleri İhi~~

tının Gelieimi",İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ,S.245 

(Temmuz 1986),s.l8. 
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İhr~catın bünyesi uzun yıllar tarımsal ürünlere 

be~lı kalmış,sanayi Urünleri ihrac~tı ise genellikle 

yıldan yıla de~işiklik göstermiş,toplem ihrac~t için

de sanayi sektörünün payının az olma~ında,san8yinin i

çe dönük bir yapıye sahip olması başrolü oynamıştır. 

1950 yılından plenlı döneme kadar geçen süre 

zarfında ihracat gelirimizin yaklaşık% 85'ini tarım

sal ürünler,% lO'unu sanayi ürünleri,% 5'ini isemaden 

ürünleri ihracatı oluşturmuştur. 

Pl8nlı döneme geçişle beraber,ihr~cat1n gelişti

rilerek sanayi ürünleri yönünde yapısal değişiklik sağ

lanması hedeflenmiştir.l963-1967 yıllarını kapsayan bi

rinci pl8n döneminde gerçekleşen ihracat değerleri tah

minierin üstüne çıkmıştır.Ancak bu artış hedeflenen ya

pısal değişmeden çok,mevcut t~rımsal ürün stoklarının 

eritilmesi ve ihracata yönelik tarımsel ürünlerin üre

timlerinin artırılmasından keynaklanmıştır.Bunun sonu

cunda dönem boyunca tarım ürünleri,toplam ihracat için

de ortalama % 75'lik bir pay elde etmiştir. 

Sanayi ürünleri ihr~cının istenilen boyutlara 

ulaşamamasının başlıca sebepleri ise maliyet yüksekliği 
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kalite düşüklüğü,pezerleme bilgisi yetersizliği,Uretim 

kapasitesi yetersizliği ve ürünlerin dünya pazarlarınde 

rekabet edecek bir yapıya kevuşturulm~mesı olmuştur. 

1968-1972 yıllerı eresını kapsayen ikinci pl8n 

döneminde de ihracatta yapısel bir değişme hedeflenmiş

tir.Terımsal ürünler ihracatının,toplem ihracat içindeki 

peyının % 75'den % 65 civarına düşürülmesi ve sanayi 

ürünleri ihracatının ise% 17'den% 27 civarına yüksel

tilmesi amaçlanmıştır. 

Bu dönemde sınai ürün ihracatının arttırılması

ne yönelik tedbirler elınmıştır.Ancek arzu edilen ge

lişme sağlanamamış ve ihracatta önemli bir yapısal de

ğişiklik oluşturulememıştıro 

İkinci pl8n döneminde,mel gruplerı itibariyle 

gerçekleşen değerler ile tahminler aresında bazı fark

lar meydena gelmiştir.Ancek hedeflendiği gibi,tarım 

ürünleri ihracatı% 68 dolayıarına çekilmiş,senayi ü

rünleri ihracatı ise 1969 yılı dışınde pl8n hedefleri 

üstünde artış göstermiştir. 

Türkiye'de ilk iki pl8n dönemi boyunca dış tice-

retin sürekli açık vermesi üzerine üçüncü pl8n döneminde 
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ihracat çeşi~li araçlarla teşvik edilmeye çalışılmış

tır. 

Bu dönemde,toplem ihrecetın,ikinci pl8n döne

minde gerçekleşen toplam ihracata oranla % 64 doleyın

da arttırılması ve bu artışın% 62'sinin de s~neyi ü

rünleri ihracatındeki artıştan sağlanması hedeflenmiş

tir. 

Pl8n döneminde,tarım ürünlerinin ihracat için

deki peyında bir parça düşüşle birlikte hedefe ulaşıla

mamış,seneyi ürünleri payı de saptanan hedefin altında 

kalmıştır. 

Nitekim 1973-1977 yılları er8sınde terı~ ürün

leri ihracatının peyının% 66,7'den% 5l,l'e düşmesi 

öngörüldüğü halde,bu pey% 59,4'e indirilebilKiştir.Se

nayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı 

ise 1977 yılında % 33,4 düzeyinde kalmıştır. 

1974 yılınde ihrecatte,yapılan devalüasyon ve 

teşvik tedbirleri ile fiyatlardeki yükselmeler nedeni 

ile gözlenen olumlu gelişmeyle beraber ihrecetln yapı

sında da değişiklik meydana gelmiştir.Bu yıl s~nayi ü

rünleri ihracatının toplam içindeki payı % 39,2 ile en 
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yüksek nokt~ye,tarırn ürünlerininki ise % 56,6 ile en 

düşük noktaya ulaşmıştır. 

1974 yılınde gözlenen bu değişmeye rağmen,l975 

yılınden itibaren karşıleşılan ihracat zorlukl~rı ön

celiğin tarımsel mallara verilmesine neden olmuştur. 

1979-1983 yılları eresını kapsayen dördüncü p

l@n döneminde ihracatın yılda orteleme % 18,6 oranınde 

arttırılması öngörUlmüştür.Bunun yenınde daha önceki 

pl8nlarde olduğu gibi ihracat yepısınde sanayi ürünle

ri lehine bir gelişme sağlanması amaçlanmıştır. 

Pl8nda,toplam ihracatın arttırılmesı,saneyi U

rünleri ihracatı içinde ise ere ve yatırım malları ih

racat payının yükselmesi hedeflenmiştir. 

Bu dönem zerfında,ihracat açısından en önemli 

adım 24 Ocak 1980 İstikrar tedbirleriyle gerçekleştiril

miştir.Bu tedbirlere ve ihracat üzerindeki etkilerine 

daha sonraki bölümlerde yer verilecektir. 

Tablo 2'de 1963-1979 yıllerı erasında ihracatın 

sektcrlere göre dağılımı,Tablo 3'de ise aynı yıllar 

arasında toplam ihracat içinde sektörlerin payı gös-

terilmiştir. 
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TABLO : 2 

1963-1979 YILLARI ARASINDA İHRACATIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAGILIMI 

Yıllar 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Tarım 

291,9 

319,6 

361,3 

388,9 

425,9 

404,7 

402,7 

442,6 

491,3 

607,4 

831,9 

851,9 

792,6 

1254,4 

1041,4 

1978 1542,8 

1979 1343,6 

KAYNAK:DİE Verileri 

Madencilik 

10,9 

14,9 

21,0 

23,4 

20,7 

26,1 

35,0 

42,7 

40,1 

35,1 

41,7 

79,8 

105,5 

110,0 

125,8 

124,1 

132,4 

Sanayi 

65,3 

76,3 

81,4 

78,2 

75,7 

65,6 

99,1 

103,2 

145,2 

242,5 

443,4 

600,4 

502,5 

595,8 

585,8 

621,3 

785,1 

Toplam 

368,1 

410,8 

463,7 

490,5 

522,3 

496,4 

536,8 

538,5 

676,6 

885,0 

1317,0 

1532,1 

1401,0 

1960,2 

1753,0 

2288,2 

2261,1 

Her iki tabloda da 1963 yılınden 1980 yıl1ne 

kadar geçen sUrede tarım sekt~rUnUn sUrUkleyici sektör 
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olma özelliğini sürdürdüğü gözlenmektedir. 

TABLO : 3 

1963-1979 YILLARI ARASINDA TOPLAM İHRACAT İÇİNDE SEK-

TÖRLERİN PAYI(Yüzde) 

Yıllar 

1963 

.1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

197.3 

1974 

1975 

1976 
1977 

1978 

1979 

Tarım 

79,3 

77,8 

77,9 

79,3 

81,5 

81,5 

75,0 

75,2 

72,6 

68,6 

63,2 

55,6 

56,6 

64,0 
59,4 

67,4 

59,4 

KAYNAK:DİE Verileri. 

Sanayi 

17,7 

18,6 

17,6 

15,9 

14,5 

13,2 

18,5 

17,5 

21' 5 

27,4 

33,6 

39,2 

35,8 

30,4 
33,4 

27,2 

34,7 

Madencilik 

3,0 

3,6 

4,5 

4,8 

4,0 

5,3 

6,5 

7,3 

5,9 

4,0 

3,2 

5,2 

7,6 

5,6 
7,2 

5,4 

5,9 

Toplam 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

b.24 Ocak 1980 İstikr~r Programı Öncesinde İt-

hal8tı24 Ocak 1980 İstikrar Programı Öncesinde İthal 
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ik8meci bir .strateji öngörülmüş ve bu str~teji daha ön

ce yurt dışınden ithal edilmekte olan mallerın,uygul~nen 

koruyucu ve özendirici tedbirler sonucunda yurt içinde 

üretilmesini hedeflemiştir. 

İthel ikemesine 1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi

leşme PlAnı ile birlikte ağırlık verilmiş ve bu dönemde 

sanayi yatırımlarını gerçekleştirebilmek için y~tırım 

malları ithali ağırlık kezanmıştır.Bunun sonucunde ya

tırım mal~arının,toplem ithal8t içindeki payı 1939 yı

lında % 48'i aşmıştır.Ancak daha sonra 2.Dünye Sevaşı 

nedeniyle bu oran% 30'ların altına düşmüştür. 

1946 develüasyonu ve 1950 yılında dış ticaretin 

% 60 oranınde libere edilmesi,ithaletın hızla artmasına 

neden olmuştur.Bu uygulama sonucunda 1945 yılında 97 

milyon $ olan ithal8t 1950 yılında 290,1952 yılında ise 

566 milyon $ civarına yükselmiştir.Bu durum karşısında 

1953 yılında dış ticarette serbestleştirmeden vezgeçil

miş,ithal&t bu yıldan itibaren genel olarak düşme e~i

limine girmiştir.İthel8tteki bu gerilemeler 1958 yılın

da 315 milyon $ lık taban düzeye erişilinceye kader de

vam etmişttr. 
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4 Ağu_stos 1958 Kererll"!rı ile birlikte, dı ş ticaret 

hacminin genişlemesi,beğlı olerek ithel~t ertışlerıne 

de yol açmıştır.l947-1962 yıllerı erasında ith~lat yıl

da ortaleme olarek 420 milyon $ civarında gerçekleşmiş, 

bu rakem içinde en büyük peyı Ortak Pazar ülkeleri ile 

ABD almışlerdır. 

