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GİRİŞ 

Az gelişmiş ülkeler açısından iktisadi kalkınma, ge

niş anlamda kullanılan sanayileşme kavramı ile özdeş ttL-

tulmaktadır. sanayileşme süreci içinde ekonominin gele 

neksel yapısı değişir. İşgücü, sermaye gibi kaynaklar 

tarım kesiminden sanayiye kayarken, verimlilik düzeyi 

tarımdan daha yüksek olan sanayi, ulusal hasılanııı da 

giderek daha büyük miktarlarını oluşturur. 

Az gelişmiş ülkelerin kalkınma politikaları ile dı§ 

ticaret politikaları arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Sanayileşme amacının gerçekleştirilmesi için uyguıanan 

politikalar dış ticareti etkilerken, dış ticaret politi

kaları da sanayileşmenin yapısı ve gelişimi üzerinde ö

nemli etkiler yapar. Dış ticaret faaliyetlerinin bir bö-

lümü olan ihracat kesiminin iktisadi kalkınmada hem iç 

sanayi yapısının gelişimi, hem de sanayileşme faaliyet

lerinin s-ürdürülmesi, genişletilmesi için döviz gereksi

nimlerinin sağlanmasında büyük ödevleri vardır. 
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İhracat, ülkenin içinde bulunduğu sınırlı piyasanın 

dış pazarlar bulunarak genişletilmesini, bu şekilde ih

racat yapma olanağına ka~an firmaların optimum büyük

lüklere ulaşarak daha verimli çalışabilmesinde önemli 

rol oynar. Bu şekilde hem iç bem de dış piyasalar iÇin 

üretim yaparak gelişen sanayilerin, ekonomide dışsal eko

nomiler yaratabilmesi mümkün olur. Dış piyasalara açıla

rak uluslararası rekabet koşullarına ayak uydurmak duru

munda kalan firmaların maliyet, kalite ve pazarlama ko

nularında ilerlemeler kaydedip, daha etkin bir şekilde 

çalışmalarının,sanayileşmedeki önemi açıktır. Sanayi 

ürünleri ihraç ederek, bu tip malların diğer ihraç ürün

lerine kıyasla daha istikrarlı olan iç üretim ve dış 

piyasa koşullarından yararlanmalarını sağlayarak kalkın

manın gerçekleştirilmesinde önemli işlevleri de y:ine ih

racat sağlar. 

Bilindiği gibi az gelişmiş ülkeler ihracatının fSO 

den fazlası tarımsal hammadde ve gıda maddelerinden o -

luşmaktadır. Geleneksel ihraç maddelerinin fiyatları sa

nayi ürünlerine kıyasla istikrarsızdır. Talepteki değiş

meler fiyatları olumsuz yönde etkiler ve ticaret hadle -

rini bozabilir. İç üretim veya dış piyasa koşullarındaki 

dalgalanmalar az gelişmiş ülkeleri önemli ölçüde etkile

mektedir. 
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Saydığımız bu yapısal güçlüklerin yenilmesi ve ihra

catın yukarıda belirttiğimiz gibi kalkınma çabalarLna 

katkıda bulunabilmesi için iç üretim yapısındakine para

lel bir yapı değişikliğLnin ihracatta da gerçekleştiril

mesi zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla, bir yandan ihracat 

hacmi arttırılırken, bir yandan da bunun bileşimini sa

nayi ürünlerine ağırlık verecek bir biçimde değiştirmek~ 

geliştirmek ve ihraç kalemlerini çeşitlendirrnek gerekir. 

1 Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiyetde özellikle 

son yıllarda üzerinde en çok tartışılan .konulardan biri• 

ihracatın arttırılması ve özellikle ihracatta sanayi mal

larının payının arttırılması olmuştur. 

Planlı dönem başından i tibaren Türkiye tde izlenen 

ithal ikameci politi.ka konusunda 19&>'lerde artık bir 

tercih yapılması söz konusu olmuştur. Gerek plan öncesi 

gerekse planlı dönemde yerli sanayi• gümrükler~ kotalar 

ve ithal yasaklarıyla mutlak bir şekilde korunmuştur. 

Aynı zamanda Türk lirasının değerinin yüksek tutulması 

ihracatı (sanayi malları ihracını) olumsuz yönde etkile

miştir. 