1923-1962 döneminde,ilk yıllarda tüketim malle-

rının dehi birçoğunun dışarıden ithal edilmesine rağ-

men ilerleyen yıllarla beraber tüketim malları ithal8tının 

toplam ithel8t içindeki payı giderek düşmeye başlamış

tır.Tüketim meddeleri ithal8tının,toplam ithal8t için

deki payı 1923'te % 57 civarında iken 1962 yılında % 7 

civarına gerilemiştiroSenayileşme hareketlerine bağlı 

olarak ise yatırım mallarının toplam ithalat içindeki 

payı 1923 yılınde % 12 iken 1962 yılınde % 45 civarına 

yükselmiştir. 

1963 yılıyle beraber pl8nlı döneme geçilmiş ve 

dış ticaret açıklerının dahe fazla artmaması için ithe-

18t sınırlandırılmaya çalışılınıştır.İkinci Beş Yıllık 

Pl8n döneminde ithal8t tahminlerinin üzerine çıkılmış 

ve ithal8t hed.flerin % 7 kadar üz~rinde bir seviyede 
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gerçekleşmiştir. 

TABLO : 4 

İTHALATIN ANA MADDE GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI(l963-1979) 

YJ.llar 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

İthal8t 

(:M11ycm $) 

688 

537 

572 

718 

685 

764 

801 

948 

ll 71 

1563 

2037 

3720 

4739 

5129 

5796 

4599 

5069 

KAYNAK:DİE Verileri. 

Hammaddeler 

(%) 

48,8 

49,5 

53,5 

47,5 

47,8 

47,3 

49,3 

48,0 

51,3 

45,3 

46,3 

61,1 

54,3 

53,3 

58,0 

62,5 

66,7 

YatırJ.m Tüketim 

Malları (%) Kalları (%) 

45,8 

42,6 

42,1 

47,5 

47,2 

48,0 

43,8 

47,0 

43,7 

50,1 

49,3 

34,7 

41,4 

43,7 

38,9 

34,6 

31,4 

5,4 

4,9 

4,4 

5,0 

5,0 

4,7 

6,9 

5,0 

5,0 

4,6 

4,4 

4,2 

4,3 

3,0 

3,1 

2,9 

1,9 

Teble 4'ten görüldüğü üzere İkinci Plln Dönemi'n

de toplam ithal8t içinde yatırım aelları ve hammaddele-

rin peyı birbirine yakın oranlarda gerçekleşmiş,k~lan 
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ithalet ise ·tüketim malları için yapılmıştır. 

Uçüncü Pl8n Dönellli'nin en önemli özelliği hızla 

erten ithel8t feturalerı olınuştur.l972 yılınde 1,5 mil-\ 

yar $ olan ithel8t,l974 Jılınde 3,8 milyer $,1977 yı

lında ise 5,8 mily~r $ civarına yükselmiştir.l974 yı

lından itibaren ise petrol fiyatlarındaki hızlı ertış 

nedeniyle,fiyatça artışler gösteren petrolün içinde 

bulunduğu hamliladdeler grubunun toplam ithalatteki payı 

giderek yükselmiştir. 

Tablo 4'ten görüldüğü üzere 1977 yılında hammad

de ithalatı % 58 oranınde iken 1978 ve 1979 yıllarınde 

bu oranlar giderek yükselmiştir. 

Tezimizin ikinci kısmında 24 Ocak 1980 t'3rihinde 

uygulameye konan istikrar tedbirlerinin dış ticaretle 

ilgili olanları incelenecektir.Uygulamaye konan istikrar 

tedbirlert birbirini tamamlar nitelikte olduğu için 1 

Mayıs 1981 ve 29 Aralık 1983 tarihini taşıyan tedbirler 

24 Ocak Kararları ile birlikte ele alınmıştır.(8) 

(8) Bu konuda temel kaynak olarak şunlar kullanılmıştır: 

-TC Resmi Gazete,T:25 Ocak 1980,8.16680-Mükerrer. 

-TC Resmi Gazet~jT:29 Aralık 1983,8.18266-Mükerrer. 

-TC Resmi Gezete,T:SO Aralık 19al,S.l8267-Mükerrer. 

-TC Merkez Bankası Yıllık Paaliyet Raporları:l980, 

1981,1982,1983,1984,1985,1986. 
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kili mercii ·durumuna getirilmiştir. 

24 Ocak Kararlerı ile döviz pozisyonu tutm~ 

yetkisine sahip benkaların kazandıklerı dövizden ellerin

de tutabilecekleri döviz pozisyonu oranı % 25'den % 80'e 

çıkarılmıştır.Daha sonra yetkili banka sınırlaması kal

dırılmıştır.Başk~ bir kararla da sistem değiştirilerek, 

ticari benkaların,eski döviz borçlarının% 40'ı kadar 

dövizi döviz pozisyonlerınde tutabilmelerine izin ve-

rilmiştir. 

Bankaların döviz pozisyonlarından kabul kredisi 

ile yepılecak ithal8tte ilişkin ödemelerle,petrol ve 

petrol ürUnleri,gübre ve gübre hammeddeleriyle,ilaç 

hammaddelerinin ithel8tına ilişkin ödemeleri yapabil-

meleri öngörUlmüştür. 

29 Arelık Kararları'nı izleyere~ de,vadeli dö-

viz işlemleri de dahil olmak Uzere bankaların ve şirket

lerin her türlü döviz işlemini yepması,dövizle borç a

lıp vermesiCHazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın iz

nini almak kaydıyla) serbest bırekılmıştır. 

Türkiye'de yerleşik kişilerin ye de yabancıla-

rın yenlarında her türlü dövizi bulundurmaları,banka-
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larda döviz tevdiat hesabı açtırmalerı ve bunu istedikleri 

gibi kullanmaları serbest bırakılmıştır. 

Yurt dışına turist çıkışlarındaki zaman kısıt-

lamasi 29 Aralık Kararlerı'yla ~aldırıldığı gibi,24 

Ocak Kararları'yla 300 8 dan 500 $ e çıkarılan turist 

döviz tahsisi genişletilerek 1000 $ e çıkarılmış,hiç 

bir formeliteye bağlı olmeden 1000 $ tutarındaki döviz ba 

bankalardan serbestçe alınabilir ve 1000 ~ karşılığı 

Türk Lirasıde yurt dışına çıkarılebilir hükmü getiril-

miştir. 

29 Aralık Kararlerı'yla her türlü tahvil ve di-

ğer ticari senit ithali serbest bırekılmıştır.Daha sonra 

altın ve diğer ticari hali serbestleştirilmiş,T.C.Merkez 

Bankası ve daha sonra de diğer bankalar altın satışına 

başlamışlardır. 

Türkiye'de yerleşik kişilerin,Hazine ve Dış Ti-

caret Müsteşarlığı'nın izniyle ayni ya da nakdi olarak 

2 milyon $ a kader sermaye ihrecı serbestleştirilmiştir. 

Bunun üzerindeki miktarler için Bakanlar Kurulu Kararı 

gerektiği bel~rtilmiştir. 

Türkiye'de yerleşik olmeyan kişilerin(Yabancı 

Sermaye Dairesi'nin izniyle)dışarıden sermaye getirmek 

Anadolu Ünlv~rsites\ 
Mcrl(f'l \<:·:·,!i.ıphcıne 
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kaydıyla Türkiye'de taşınmaz mal almaları,Türkiye'de 

yatırımlara katılmaları,Türk şirketlerinden hisse se-

tın almaları,yabancı şirketlerin şube ye da temsilci-

liklerini açmaları serbest bırakılmıştır.(9) 

Doğu Bloku ülkeleriyle ticaret,kliring anlaş-

malarından serbest dövize çevrilmiş,böylece kliring an-

leşmaları tamamen kaldırılmıştır. 

II-İHRACAT VE İTHALAT REJİMİNE İLİŞKİN KARARLAR 

~~-Ocak Kararları 'nın içerdiği devalüasyonu 

izleyerek ithel8tte damga resmi,% 25'ten% l'e indiril-

miştir.29 Aralık Karrrları'nı izleyerek d.e ithalet temi-

netları sanayiciler için% lO'dan% 7,5'e,ithaletçılar 

için % 20'den % 15'e indirilmiş,ithalatta kota sistemi 

az sayıda mala indirilmiş ve liberasyon listeleri geniş-

letilmiştir. 

Bu kararlarla,ihracatta olduğu gibi ithalata da 

yetkili mercii Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müste-

şarlığı olmuştur. 

Türkiye ile arasında ödeme anlaşması bulunmayan 

ülkelere yapılacak ödemelerin,mel hangi ülkeden ithal e-

(9) T.C.Resmi Gezete,T:29 Aralık 1983,S.l8266,s.l4. 
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dilecekse o ülke p~resıyle y~pılmesı,d~viz tahsis~ su-

retiyle yepılacek ithalet içinse gerçek ve tüzel kişi-

lerin ithel8t belgelerinin olması gere~i getirilmiştir. 

Dış Ticareti devletleştirilmiş ülkelerden yapı-

lecek ithal8t için ,ancak kendi ihtiyacı için ithalet 

yapacek kamu kuruluşları ile son oniki ayda 50 milyon 

ABD ~ ından fazla ihracat yapmış dış ticaret sermaye 

şirketlerine izin verilmiştir. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre 

d~viz tahsisi yapılan navlun ve sigorta bedell~ri için 

uygulameda luzumsuz formalitelere meydan verilmeiliesi 

için nakdi teminat alınmasına son verilmiştir. 

Döviz kazandırıcı işlemler yapan ihracatçılara, 

turizm yatırı: ve işletme sahiplerine,bankelerde açtı

racekları döviz tevdi~t hesaplarından ithalet yapabilme-

i 

leri öng~riilmüştür. 
1 

Saneyici,sektör ayırımı yapılmadan% 7,5 teminete 

tabi tutulmuştur.Teminattan muaf olacak ithalet belirlen-

miş,teminattan muaf genel ve katma bütçeli daireler lis-

telerle açıklanmıştır. 

24 Ocak Kararlerı'nde ihra ce tın teşvikinde .d~viz 
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kuru yanında önemli bir rol oynaYan vergi iadelerinin 

29 Aralık Kararlerı ile giderek azaltılması karerlaş

tırılmış,ihracatın teşvikinde baş rol TL'nin dış değerinin 

rinin düşlirtilmesine bırakılmıştır. 

İiracat formaliteleri azaltılmış,29 Aralık Ra

rarl~rı ile de ihracatta fiyat denetimi,sedece lisensa 

tabi ihracata indirgenmiştir. 

24 Ocak Kararlarıyla ihracetçılara,ihraç edilen 

mamüllerin iınalinde kullanılan ilksel ve yardımcı mal

ler,ambelej malzemesi tesislerinin genişletilmesi veya 

yeni yatırim için gerekli sermaye malları için döviz 

tahsis edilmesi,encak bunun değerinin ihracatın FOB de

ğerini aşamaması kararlaştırılmıştır.İhreç mallarının 

üretimimde kullanılan ithal malları,her türlü gümrük ve 

resimden muaf tutulmuştur. 

İhracatın finansmanınde ve kredili ihracatta 

kullanılmak üzere T.C.Merkez Bankası nezninde İhracatı 

Teşvik Fonu kurulmuştur.Fonun keynaklerı,ithal teminat

larıdır.İthal8tçılerın T.C.Merkez Bankası'na ödediği it

hal teminetlerının ~ 50'si bu amaca eyrılmıştır.İhracatı 

teşvik sertifikası alan ihrecetçılar,T.C.Merkez Bankası 



42 

ticari bankalar ve sigorta şirketleri hizmetlerinden 

yararlanırken,her türlü damge resmiyle,banka ve sigor

ta muameleleri vergisinden muef tutulmuştur. 

24 Ocak Kerarlarıyla,T.CoMerkez Bankası'nde 

Destekleme ve Fiyat Fonu kurulmuştur.Destekleme fiyat 

politikasına tabi ürünlerin ihracatından kesilen priın

ler,tarım girdilerine verilecek sübvansiyonda,tarım ü

rünleri fiyat istikrarsızlığını gidermede,ihracat sigor

tasını geliştir~ede,ihracat ve ihracata dönük projelerin 

finansmanında kullanılacaktır. 

Yurt dışında müteahhitlik hizmeti yapan ftrma

ların desteklenmesi için,Bankalararası Destekleme ve Ge

liştir:.::ne Kurulu oluşturulmuştur.Yurt dışı müteahhitlik 

hizmetleri reeksport ve transit ticaret,ihracat belgesi 

vw ihracat ruhsatnamesi alınmasına ilişkin hükümler ba-

sitleştirilmiştiro 

Reeksport uygulaması rejim kapsamına alınırken, 

sınır ticareti uygulaması ihracat rejimi kapsamı dışına 

çıkarılmıştır. 

III-YABANCI SERMAYE GİRİŞİNE İLİŞKİN X.A.RARLAR 

Dış ticareti,transit ve reeksport feliyetini 
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teşvik etmek ve yabancı sermaye girişlerini arttırmak 

amacıyla Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 

bakanlığa bağlanmıştır.Mersin ve Antalya deniz liman

ları serbest bölge ilan edilmiştir.Serbest bölgelerin 

1986 yılında faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştır. 

29 Aralık Kararlarını izleyerek yabancıların 

Türkiye'de taşınmaz mal edinmesine ilişkin sınırlama-

lar kaldırılmıştır.Buna göre Körfez Şeyhlikl~ri(Kuveyt, 

Katar,Bahreyn) için karşılık esası ar~nmayacak,gerçek 

ve tüzel kişiler turizmin özendirilmesi amacından be-

ğımsız olarak taşınmaz edinebilecek,yabancılar köy ara-

zisi sınrları içinde de taşınmez edinebileceklerdir. 

Ancak Anayasa Mehkemesi,bu kararı iptal tarihine kadar 

gerçekleştirilenler geçerli olmak üzere iptal etmiştir. 

Faizsiz çalışen İslam Benkalarını çekebilmek i

çin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

24 Ocak Kararlarıyle petrol yasası değiştirilerek 

yabancı petrol şirketlerinin çıkardıkları doğal gazın 

ve petrolün% 35'ini ihraç etmesi,kıyıdan uzak alan

lerde bu oranın % 45'e kadar çıkması kabul edilmiştir. 

Şirketlere ihracattan sağladıklarıkazancı döviz olarak 
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tutabilmele!i izni verilmiştir. 

IV-ÖRGÜTSEL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN KARARLAR 

i-Ekonomik Koordinasyoq Ku~:Beşbakanlık 

Müsteşarının başkanlığında,ekonomi ile ilgili bakan

lıkların üst kademe bürokratlarından oluşan koordinas

yon kurulu, beş _yıllık pl8nlerın ve yıllık progr8mla

rın uygulanmasınde birden çok bakanlığı ilgilendiren 

hususlarda üst düzeyde koordinasyonu sa~lamak ve önem-

li projeleri takip etmek amacıyla kurulmuştur.(lO) 

ii-Para Kredi Kurulu:Bu kurul,pare-kredi politi

kasının uygularunasında koordinasyonu sağlamak,ödemeler 

dengesindeki gelişmeleri takip etmek,destekleme fiyat

ları konusunda tavsiyelerde bulunmak amacıyla oluştu

rulmuştur.Başkanlığını Başbakanlık Müsteşarı yürUtür. 

iii-Yabancı Serwaye Dairesi:Başbakanlığa bağlı o

larak yeniden düzenlenmiş ve yabancı sermaye konusunda 

Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının elinde bulunan 

(10) Emin ÇÖLAŞAN,24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası,İs
tenbul,l984,s.318-319'dan Turgut ÖZAL,24 Ocak 1980 

Tarihli Bakanler Kurulu Toplantısınde Yaptığı Ko-

nuşma Metni. 

1 
\ 
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yetkiler bu daireye verilmiştir.Yabancı Sermayenin bü

tün işleri burada görülecektir.(ll) 

iv-Başbakanlık Yatırıınları ve İhracatı Teşvik 

Dairesi(Teşvik ve Uygulama Dairesi):İhracat 

ve Yetırım Teşviki,24 Ocak İstikrar tedbirleriyle baş

latılan ekonomik operasyonun sa~lam temellere oturtul

masında büyük bir önem arzetmektedir.Da~ınık halde bu

lunan ve öneınli ölçüde dinamiğini yitiren ilgili üni

telerin biraraya getirilerek(bunl~ra)yeni bir canlılık 

kazandırılması görevi Teşvik ve Uygulama Dairesi'ne ve

rilmiştiro 

2.24 OCAK İSTİKRAR TEDBİRLERİNİN DEGERLENDİRİL

MESİ 

I-FAİZ,KREDİ-PARA POLİTİKALARI AÇILARINDAN 

DEGERLENDİRİLMESİ 

24 Ocak 1980 İstikrar Politikasında faiz 

bir araç olarak kullanılmış,serbest faiz politikasının 

temelini yüksek faiz prensibi oluşturmuştur. 

1980 programı bütünlüğü içinde,para-kredi ve 

(ll)ÇÖLAŞAN,s.319'dan ÖZAL,Bakanlar Kurulu Toplantısında 

Yaptığı Konuşma Metnio 
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faiz politikaları kur politikaları ile birlikte dü

şünülmüştür.Bu amac~ yenelik olarak da 1 Temmuzl980 

tarihinde faiz oranları serbest bırakılmıştır. 

1980 programı,enflasyonun en önemli kaynağı o

larak para ve kredi politikalarını görmektedir.Bu ne

denle program,kısıtl~yıcı para-kredi politkalarıyla 

enflasyonu önlerneyi hedef almıştır.Daraltıcı para po

litikası uygulanarak,toplam talep hacmi düşürUlürken 

öte yandan serbest bırakılan ve yükseltilen faiz oran

larının etkisi ile mevduat hacminin büyümesini sağla

maya çalışmıştır. 

Bu süreç sonucunda,tasarruf eğilimlerinin yUksel-

ınesi ve nihayet yUksek faiz ortamında maliyetleri yük

selen talebin kırılması sonucunda ekonomik faaliyet 

hacminin düşUrülmesi öngörülmüştür. 

Bunun dışında,faiz politikasının ihracatın teşvi

kinde bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Faiz politikası bu niteliği ile 1980 programının 

ana ekseni haline gelmiştir.Yukarıda sıraladığımız özellik

leri ve faiz politikasına bu derece aktif bir rolün ilk 

kez bu istikrar paketiyle verilmesi,paketin daha ön-

ce uygulamaya konulmuş olan paketlerden ayrılme-
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sına neden olmaktadır. 

II-KUR POLİTİKASI AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ 

Türkiye,l971 yılından sonra,Bretton Wodds 

sisteminin özelleği olan ve döviz kuru birkez ayarlan

dıktan sonra,döviz kurlarının bir süre nispeten istik

rarlı kalacağı biçimindeki zımni bir güvenceden yoksun

du.Bu nedenle 24 Ocak Kararları kur politikasını ekono

mi politikasının temeli haline getirmiştir.Başlangıçta 

kabul edilen kur muhtemelen fiyat artışları gözönünde 

bulundurularak belirlenmiş ve belli bir süre dayanabi

lecek,TL'ye karşı aşırı değer kaybettirilmiş bir kur-

dur. (12) 

1980 programı,kur politikasını istikrar politi

kasının teruelt haline getirdiği için,devalüasyon meka

nizmasına süreklilik kazandırmıştır.l980 programının di

ğer bir.öze1liği de kur paletikası sorununun çözümlenme

si için IMF'nin isteklerine uygun olarak dUzenlenmiş ol-

(12) Dönemin IMF Türkiye Masası Şefi C.Woodward Mart 

1980'de Bir Ayarlama Daha Yapılması Şartıyla Ku

run 1 ABD ~ ının 60 TL olması gerektiğini öne 

sürmüştür. 
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masıdır. 

1980 istikrar programıyla,Türkiye'de sabit kur 

dönemi sona ermiştir.Ayrıca önceki kısmi katlı kur sis-

teminden,bir istisna ile tek kura geçilmiştir.24 Ocak 

Kararları,bu yapısı ile son dokuz yıl içindeki en ce-

sur devalüasyon operasyonudur.(l3) 

III-İHRACAT POLİTİKASI AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ 

İhracata yönelik olarak,l980 programında yer 

alan düzenlemeler ekonomide tümüyle desteklenen tek 

sektörün ihracat sektörü olduğunu ortaya koymaktadır. 