1980 yılına gelinirken Türkiye'de görülen döviz dar

boğazları, daha önce izlenen ithal-ikamesi politikasının 

aksine ihracata yönelik politikaların izlenmesini gerek

tirmiş tir. 19 80 sonrasında Türkiye 'de ihracata yönelik 

dış ticaret politikasına öncelik verilmiş ve toplam ih

racat artışı kadar, sınai mal niteliğinde olan işlenmiş 



ürün ihracatının özendirilmesi ve ihracat yapıs~n~n sınai 

ürünler lehine geliştirilmesi için gerekli önlemlere bü

yük önem verilmeye başlanmışt~r. 

Alınan bu önlemler ve 1980 sonrasında ihracat~mızda 

görülen artışların sadece ithal-ikameci sanayiden vaz 

geçilerek ihracata yönelik bir politika izlenmesin~ so

nucuna bağlanıp bağlanamayacağı tartışması böyle bir ça

lışma yapmamıza neden olmuştur. 

~ Çal~şmamızda amaç Türkiye'de planl~ dönemde izlenen 

sanayileşme politikası (ithal-ikameci sanayileşme) ile 

1980 sonrası sınai ihracat artışı arasında bir ilişki 

kura bilmektir. 

Türkiye'nin ekonomik, politik ve sosyal yaşamında 

yeni bir dönemin başlangıcı sayılan planlı kalkınma dö

neminden, 1980 yılına kadar uzanan süreçte ithal-ikameci 

sanayileşme politikas~ izlenmiştir. BU süreç içerisinde 

izlenen politikaYla, beklenen düzeyde bir gelişme ya da 

sanayileşme sağlanıp sağlanamadığı ayrı bir sorundur. 

Bizim yukarıda belirttiğimiz araştırma konumuzun ilgi 

alanını gereksiz yere dağıtmamak amacıyla bu konuya faz

la girilmemiştir. 

V Çalışmamız üç bölüm olarak düşünülmüştür : 

Birinci bölümde• Kalkınma, sanayileşme ve sanayileş

me stratejileri üzerinde durularak kalkınma ile sanayi

leşme arasında ilişki kurulmaya çalış~lmıştır. Teorik 

olarak sanayileşmeda yapısal ayırım ve ikameci sanayi-
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leşme kavramlar~ aç~klanmaya çal~şılarak ikameci sanayi

leşmenin başarı koşulları, ihracatla ilişkisi ve ihracat

ta önemli görülen ihracatı özendirme önlemleri açıklan -

mı~ tır. 

İkinci bölümde, Türkiye'nin 1980 öncesinde izlemiş 

olduğu ithal-ikameci sanayileşme politikası, bir süreç 

içinde incelenmiş ve 1980 öncesi sanayinin gelişimi üze

rinde durularak, ihracat~ özendirme önlemleri ve 1980 Ön

cesi imalat sanayi ihracatı incelenmeye çalışılmıştır. 

tlçüncü böltirnde ise, 1980 sonrası Türkiye'nin sınai 

ihracatının gelişimi, ekonomi politikasındaki değişmeler 

ve ihracata dönük sanayileşme politikasına bağlı olarak 

ihracatta 1980 sonrası özendirme önlemleri, vergi iadesi 

konuları incelenerek, ihracatta yap~sal değişmenin varlı

ğı araştır~lmıştır. 

Sonuç başlığı altında ise; 1980 öncesinde izlenen ika

meci sanayileşme politikası ile 1980 sonrasında meydana 

gelen SLnai ihr~cat artışı arasında ilişki kurulmasına 

çal~şılmıştır. 



B i r i n c i B ö 1 U m 

S A N A Y İ L E ş M E, İ T H A L İKAHECİ 

S A N A Y İ L E S M E V E İHRACAT 

I, SANAYİLEŞ}1E VE SAN AY İLEŞJ·1E STRATBJİLERİ 

1. SANAYİLEŞME VE KALKINMA 

Sermayenin teknolojik düzeyinLn yükselmesi ve 

b~lece emeğin verimliliğinin arttırılması, yani maki-

neleşmek, ekenomik yapıyı hızla değiştiren teknik ge-

lişme gabi ifadeler kavram olarak sanayileşmeyi açık-

lamaktadır(l). Sanayileşme süreci, toplumların ekono-

mik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarında köklü de-

ği~imler yaratan bir oluşumdur. Günümüzde sanayileşme 

birçok ülkenin vazgeçemediği ulusal bir amaç haline 

gelmiştir. 

(1) Orhan HANÇEPıİOGLU, Ekonomi Sözlüğü, Büyük Fikir 

Kitapları Dizisi : 15, 5. Basım, İstanbul, 1981, 

s.346. 
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Ekonomik kalkınma tümüyle sanayileşmeye bağlıdır(2). 