İhracat devalüasyonun bilinen etkisine bırskıl-

marnış,ek önlemlerle desteklenrniştir.l980 programı uy-

gulanan kur,ihracat kredileri ve vergi iadeleri politi-

kası ile yüksek faiz politikasının etkilediği yüksek 

maliyetli para-kredi ortamında,üretimi ucuz olan ve dö-

viz getiren malların üretimine yönelik yatırımları teş-

vik eden bir ekonomi politikasını gündeme getirmiştir. 

Dışsatım ilk kez salt döviz getiren bir işlem 

olarak değil aynı anda uygulanan antienfl§syonist poli-

(13) Erol MANİSALI,"Son Ekonomik Önlemlerin Anlamı",İS-- --··-
TANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ,S.l68(Şubat 19BO),s.4. 
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rakıldı~ını göstermektedir.Liberasyona:giderek yAklaşan 

bu ithal8t politikesı,ithal8tı ikeme eden gelişme roa

delinden uzakleşarek,uluslerarası rekabete açılmayı he

defleyen üst modelin bir uzantısı olmaktadır. 

Ancak,l984 yılı İthalAt Rejimi Kararı uygulam~

ya konuluncaya değin geçen dört yıllık sürede uygulama

ya konulan liberal ithalet politikalarının hiç birisi 

gerektiğince bir yapısal değişikliğe neden olamamış-

tır. 

1985 yılında kapsamı genişletilerek ~ygulenm~

sına başlanılan yeni ithal8t politikası öncelikle,dış 

ticaretimizin mümkün olduğu kader serbestleştirilmesini 

amaçlamıştır. 

Bunun yanında,iç fiyatların yükselmesini önle-

yebilmek için tüketiciyi korumak amacıyla,aşırı dere

cede korunan sanayinin rekabete açılması da başka bir 

hedefi oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu rejimle,fon ödemek suretiyle ithal e-

dilecek madde sayısının arttırılması ve bu suretle ye

teri kadar üretilmeyen veya de~ıtımında aksaklıkllr 

görülen meddelerin fiyatlarında gözlenen aşırı yüksel-

melerin önlenmesi istenmiştir. 
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1984 ve 1985 yıllarında yürürlüğe konulan yeni 

ithal@t politikasının dayandığı bu temel hedeflere u

laşılabilmesi için,yasak ve müsaadeye tabi mallar lis

teleri yayınlanarak,bunlar dışında kalan malların it

hali serbest bırakılmıştıro 

Bu görünümüyle 1984 İthalAt Rejimi,bugüne değin 

uygulanan en liberal ithalAt politikası olma özelliğine 

sahip olmuşturo 



İ k i n c i B ö 1 ü m 

24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMININ TÜRKİYE'NİN İHRACA

T! tlZERİNDEKİ ETKİLERİ 

B i r i n c i K ı s ı m 

İHRACAT! TEŞVİK POLİTİKASININ KAPSAMI VE 24 OCAK 1980 

İSTİKRAR POLİTİKASI İLE GETİRİLEN TEŞVİK TEDBİRLERİ 

l.İHRACATI TEŞVİK POLİTİKASD~IN KAPSAMI 

Gelişmekte olan her ülke,ekonomik kalk~nması-

nı başarıya ulaştırmak için dışarıdan getirtmesi gere-

ken makine ve teçhizat ile hammadde ve know-how için 

büyük ölçüde dövize ihtiyaç duyar.Bu nedenle gelişmek~ 

te olan ülkeler döviz elde etmenin yollarını araştı

rarak döviz darboğazını genişletecek politikalara önem 

vermek zorundadıro \ 
Çağımızda gelişmekte olan ülkelerde ekonomi 

politikasının temel amacı,kalkınmayı hızlandırmak ve 

sanayileşmeyi sağlamaktır.Bunun için tarifeler ve mik-

tar kısıtlamaları ile yeni kurulan genç sanayiler dış 
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rekabete karşı korunarak gelişimleri sağlandıktan son

ra,dışa dönük politikalar izlenmekte ve ihracata ağırlık 

verilmektedir o 

özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra,geliş-

mekte olan ülkelerin yüksek koruma duvarları arkasında 

sürdürdükleri ithal ik~mesi politikası,bir çok ülkenin 

dahilde üretmeye başladığı sınai ve yarı mamül ürünü 

ihraç etme durumu ile yüzyüze gelmesine sebep olmuştur. 

Ancak bu Ulkeler,dahilde pahalı olarak üretmiş olduk

ları ürünleri dünya piyasalarında satmakta çeşitli zor

luklarla karşılaşmaktadırlar.Bu nedenle ihracatın,da

hildeki üretim maliyetlerindeki fazlalıktan doğan dez

avantajın ortadan kaldırılacak ölçüde desteklenmesi 

zorunluğu ortaya çıkmıştır.(l4) 

İhracatı teşvik politikası sonucunda ihracatın 

artması ekonomik kalkınmaya iki yönde katkıda bulunmak

tadır.öncelikle ,ihracat artışı milli geliri çağaltarak 

dolaysız olarak kalkınınayı olumlu yönde etkilerken,dö-

(14) Necdet SERİN,"İhracatı Arttırma Politikası",2.TUR

KİYE İKTİSAT KONGRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KOMİS-

YONU TEBLİGLERİ,Ankara,l98l,s.49. 
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viz darboğaz~nı genişletmek suretiyle de ekonomik kal-

kınmaya destek olur. 

İhracatı teşvik politikası sonucunda gelişmekte 

olan bir ülkede ihracatın arttırılması bazı şartların 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Öncelikle,ekonomide hem özel sektör hem de kamu 

sektörü ihracatın arttırılması gereğine inanmalı ve bu 

konuda istekli olmalıdır. 

tilkedeki müteşebbis kesimi özellikle imal~t sa-

neyiinin geliştirilmesi konusuna önemle eğilmeli ve bu 

konuda gerekli devlet desteği sağlanmalıdır. 

Ekonomide ihracat ile ilgili tüm özel ve kamu 

kuruluşları arasında organizasyon sağlanarak bu konu-

daki bürokratik engeller ortadan kaldırılmalıdır.(l5) 

İh~aç edilan ürünlerin fiyatı,kalitesi,miktarı 

ve uluslararası pazarlardaki teslim süresi konusunda 

rakip ülkelerin durumları da izlenerek uygun bir poli-

ka takip edilmelidir. 

Kamu ve özel sektörlin birlikte hezırlayacaklarl. 

(15) Amicus MOST,(Çev.Rıtat ERGtlN),"İhracatın Arttırıl

ması",ADKO,S.2-3(Şubat-Kart 1973).s.41. -
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uzun dönemli bir progra.m;çerçevesinde ekonomide ihraca

ta yönelik yatırımlara ağırlık verilmeli ve ihracatı 

çekici hale getirecek tedbirler alınmalıdır. 

2.24 OCAK 1980 İSTİKRAR POLİTİKASI İLE GETİRİLEN 

TEŞVİK TEDBİRLERİ 

a.Esnek Kur Politikası:24 Ocak 1980 sonrasında 

ihracatta itici güç olarak kullanılan faktörlerden biri-

si esnek kur politikasıdır.Gerçekçi kurun üzerindeki parite 

ile hem ihracata dönük teşvik getirilmiş,hem de ek teş

vik unsurlerı ile eski teşvik unsurlanının üzerini çı-

kılmıştır. 

24 Ocak Kararları içinde yer alan yüksek oranlı 

devalüasyon kısa bir süre için Türk Lirasını eksik de

ğerlenmiş bir pozisyonda tutmuş,daha sonraki aylarda 

meydana gelgn fiyat artışları liranın dış değerini ba

şabaş noktasına getirmiş ve aşırı değerleme dönemine 

girildikten sonra da kısa aralarla ktir ayarlamasına 

gidilmiş ve bu uygulama sonucunda meydana gelen erez-

yon dış satımı teşvik etmiştir. 

boİhracatta Vergi İadesi:İhracatta vergi ia~esi, 

ihraç edilen ürünlerin maliyetini yükseltici vergi,resim, 



harç gibi bazı ödemelerin ihracattan sonra ihracatçıya 

geri ödenmesidir.(l6) 

Türkiye'de vergi iadesi uygulamasına ilişkin 
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ilk kararname (6/2453 sayılı) 5.12.1963 tarihinde kabul 

edilmiştir.Başlangıçta vergi iadesi sistemini yürütme 

görevi Ticaret Bakanlığı'na verilmişken,günümüzde bu 

konuda yetkili kuruluş Başbakanlık Devlet Pl8nlama 

Teşkilatıdır.(l7) 

TABLO 1 5 

İHRACATTA VERGİ İADESİ (1980-1986) Milyon TL. 

Vergi İadesine Vergi İadesi Vergi İadesi Oranı 

Yıllar Tabi İhracat(l) (2) ( 2/1) (Yüzde) 

1980 54580 4905 8,9 

1981 174220 24653 14,2 

1982 412611 86816 21,1 

1983 667910 140186 20,9 

1984 1583506 329059 20,7 

1985 2496014 517932 20,7 

1986 3202537 640507 19,9 

KAYNAK:DPT,TUB Faaliyet Raporları. 

(16) Murat ÖZDEN,"İhracatta Vergi İadesi",MALİ SORUN

LARA çöztlM,Ocak 1987,s.20. 

(17) Mustafa ALTINTAŞ,"Ocak l.9.87'de YürürlU~e Konulan 

Dı@satım Özendirme Kararı ile Dışaatımda Vergi 

İadesi",MALİ SORUNLARA ÇÖZÜM,Ocak 1987,s.8. 
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İhracatta vergi iadesi 1963'de~ beri uygulan-

' 
makta olmasına rağmen, Tablo 5 'den görüldüğü gibi uzun 

zamandır kullanılan bu teşvik aracı,l980 sonrasında ö-

nemli boyutlara ulaşmıştır. 

Zaman içinde,ver81 iadeleri bazı sektörlerde 

sıfıra indirilmiş,diğer sektörlerde ise kademeli olarak 

azaltılmaya başlanmış ve 1988 yılında tamamen ortadan 

kaldırılmaları amaçlanmıştır. 

c.Vergi Resim Harç İstisn~:Dışsatımın finans-

manında kullanılmak kaydı ile bankaların kullandıracağı 

krediler ile ihracatı teşvik belgesine dayalı olarak 

yapılacak dıştan alım ve dısasatım sayılan hallerde 

dışsatım belgesi ve ruhsatn~mesi aşamasından başlayarak 

dışsatım konusu olan mal bedelinin tahsil edilip,ihracat 

hesabının kapatılmasına kadar geç~cek sUre içinde ihracat-

la ilgili bankaların,sigarta şirketlerinin ve öteki kuru-

luşların yapmış oldukları bütlin hizmetler ve işlemler 

nedeni ile kendi lahlerine her ne nam ile olursa olsun 

nakden ve hesaben aldıkları paralar ve sigorta muamele-

leri vergisi ile damga vergisinden,damga resminden,harç-
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lardan ve hal resminden muaf tutulmuştur.(18) 

24 Ocak Kararlarıyla önem kezanan teşvik araç-

larından birisi de vergi resim harç istisnası olmuştur. 

Tablo 6'dan görüldüğü gibi,l980 yılınden itibaren ih-

racat taahhütlll yatırım kredilerinden,vergi resim harç 

istisnası tenınan miktarlar gittikçe artmıştır.(l9) 

Bu yatırım teşvik aracı 14.10.1984 tarihinden 

itibaren uygulamadan kaldırılmış,l985 programı çerçe-

veeinde yeniden düzenlenerek yürürlüğe konmuştur. 

d.GümrUk Muafiyetleri:Bu teşvik tedbiri,l984 yı-

lına değin TUB'ca düzenlenmiş,daha sonra. 1985 programı 

yatırımlarının ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvi-

kine ait karar ile yeniden düzenlenmiştir. 

Tablo ?'den görUldüğü gibi yatırımlara 1980'den 

itibaren toplam 756.410.499.047 milyar TL gelir vergi-

si muafiyeti tanınmıştır.Bu tutar,ithal edilen yatırım 

(18) T.C.R~smi Gezete,T:l.l2.1986,S.l9298,s.32o 

(19) Ahmet İNCEKARA,"1980'den Sonra İhracata Yönelik 

Stratejinin Bir Aracı Olarak Yatırım Teşvik Uı

gulamalerı",İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ,S.241 

(Mart 1936),s.61. 
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malları CİF ~eğerinin% 64,5'ine ulaşmaktadır. 

TABLO : 7 

1980-1984 YILLARI ARASINDA GÜMRÜK MUAFİYET TUTARLARI

NIN SEYRİ (Milyar TL.) 

Yıller 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TOPLAM 

(1) (2) 

CİF Değeri 

72330149047 

97336000000 

192555000000 

185826000000 

208363000000 

156410449047 

Gümrük Vergi Resim 

ve Harç Tutarı 

62853035233 

66996000000 

140185000000 

97551000000 

120600000000 

488185035233 

KAYNAK:DPT,TUB,l982,1984 Faaliyet Raporları. 

(3) 

2/1 

86,9 

68,8 

77,8 

52,5 

57,8 

64,5 

e.Geçici Kabul Rejimi ile Mal İthal8tı:Bu teş-

vik,en son olarak 8712 sayılı ihracatı teşvik tebliğinde 

düzenlenmiştir.Buna göre,döviz tahsis suretiyle bedeli 

ödenerek veya bedelsiz olarak dışarıdan getirilecek ham 

veya yarı mamul maddelerin memleket içinde başkaca maddeler 

katılmış olsun veya olmasın,tememlayıcı ye da değerlendi

rici az ye da çok bir işçilik gördükten sonra elde edi-

. lecek mamul ya da yarı mamultın en geç iki yıl içinde ye

niden Ulke dışına çık~rılmesı ile ilgili geçici kabul 
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işlemlerinin. yapımı TUB'dan İhracatı Teşvik Belgesi

nin alınmasına bağlanmıştır. 

f.Kısa Vadeli İhracat Kredileri:Ekonomide 1980 

ortasınden sonra hızle artan mevduat ve kredi faizleri

ne rağmen ihracat amacıyla kullandırılan kredilere uy

gulanan faiz oranı uzun süre oldukça düşük tutulmuştur. 

Kredilerin sübvansiyonlu faiz oranlerı üzerinden ihra

cata yönlendirilmesi özellikle 1981 ve 1982'de önemli 

boyutlara ulaşmış ve ihracat artışı üzerinde olumlu 

bir etki yaratmıştır.l981 yılında normal kredi faizinin 

yıllık% 60 seviyesine ulaşmasına karşılık,ihrAcat mik

terının% 80'ine kadar 8 eyvadeli ve yıllık% 22 faizli 

ihracat kredisini ihracatçılar kullanmaya başlamışlar-

dır.(20) 

Madencilik ve imalat sanayilerinde kullanılan 

kredi toplamının yapılan ihracata oranı 198l'de% 58,6 

ve 1982'de % 60,3 olmuştur.l983 yılında ise fonların 

başka alanlara keydırılması sonucu,ihracat kredilerinde 

hem maliyet artışı hem de hacim daralması meydana gel-

(20) Şerif EGELİ,"Türk Ekonomisinde İhracat",PARA,S.8 

(Ocak 1982),s.82. 
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miştir.İhraeat kredilerinde yaratılan istikrarsızlı

ğın 1983 yılında ihracatteki duraklameye önemli kat

kısı olduğu öne sürülmüş,uygulamanın devamı Uzerine 

benzer şikayetler günümüze kadar devam etmiştir.Süb

vansiyonlu kredi olanaklarının daraltılmasının hızla 

ihracata yansıması 1980'lerde ihracat artışlarının 

teşvik tedbirlerine nedenli duyarlı olduğunun önemli 

bir göstergesidir. 

g.İhracata Yönelik Yatırım İndirimleri:Yatırım 

indirimi,özel işletmelerin yatırım harcamaları tutarı

nın belirli ölçülere göre vergiye tabi gelirden düşül

mesi ve bu şekilde vergi indirimi uygulanması şeklinde 

tatbik edilmektedir. 

Yatırım indirimi,1980 yılından sowra yeniden 

düzenlenerek cazip hale getirilmiş bir teşvik aracıdır. 

Bu nedenle teşvik almış yatırımlar içinde,yatırım indi

rimine tabi yatırım miktarında bu yıldan sonra önemli 

bir artış gözlenmektedir.l980-1984 yılları araRında 

yatırım indirimine konu yatırımların gelişimi tablo 

8' de görülmektediro 

Bu teşvik aracıda 14.10.1984'den sonre TUB' ca 
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düzenlenmemiş,l985 programı çerçevesinde uygulanmasına 

devam edilmiştir.(21) 

TAELO :8 

1980-1984 YILLARI ARASINDA YATIRIM İNDİRİMİNE KONU 

OLAN YATIRIMLARIN GELİŞİMİ 

(1) (2) (3) 

Toplam Yatırım Yatırım İndirimine 2/1 

Yıllar (Mil. TL.) Konu Yet.Tut.(Mil.TL) Yüzde 

1980 207026 44350 22,4 

1981 1046074 324398 31 ,o 

1982 513298 106264 20,7 

1983 571216 139174 24,4 

1984 1105224 ı 7:1'299 15 8 

TOPLAM 3442838 785485 22,8 

KAYNAK:DPT,TUB 1984 Faaliyet Raporu. 

Not:l984 Ocak-Ekim Dönemidir. 

h.Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan 

Ödeme:86/ll282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. 

Merkez Bankası'nda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 

oluşturulmuştur.Bu fonun tarımsal girdilerin sübvansi-

yonu,üreticinin fiyat hareketlerinden korunması,ihraca

tın geliştirilmesi,ihracata yönelik yatırımların finans-

manı,ihracat sigortası kuruluncaya kadar ihracatın si-

(21) İNCEKAFA,s.62. 
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gortesı feaıiyetlerinin finansmanı amacına yönelik o-

larak,Para ve Kredi Kurulu kararı ile kullanılacağı 

belirtilmiştir. 

ı-İhracat Reeskont Kredisi:Bu kredi,dahe önce 

ihracat yapmış,İhnecat Belgesi veya İhracat Belgesi 

ve Ruhsatnamesi sahibi firmalare,kenun,kerarname ve 

tebliğlerle ihracatı yaseklenen malların dışınde kalan 

Türk menşeli bütün malların serbest dövizle kesin olarak 

ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılmak üzere aracı 

bankalara tahsis edilir.(22) 

1987 yılında yürürlüğe konulan yeni kararla,ih-

racatçıları ve imalatçı ihracatçıları düşük feizli re-

eskant kredisi ile finans~ edebilmek iillkanı doğmuştur. 

Bu kredinin faizi % 38 Merkez Bankası ile % 2 banka ko-

misyonu olmak üzere% 40'dır.(23)Bu teşvik sistemi kre-

di dönüş süratini iyi ayarlayan bir ihracatçı için son 

derece önemli bir finansal katkıdır. 

(22) T.C.Resmi Gezete,T:20.11.1986,S.l9287,s.22. 

(23) -----,"İhracatın Teşviki Üzerine Düşünceler",ANKA

RA SANAYİ ODASI,S.84(0cak-Şubat 1987),s.5. 



65 

i-Döviz Tevdiat Hesaplerından Döviz Kazandı~ 

İşlemlere Kredi Verilmesi:Yeni kararlarla getirilen bir 

başka tedbir,d~viz tevdiat hesaplarıyla ilgili yeni bir 

düzenleme yapılması ve döviz tevdiat hesaplarının % 50 

si kadarının ticari bankalarımız tarafından döviz ka-

zandırıcı işlemlere kredi olarak verilmesinin zorunlu 

kılırunasıdır. 

Bunun anlamı bugün ticari bankalardaki 4 mil-

yarı aşan döviz tevdiat hesabı stokunun % 50'ye kadarı-

nın belli bir süre içerisinde kademeli bir şekilde döviz 

kazandırıcı işlemlere ~aydırılması isteğidir.(24) 

j-Navlun Primi Uygulaması:Yeni pazarlara yönelmek 

ve yerleşmek amacına yönelik olarak ihracata navlun primi 

uygulamasına başlanılmıştır. 