Bu, ulusal gelirin en az~ 10 - 15 1 inin sanayiye yatırıl-

ması ile mümkündür. Sanayileşmenin zorunlu koşulu, yapı-

lacak sınai yatırımların mümkün olduğunca iç kaynaklara 

bağlı olmasının sağlanmasıdır. Çünkü dışa bağımlılı~ı 

fazla bir sanayileşme sürecinde, sınai malların ithali-

ni kısıp ihracatını arttırmak oldukça zordur. Bu neden-

lerle sanayileşme demekf sanayi mallarını ihraç edebile-

cek hale gelmek demektir kif bu da kimi sanayi malları-

nın ithalinin gittikçe azalmasını gerektirir. Kutulama, 

paketleme, ambalajlama, montaj sanayii' sanayileşme sü-

recinin dışında düşünülmelidir. Çünkü bunlar sanayi mal-

larının ihracını değil, ithalini gerektirir. Sermayenin 

teknolojik düzeyini de yükseltmez. 

Kalkınmada sadece sanayileşmeyi hedef almak soruna 

yeterli bir açıklık getirmemektedir. Nasil bir sanayi -

leşme pulitikasının veya stratejisinin benimseneceği so-

rununun da açıklığa kavuşturulması gerekir. 

2. SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 

Sanayileşmenin başlatılmasında farklı strateji-

ler söz konusudur. Ülkelerin aynı amaca, bir başka de-

vişle sanayileşmiş bir yapıya ulaşmak için farklı stra-

tejilerini izlemeleri gerekebilmekte~ir. Bunun nedenle-

rini ise(3)r 

(2) Dünyada çok az ülkenin, kendine özgü doğal, coğrafi 

ve ekonomik yapısı gereği bundan istisna olabilece

ği belirtilebilir. 

(3) Vural SAVAŞ, Kalkınma Ekonom.ı.si, .İstanbul, 1974,s.8. 
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Seroaye birikimi 

Eğitim ve teknik bilgi düzeyi 

İç pazarın büyüklü~ü 

Döviz girişinin aslığı ve:,ra çokluğ-..ı 

Kalkınma po li ti kalarında f'arkl :ı lık 

şeklinde sıralayabiliri.z. Bu nedenlere bağlı olarak çok 

sayıda ülke taraf'ından izlenen sanayileşme stratejileri-

ni öç ana başlık altında toplayabiliriz(4). 

A. İlkel ürünlerde Uzmanıaşma 

İç pazar yönünden küçük ve ihraç ürünü doğal 

tekel durumunda olan, ihracatı bir ya da iki maddeden o-

luşan ülkeler, bu ürünlerin üretim ve ihracatında uzman-

laşırlar. Bu ekonomilerde gelir dUse~ çoğu kez düşlik ve 

sanayi ürünü talebi az olduğu .için belirli mallardan sağ-

lanan ihraç geliri gerekli ithalatı karşılamaya yeterli-

dir. Hemen her ülke, doğal kaynaklarına dayalı ürünlerin 

ihracatı ile döviz kazanmaya ve bu dövizlerle sanayileşme-

sini başlatmaya yönelir. Ancak ilkel ürünlerde uzmanıaşma 

böyle bir stratejiye göre çok daha uzun sürer. 

(4) Ergül HAN, Türkiye'de Sanayileşme ••• , s.27 den H.B. 

CHENERY, Mukaveseli üstünlük ve Kalkınma Politikası 

(çev. F. Görün) İktisadi Kalkınma Vakfı, Seçme Yazı

lar, oDTtr Yayını, Ankara, 1966, s.2. 
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i-'te yandan böyle ekenomilerin çoğunda üretim ve ihracat 

yabancı sermave eliyle yürütülilr. Bunun sonucu olarak 

ekonomıdeki gelir artışı ihracat sektöründe yoğunlaşır 

ve büyük kısmı k4r transferi olarak yurt dışına çıkar. 

B.. Denge 1 i Kalkınma 

Bu stratejiyi izleyen ülkeler temelde ne 

yalnızca ilkel ürün üretim ve ihracatında ne de yalnız

ca sanayide uzmanlaşırlar. Bu stratejiyi uygulayan ülke

leri iki gruba ayırabiliriz. 

Normal ithalat düzeyinde bulunan ülkeler 

ithal-ikamesi politikasını izleyen ve 

ithalat düzeyini düşük tutan ülkeler. 