Deniz aşırı ülkeJ.ere yapılacak ihracat için önem-

li bir teşvik unsuru olan bu uygulama ile ihracatın Türk 

bayraklı gemilerle yapılması halinde % lOO'ü,yabancı bay-

raklı gemilerle yapılması halinde ise % 50'si navlun p-

riminden yararlanacaktır.(25) 

(24) Yavuz CANEVİ,"l987 Yılında Dış Ticarett,t Beklentiler 
w 

Secineri",TtlRKİYE DIŞ TİCARET DE&~EGİ,Ankars,l986,s.7. 

(25) Yıldırım KILKIŞ,"Ayın Ekonomik Olayları",BANKA VE 

EKONOMİK YORUMLAR,S.9(Eylül 1986),s.69. 
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k.İhracetçıya Avans Sistemi:l987 yılınde uygu-

lameya konulan bu tedbir,ihracatçının finansman soru-

nuna yönelik bir teşvik tedbiridir.Böylece özellikle 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine büyük kolaylıklar sağ-

lanmış olmaktadır.Buna göre 10-30 milyon ı arAsındaki 

ihracatta % 36,100 milyon $ ın üzerindeki ihracatta 

% 40 avans verilecektir~(26) 

l.Kuruınlar Vergisi İstisnası:İlk olarak 24.12.1980 

tarih ve 2362 sayılı Kanun'la,5422 sayılı Kurumler Ver-

gisi Kanunu ihracat ile ilRili istisna hükümlerini ge-

tirmiştir.Ancak uygulamade sorunlarla karşılaşılması ü

zerine 31.12.1981 tarih ve 2573 sayılı Kanun'le uygula-

me daha basitleştirilmiş ve her yıl yapılan ihracatın 

belirli bir oranının kurum kazancından indirilmesi ke-

bul edilmiştir.Kanun bu istisnayı sanayi ürünleri,yaş 

meyve,sebze,su Urünleri,döviz olarak gelen dış navlun 

gelirleri ve belirli özellikteki turizmle ilgili kuru

luşların sağladıkları döviz gelirleri için sağlanmıştır. 

Kanunla
9
sanayi ürünleri için her yıl asgari 

250000 ABD $ lık ihraç barajının getirilmesinin yanında, 

sanayi UrUnlerinde ihraç adildilinin belgelendirilmesi 

(26)Y~l4ırım KILKIŞ,"pış Ticaretle İlgili Uygulamalar", 

BANKA VE EKONOMİK YORUMLAR,S.9(Ey1Ul 1986),s.43. 



koşuluyla imal8tçıların,ihracatçılara yaptıkları sa

tışlar tam olarak,imal@tçı olmayan ihracatçıların ise 

1/4 oranınde bu istisnadan yararlanması kabul edilmiş-

tir.(27) 
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m.Konut Fonuna Yapılacak Ödemelerden ~~afiyet: 

86/11238 sayılı İhracatı Teşvik Kararının 25.maddesin

de gösterilen malların(28)sahiplerinden,Türkiye üzerin

den Uçilncil ülkelere yönelik kareyolu taşımalarında, 

gümrUk çıkışlerında tahsil edilmek üzere beher metrik 

tondan alınan 3 ı konut fonundan,Dış Ticaret Sermaye 

Şirketleri,DPT'ndan İhracatı Teşvik Belgesi almak kay

dıyla auaf tutulmuştur. 

n.Pazerlama Çabalarına ve Mesreflarına Yönelik 

Uy~lame:İhracatın arttırılması emacıyla,l980 sonrasın

da tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.Bu yön-

de çalışan kuruluşların kaynaklarını arttırmak amecıy-

(27) DPT,Yetırımlerı ve İhracatı Te~vik Özel İhtisas 

Komisyon Raporu,DPT Ye.No.l872,Ö.İoK.293,Ankare, 

1982,s.l41. 

(28) 86/11238 sayılı İhracatı Teşvik Kararının 25.mad

desinde gösterilen mallar için bkz:T.C.Resmi Ge

zete,T:20.11.1987,S.l9287,s.78. 
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daha büyük o~anda dokumacılık,gıda ve caın. sanayiine da-

yandığın~ve bu nedenle de diğer sanayi ürünleri ihraca-

tında büyük bir gelişmeye ihtiyaç duyulduğunu göster-

mektedir.(31) 

2.tlLKE GRUPLAR! İTİBARİYLE İHRACAT 

24 Ocak 1980 sonrası dönemde,ihracat,salt ya-

pısal olarak değil,bölgesel dağılım açısından da büyük 

farklılıklar gösterıneye başlamıştır.~ablo lO'dan gözlen-

diği üzere,l980'li yıllarda,ihracat artışları,geleneksel 

Batı Pazarlarından,Ortadoğu Pazarlarına yönelmiştir. 

Toplam ihracat içinde,OECD ve AET ülkeleri gibi 

Türkiye'nin eski müşterilerinin payı,l980 yılında % 50 

dolaylarında iken giderek 3Zalmış ve 1982 yılında % 44 

dolayıarına düşmüştür. 

Ortadoğu'nun petrol ihracatçısı ülkelerinin de 

yer aldığı Serbest Dövizli Anla~al~ Ulkeler grubunun 

toplam ihracat içindeki peyı,l980 yılında % 30 dolayla-

rında iken,giderek yükselerek 1982 yılında % 48 dolayla-

rıne tırmanmıştırol980'li yıllerde dış konjonktür genel-

(31) Akın İLKİN,"İhrecatımızdeki Gelişmeler",İSTANBUL 

SANAYİ ODASI DERGİSİ,So245(Temmuz 1986),sol3o 
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; de olumsuz olmakla beraber Türkiye aç~s~ndan önemli ö

zellikler taş~mıştıroDünya ticaretinin durakladığı bir 

d~nemde,b~lgemizdeki petrol kökenli talep canlılığını 

silrdürmüş ve özell~kle 1979 yılındaki petrol fiyat ar-

tış~nı izleyen yıllarda petrol ihracatçısı ülkelerin 

ithalat talebi önemli ölçilde artmıştır.Petrol ve savaş 

konjonktilrünün ihracatımız üzerindeki etkisi tablo 10' 

dan açıkça gözlenebilmektedir.l980 yılında ihracatımız ~, 

içinde önemli bir yer tutan İran'ın payı 1983 yılında 

% 20 dolayıarına yükselmiştir.Benzer şekilde Irak,Libya 

ve Suudi Arabistan'ın toplam ihracatımız içindeki toplu 

payları 1980 yılında % 11,2 iken,l983 yılında % 11,2 i-

ken,l983 yılında % 34'e çıkmıştır •. 

İhracatta patlama yılı olarak kabul edilen 1981 

yılında ihracat artışının topla~ 1,8 milyon $ civarında 

iken bunun 1,2 milyon dolarını bu 4 Ulke paylaşmıştır. 

Az sayıda ülkenin ihracat~mızdaki pazar paylarının art

ması 1980'li yıllardaki ihracat patlAınasında dış konjank

tUrUn önemli bir rol oynadığını gösterme.ktedir. Petrol 

konjonktürünün ters dönmesi,Ortadoğu tJlkelerinde ödeme 

güçlU~1erinin başgöstermesi,l983 yılınden itibaren ihra-
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24 OCAK 1980 İSTİKRAR POLİTİKASININ TÜRKİYE'NİN İTHA

LAT! ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

B i r i n c i K ı s ı m 

İTHALATTA LİBE~~SYON POLİTİKASININ KAPSAMI VE 24 OCAK 

1980 İSTİKRAR TEDBİRLERİ SONRASINDA TÜRKİYE'DE UYGU

LANAN İTHALAT POLİTİKASI 

l.İTHALATTA LİBYRASYON POLİTİKASININ KAPSAMI 

İthalatta Liberesyon Politikaaı,terbiyevi 

kotaden serbest ithalete geçişin bir aşamasını oluştu

ran dış ticaret politikesıdır.Ulkemizde de hükümet p

rogremınde yer al!!ln ve beş yıllık bir sUre içinde ka

demeli olarak uygulanmesı kararleştırılm1ş olan itha

latta liberasyon politikası,saneyide korumacılık önlem

lerinin kaldırılarak gümrük duvarlarının yabancı mal 

ve hizmetlere açılmasını amaçlamaktadır. 

Türkiye'de 1963 yılından itibaren uygulenan 

ithal ikamesi politikası sanayide korum8cılık önlemle

rinin uygulanması sonucunda dış ticarette liberalleş-
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meye geçilme~ini zorl~ştırmıştır.Anc~k,l980 istikrar 

politikasıyle beraber,ekonomide dışa açılma karerının 

alınması,dış ticerette de bu ilkenin uygulanmasına ne

den olmuştur.l980 istikrar politikesının,uzun dönemde 

dışa açık sanayileşmeyi hedeflernesi de bu kararda etki

li olmuştur. 

Bu politikanın AET'ye tem üye elebilmemiz ve 

tüketicinin yabancı mal hayranlığı isteminin tatmini 

açısından bir takım faydalar sağlaması beklenmektedir. 

Bunun yanında,yabancı sanayi tarafından üretilen mal ve 

hizmetlerin,pazeırlarımızda rekabetinin sağlanması ve bu 

sayede yabancı sanayi mamülU mal ve hizmetlerin,ihracat

çılarımızın dış pazarlarda korkulu rüyası olmaktan çık

ması amaçlanwıştır. 

Yine bu sistemin amaçlarından biri de,özellikle 

lüks ithal mallarından oluşturulacak bir fonla,öncelik

le toplu konut fonuna kaynak aktarımı olmuştur. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için,ithel~tta li

beralleşme hareketlerinin başlamasına rağmen,ilk dört 

yılda gerçekleştirilen uygulameler önceden pl~nlsnmış, 

düzenli ve tutarlı bir liberalleşmenin söz konusu olma

dığını göstermektedir.Bu yönde en önemli edım,1984 yı

lında atılmıştır. 
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İstikrar programının ilk yıllarınde ithaletteki 

liberalleşme daha çok formaliteleri azaltmak,demga res

mi ve depositler gibi ödeıneleri düşürmek ve özellikle 

ithal listeleri ar~sında daha liberal eğilimli listele

re ağırlık vermek gibi,kısmi düzenlemelerle sınırlı kal

mıştır. 

1984 yılı ihracat rejimi kararı ise,hem gümrük 

vergi oranlerını hem de döviz tahsisi suretiyle yepıle

cak ithal8ta konu malların sınırlandırmasını esaslı bi

çimde değiştirmiştir.Dehe önce ithali serbest mallar se

yılıp,geri kalanların tümü yasak kapsamına alınwışken, 

yeni rejimle bunun tam tersi yapılmış,yasak mallar sa

yılerek diğerleri belirli biçimlerde serbest bırakılmış-

tır. 

2o24 OCAK 1980 İSTiKRAR TEDBİRLERİNDEN SONRA iz

LENEN İTHALAT POLİTİKASI 

e.24 Ocak 1980-29 Aralık 1984 Yıllerı Arasınde 

izlenen Liberasyon Politikası: 

i.I Sayılı Liberasyon Listesi:Bu liste,ge

nelde hemınedde ve yedek perçaları içermekteydi.Bu liste

ye bağlı malların ithali için resmi kuruluşlardan müsa-



de belgesi alınması gerekli olmayıp,doğrudan doğruya 

T.C.Merkez Bankası'nın ithal müsadesini ya de yetkili 

bankanın özel ithal müse!'ldesini almak yeterliydi.İt

hel8t için döviz olaneklerının dışında başka bir sı

nl.r bulunmamakteydı.Bu özelliğinden dolayı I sayılı 

listedeki mallara libere mallar denilmiştir. 
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ii-II Sayılı Liberasyon Listesi:II sayılı libe

rasyon listesi,genellikle yurtiçinde üretilen,ancek ü

retimi yetersiz kalan bazı malları kapsamaktaydı.Bu lis

tede yer alan malların itheli için bazı bakanlıklarden 

Uygunluk Belgesi,Yerli İmal Durumu Belgesi ve ayrıca 

Ticaret Bekanlığl.'nden MUsaade Belgesi alınması gerek-

liydi. 

iii-Fona Tabi Mallar Listesi:Bu liste,kırk dola

yl.nda mal içermekteydi.Bu malların ithali,! sayılı li

beresyon listesindeki malların itheline ilişkin esasla-

ra tabi kılınmıştı.Fon ihdasınde,iç piyasanın düzenlenmesi 

ve fiyat istikrarının sağl~nması amacı giidiilmUş olup, 

bu kapsamdaki meddeleri ithal edenlerin Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu'na TL cinsinden belirli bir para 

ödenmesi öngörUlmüştUr.Her mal için fona ne miktarda 



te de yetki~i mercii Beşbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı olmuştur.Müsteşerlık ithaletın her safhe

sında gerek g~rdü~ü düzenlemeleri,de~işiklikleri yap

maye,bu konulerde yetkililere telimat vermeye, bunlarla· 

ilgili kontrolü yapmaye,ithel mallerı fiyatlarını kont

rol etmeye,Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve 

~deme dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan,en

l~şmalar ile kararlaştırılan yiJkümlülüklerini yerine 

getirmeyen ülkeler,firme ve kuruluşler hakkınde gerek

li tedbirleri elmaya yetkili kılınmıştır. 

Karar gere~ince,ithal8t yapmak isteyen gerçek 
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ve tüzel kişiler ~zelliklerine g~re timinat yetırmak 

zorunda bırakılmışlardır.Genel olarak talep edilen 

dövizin satış bedelinin % 15'i olarak belirlenen temi

nat oranı,kendi ihtiyacı için ithal8t yapan saneyici

ler,kamu sekt~rü ve dış ticaret sermaye şirketleri i-

çin% 7,5 olarak belirlenmiştir. 

Bunun y~nında dış ticareti devletleştirilmiş 

olan ülkelerden sadece kamu kuruluşlarının ve son bir 

yıl içinde 50 milyon ABD ~ ından fazla ihracat yapmış 

dış ticaret sermaye ~irketlerinin ithalAt yapmasına 
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izin verilmi§ken,ithel8t~ kanun ve kerernamelerle belirli 

kurum ve kuruluşlara b~rak~lm~ş olan m~ddelerin ancak 

bu kurum ve kuruluşler taref~nden yapılabileceği ke-

rarlaştır~lm~şt~r. 

İthel8tta liberesyon açıs~nden önemli bir adım 

olan 1984 İthel8t Rejimi Kererıyle,yesak maller liste

ler helinde seyılarak,diğerleri belirli biçimlerde 

serbest bırekılmıştır.Böylece daha önce ithalata ser-

besti bir nevi istisna iken kurel,yesekleme ise istisna 

olmuştur.(32) 

i-Yasak M~llar Listesi:Gümrük Terife ve İstatis-

tik Pozisyonlerı itibariyle 459 adet mal veya mal gru-

bunu içermektedir~Dehe önce itheli yesek malların se-

:yısı yekleşık 1800 iken yasak olan pekçok mal,yesek 

listesinden çıkarılmıştır. 

ii-İthali Müseedete Bağlı Maller Listesi:GUmrtik 

Terife ve İştetistik Pozisyonlerı itibariyle 100 dole-

yında mal ve mal grubu bu listede yer elmektedır.Dehe 

önce itheli tümüyle yasak olan bezı maller bu listeye 

(3~ Neşe KILIÇ,"l984 Yılı İth~lit Rejimi ve Yenilikler", 

MALİYE DERGİSİ,S.67(0cek-Şubet 1984),s.33. 
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ektarılırken,eskiden bu listede yer elenler serbest 

hele getirilerek liste dışı bırakılmış ve listenin kap

samı eskiye göre daraltılmıştır. 

iii-Fon Ödenmek Suretiyle İthal Edilecek Mallar: 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları itibariyle 100 

adet mal veya mal grupları için fon ödenmesi öngörül

müştür.l984 rejim kararıyla Konut Fonu adı altında 

Türkiye Emlak Kredi Bankası nezdinde yeni bir fon kuru

larak T.C.Merkez Bankası'na ithal8tçılarca yatırılacak 

fon tutarlarının bu hesaba devredilmesi hükme bağlan

mıştır. 

1984 Karerının yayınlandığı tarihte gümrükler

den çekilmemiş fona tabi mellara'da,fon uygulanacağı 

fesket ihrecetı teşvik belgesine bağlanmış gümrük muefi

yetli mellerın yine fone tebi olmayacağı belirtilmiştir, 

Ayrıca bedelsiz ithal8t için fon % 10 eksiğiyle tehsil 

edilecektir. 

Fona tabi maller kendi içinde,konulan fonun amacı 

itibariyle 3 grup~a toplanebilir.Birinci grupte,içeride 

üretiL:ekle birlikte zemen zaı..nen kıtlığı çekilen ve do

la7ısıyla kontrolsüz fiyat artışlarına konu olabilen 

tüketim mallerı yer almaktedır.İkinci gruba kaçakçılığa 
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konu olan v~/veye llix m~l diye adlandırılan ~eller gir

mektedir.Üçüncli grupta ise içeride benzerleri artık ü

retilen ve bu nedenle de yerli üretimin korunması şim

dilik gerekli görülen bazı hawaadde ve mamuller yer al-

maktadı ro 

iv-Libere Maller:Yukerıda belirtilen üç erup dı

şındaki mallar tümüyle serbest bırakılmıştır.Yeni rejim 

kararı sonucunda 2500'ü aşkın mal ve mal grubu tam libe

rasyona girmektedir. 

İ k i n c i K ı s ı m 

24 OCAK 1980 SONRAST DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN İTHALAT! 

l.FİNANSMAN KAYNAKLARINA GÖRR İTHALAT 

24 Ocak 1980 sonrası dönemde,ithal§tın kaynak-

larına göre dağılımında gözlenen gelişme,programlenmış 

ithal6tın,toplam ithal§t içindeki payının önemli boyut

larda devam etmiş olmasıdır.l980 yılında programlanmış 

ithal~t 7203,9 milyon $ iken,kendi kendini finanse eden 

ithal~t ancak 705,5 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.l981 

yılında programlanmış ithal~t bir rnektar daha artarak 

8116,7 milyon$ a ulaşırken,kendi kendini finanse eden 

ithal~tta aynı şekilde bir artış göstererek 816,5 milyon 
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$ olarak gerç.ekleşmiştir.l982 yılında programlanmış it

halat azalarak 7982,2 milyon ~ olurken,kendi kendini fi

nanse eden ithalat 860,4 milyon ~ a yükselmiştir. 1983 

yılında ise bunun tersi gözlenmiş,programlanmış ithalat 

artarken,kendi kendini finanse eden ithalat azalmıştır. 

İthalatta liberasyon açısından büyük aşamaların 

kaydedildiği 1984 yılından itibaren ise gerek program

lanmış gerekse kendi kendini finanse eden ithalatta ar-

tışlar gözlenmiştir. 

2.tlLKE GRUPLAR! İTİBARİYLE İTHALAT 

24 Ocak 1980 sonrası dönemde ihracatın ülkeler 

itibariyle dağılımında ilk sıraları,İsl8m Ülkeleri alır

ken,ithalatın ülkeler itibariyle dağılımında ağırlığı 

OECD Ülkeleri elde etmiştir.Tablo 12'den görüldüğü üzere 

1980 yılında OECD ülkelerinin toplam ithalattan elde et

tikleri pay 3498,0 milyon $ iken,İslam Ülkeleri 3128,0 

milyon $ ile ikinci,Doğu Avrupa Ülkeleri ise 821,6 milyon 

~ ile üçüncü sırada yer almışlardır.Diğer ülkelerden ya

pılan ithal8t ise ancak 461,6 milyon dolar olarak ger

çekleşmiştir.l981 yılından itibaren aynı durum devam 

etmiş ve OECD Ülkelerinden yapıl~ ithalat günümüze de

ğin birinci sırada yer alma özelliğini devam ettirirken 
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İsl8m Ulkeleri ikinci,Doğu Avrupa Ülkeleri ise üçüncü 

sıralarda yer almışlardır.Buna karşılık diğer ülkelerden 

yepılan ithel8t küçük miktarlarda gerçekleşmiştir9 

TABLO : 12 

1980-1986 YILLARI ARASINDA İTHALATIN ÜLKELER ~TİBARİY-

LE DAGILIMI(Milyon $) 

Yıllar OECD Ülkeleri İsl8m Ülkeleri D.Avrupa Ülk. Diğerleri 

1980 3498,0 3128,0 821,6 461,6 

1981 4279,5 3470,9 847,2 335,6 

1982 4434,2 3800,5 826,1 181,9 

1983 4481,1 3650,7 796,4 306,8 

1984 5558,0 3940,0 905,5 353,5 

1985 6361,8 3737,5 652,9 591,0 

1986 4167,6 1283,8 402,1 495,1 

KAYNAK:Hazine Ekonomik Göstergeleri. 

Not:l986 yılı 7 aylık veridiro 

3.ANAMAL GRUPLAR! İTİBARİYLE İTHALAT 

1980 yılındaki bUyük ithalat sıçramasında pet

rol fiyatlarındaki artışın bUyük rolü olmuştur.Yıllık 

petrol ihtiyacının büyük bölümünü yurt dışından ithal eden 

ülkemiz,petrol fiyatlarının artmasiyle petrole ayırdığı 

bütçeyi arttırmak zorunda kalmıştırol980-1983 döneminde 

ithalatteki artış% 17 dolayında kalmıştır.İthalattaki 

bu göreli durağanlığı ekunomide uygulanan politikalara 
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bağlayabiliriz.İstikrarın daha düşük denge düzeyinde a

ranması ve iç talebin,belirli gelir kategorilerinde,ö

nemli ölçüde dareltılrnası,l980'li yıllarda ekonomik bü

yümenin yavaşlatılmAsına vedurgunluk eğilimlerinin be

lirmesine neden olmuştur.l980 yılında ithel§tı % 97,8 

oranında hammadde ve yatırım mallerından oluşan TUrkiye' 

de yatırımlar ve büyürnede yaratılan durgunluk,~thal§t 

harcamalarını yavaşlatmıştır.Nitekim 1979 yılında 1,6 

milyar dolar dUzeyinde olan yatırım malları ithal§tı 

1983 yılında ancak 2,3 milyer dolar düzeyine yükselmiş

tir.l983'te yatırım malları ithal~tında ulaşılan bu dü

zey,l977'deki yatırım malları ithalatının altındadır. 

Bu açıdan bakıldığında ithalat harcamalarındaki durağan

lığın genel ekonomik durgunlukla bağlantılı olduğu söy

lenebilinir.Hammadde ithalatında da dönem içinde aynı du

rağanlığın sürmesi,bu yargıyı pekiştirmektedir. 

Ham petrol ithalatını da içeren hammadde ithala

tı 1979'da 3,4 milyar dolayında iken,artan petrol fiyat

ları nedeniyle 1980 yılında 6,1 milyar dolara sıçramış 

ve dönem içinde oldukça düşük hızlarda büyüyerek 1983 yı

lında 6,6 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 
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Tablo 13'ten de görüldüğü üzere,ham petrol dı-

şındaki h~mmadde ithalatında da durgunluk görülmektedir. 

Aynı şekilde yatırım ve tüketim maddeleri ithalat mik-

tarları da küçük sıçramalar göstererek günUrulize değin 
ulaşmışlardır o 

TABLO : 13 

1980-1986 YILLARI ARASINDA İTHALATIN ANA MAL GRUPLARINA 

GÖRE DAGILIMI(Milyon $) 

Yıllar Yetırım Maddeleri Tüketim Maddeleri Hammaddeler 
1980 1581,2 ı 70,3 6157,9 
1981 2207,1 179,3 6546,8 
1982 2323,6 181,5 6337,6 
1983 2317,3 242,3 6675,4 
1984 2659,1 473,7 7624,2 
1985 2602,9 904,9 7835,4 
1986 1912 2 2 544 28 3891 z 7 
KA~AK:Hazine Ekonomi~ Göstergeleri. 

Not:l986 yılı 7 aylık veridiro 
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24 Ocak İstikrar Tedbirleri,Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde en köklü ekonomik değişiklikleri maydana ge

tiren ve pek çok yönüyle daha önceki istikrar tedbirle

rinden ayrılan cir ekonomik tedbirler paketidir. 

Türkiye'nin ekonomik bunalımın doruk noktasınde 

bulunduğu bir dönemde uygulamaya konan naket,kısa dönem

de ekonomik istikrarı,uzun dönemde ise dışa dönük sana

leşma politikalarını içeren yeni bir sanayileşme stra

tejisini hedeflemiştir.Bu amaçları gerçekleştirmeye yö

tielik gerekli operasyon ve mevzuat değişiklikleri 24 O

cak 1980 tarihinden günümüze ueğin yepılegelmiştir. 

Bu iki amacı gerçekleştirmeye yönelik kararların, 

dış ticaret politikası ile ilgili olanları,döviz rejimine, 

ithalat ve ihracat rejimine,yabancı sermaye girişine ve 

örgütsel düzenlemelere ilişkin kararlardır. 

Ancak ,24 Ocak 1980 sonrası dış ticarette en et

kin rol oynayan politikalar,ihracatı teşvik politikası i

/le ithalatta liberasyon politikasıdır.İhracatı teşvik po-
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litikasının,24 Ocak 1980 öncesinde kısmen de olsa uy

gulanmAsına rağmen,ithalatta liberasyon politikası,ilk 

kez uygulamaya konan bir politikadır. 

/İhracatı teşvik amacıyla kullanılan araçların 

başında,ihracatta vergi iadesi,esnek kur politikası,re

sim-harç istisnası ve ihracatçılara döviz tahsisi gel

mektedir.Bu araçlar değişik zamanlarda,değişik dozlar-

da olmak üzere kullanılınıştır.Ancak ihracatın bu ara;la

ra karşı duyarlığı farklıdır,örneğin kur değişmelerine 

karşı oldukça duyarlı olmasına rağmen,ucuz kredi ve ver

gi iadesi gibi teşvik önlemlerine karşı fevkalade duyarlı 

değildir./! 

24 Ocak 1980 sonrası dönemde,ihracat miktar ola

rak artış gösterirken,yapısal olarak da değişme göster

miştir.l980-1986 yılları arasında Türkiye'nin ihracatı 

gözlendiğinde yıllık ortalama % 22,3'1Uk bir artışa ula

şıldığı görülmektedircAncak bunu uygulanan politikaların 

ekonomik yapıda meydena getirdiği dönüşümün ürünü olarak 

değerlendirmek hatalıdıroİhracattaki hızlı artış konjonk

türel niteliği ağır basan iç ve dış etkenlerden kaynak

lanmıştıro 

İhracatı besleyen dış etkenler petrol konjonktürU 
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ve İran-Irak savaşı olmuştureBu gelişmelerin ihracatı

mız üzerindeki etkisi toplam ihracatımızın büyük bir 

kısmının 1981 ve 1982 yıllarınde Ortadoğu'nun ez sayıda 

ülkesine yönelmiş olmasından enlaşılmaktadır.Bu ülke

lerin toplam ihracatımız içindeki toplu payları,l980 

yılında % 30 dolaylarında iken giderek yükselerek,l982 

yılında % 48 doleylerıne tırmanmıştır.Ancek petrol kon

jonktürünün ters dönmesi ve Ortadoğu Ulkeleri'nde dış 

ödeme sorunlarının başgöstermesi 1983'ten itibaren ih

racatımızı olumsuz yönde etkilameye başlamıştır.l984 yı

lından itibaren ise ihracat geleneksel batı pazarlarına 

yönelmeye başlamıştıro 

İhracatı besleyen iç etkenler ise,iç piyasa dara

lıpts 1980 sonrasında stoğa çalışan firmaların ihracata 

yönelmek zorunda kalmaları ve istikrar politikası çerçe

vesinde uygulenan önlemlerdir.Bu önlemler ihracatı özen

dirmiş ve hatta bir anlamda zorlamıştıro 

İhracat miktar olarak arterken ve değişik pazar

lara yönelirken,yapısal değişikliklerde göstermiştir.De

ha önceki yıllarda toplam ihracat içinde en büyük payı 

alan tarım ve hayvancılık sektörü yerini 1980 yılından 
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itibaren yer:i,ni senayi sektörüne devrederken,madencilik 

sektörü payı en dU~Uk sektör olma özelliğini devam et

tirmiştiroSanayi sektörünUn öncü sektör haline gelmesi 

ilk bakışta sevindiricidir.Ancak sanayi sektörü ihracat 

artışı,gıda sanayii,yün Urünleri,deri,kösele,dokumacılık 

seramik ve cam ürünleri ihracatıne dayanmaktadır. 

İhracatı teşvik tedbirleri ihraçet ertışı yeret

makla birlikte ekonomiye ciddi maliyetler de yUklemekte

diroBu maliyetler kur ve teşvik uygulamasının neden ol

duğu enfl8syon ve kaynakların verimsiz elenlarda israf 

edilmesi sonucu ~Jkselmektediro 

24 Ocak 1980 öncesinde,ithal ik~mesi politikası-

na ve korumacı önlemlere eğırlık verilirken,daha sonra 

terbiyevi kota sisteminden,serbest ithalata geçişin bir 

aşamasını oluşturan ithal8tta liberesyon politikası e

ğırlık kazanmıştırol980 programı,liberalleşme eğilimini 

açıkça ortaya koymuş olmasına rağmen,bu yönde en önemli 

adım 1984 yılınde atılmıştıro 

1980-1986 yılları arasında ithalAtın artış oranı 

% 17 dolaylarında gerçekleşmiştir.İthal~tın ana mal g

ruplarına göre dağılımında ilk sırayı sür~kli hammadde 
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ı 

ı 
ithal8tı elmıştıroOECD ülkelerinden yapılan ithel8t a-

ğır basarken, finansman kayrJ-aklarına göre i thal§t içinde 

en büyük payı programlanmış ithal~t elde etmiştire 
ı 

!thaltitta liberalle1şme konusunda esas atılım 

1984 ithal~t rejimiyle getirilmiştirol984 yılı başında 

hem ithal@tı düzenleyen listeler esaslı bir şekilde de-

ğiştirilmiş hem de gUmrUk vergi oranları yeniden belir-

lenmiştiroBir yandan ulusall gelirin artış hızının yiJk-

selmesi,bir yandan da liberelleşme eğilimleri 1984'ten 

itibaren bir canlanmaya neden olmuşturcDönem içinde ih-

racetın başarısına rağmen,ithal§tın da artış göstermesi 

dış ticaret açıklerının günf.imüze artarak ulaşmasına ne-

den olmaktadıro 
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