Bu stratejilerin izlenmesinin nedenlerinden 

biri, ülkenin önemli miktarda döviz kazandıracak doğal 

kaynaklı ürünlerden yoksun olmasıdır. İkinci önemli ne

den, bu ülkelerin iç pazar yönünden büyük olmasıdır. 

Büyük pazarın gereksinme duyacağı ithalatın, yalnızca 

ilkel ürün ihracatı ile karşılanması olanak dışıdır. 

Bir üçüncü neden olarak izlenen ekonomi politikasını 

sayabiliriz. 

Dengeli kalkınma stratejisinin uygulanması 

sırasında ekonominin doğal kaynaklara dayaıı ihracat1 

sürer. Sanavi drünü ihracatı ise, yurtiçi pazarın d~u

rulmasın1an sonra ortaya çıkar. Yurtiçi talP.be göre baş

layan sanavi üretimi, dış pazarlara yonelm~k .için fiyat 

ve kalite vönünden gerekli hazırlanma dönem~ni bu arada 

tamamlar. 
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Dengeli kalkınma stratejisi iç talebi karşı

lamak, hızlı sanayileşmek, doğal kaynaklara dayalı ih

racatın bE>lirsizliğinden korunmak gibi bilinçli tercih

ler sonucu ortaya çıkabileceği gibi, doğal kaynaklara 

bağlı ihracatın, döviz gereksinmesini karŞılayamaz bir 

duruma gelişiyle de zorunlu olarak ortaya çıkabilir. 

Dengeli kalkınma stratejisinin bir gereği o

lan ithal ikamesi döneminin bilinçli politikalarla (yük

sek gümrükler, kotalar ve kamu yatırımları) kısaltılma

ya çalışılması ve ihracatı özendirme önlemleriyle des

teklenerek içe kapalı bir ekonomiye dönüşme sakıncası

nın ortadan kaldırılması gerekir. Dengeli kalkınma~teo

rik olarak belirli sanayi dallarında gelişme yerine, 

ekonomi içinde yaygın bir biçimde, bir çok sanayi dalın

da gelişmeyi amaçlar. Ancak bu tUm &ınai üretim dalıa

rına yayılma dPmek değildir. Ekonominin büyüklüğü ve 

özı:>lliklcrine göre değişik sana'ri dallarınrla .;·-=·lişnro 

amaçlanır. 

C. Sanayide Uzmanla!ma 

Bu strateji herhangi bir az gE>li;;miş ülkede 

ender rastlanacak bir özelliğin varlığına bağlıdır. Bu 

özellik, o ülkede yeteri kadar nitelikli işgücünün, tek

nolojik bilgi ve organizasyonun bulunmasıdır. Öte yan

dan bu stratejiyi uygulayan ülkelerin hemen hepsi önem

li ölçüde yabancı sermaye ve dış borçlara bağlı olmuştur. 



- ll -

Ekonominin merkezden planlanıp ycnetildiği 

ülkelerin temeldt uyguladıkları strateji budur. Bir yan-

dan iç talebin, öte yandan yatırımların denetim altında 

bulundurulması ve ekonominin dış ilişkilerden uzak tu-

tulması hızlı sanayileşmenin gerçekleştirilmesini sağ-

lamıştır. 

Sanayide uzmanıaşma ve dolayısıyla sanayi 

ürünü ihracatını geliştirmek için öncelikle iç talebin 

karşılanması zorunludur. Bu ülkelerde ithal-ikamesi yo-

ğun bir biç_:imde uygulanmış ve hızla tamamlanmış tır. 

Dış pazarlara açılan bir ekonomide verimli-

lik artışı ve yeni teknolojiler dikkatle izlenebileceği 

gerekçesiyle, üretimin ve kaynak dağılımının etkin bir 

hale gelebilmesi ihracata yönelik yatırımların yapılma-

sı ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. İhracata yö-

nelik sanayileşme politikasının başarı şansı arz yönün-

den az gelişmiş ülkelerin uluslararası pazarlarda reka-

bet edebilecek nitelikte mal tiretmelerine, talep yönUn-

den ise bu malları alabilecek olan ülkelerin takip ede-

cekleri dış ticaret politikalarına bağlı olacaktır(5). 

(5) cem ALPAR, Az Gelişmiş Ülkelerin ~ış Ticaret Sorun

ları ve Sanayileşme, 2. Baskı, Ankara, 1982, 

s. 101 - 107. 
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II. İTHAL-İKAMFC İ SANAYİLESME 

1. TANIM 

En basit tanımıyla ithal-ikamesi; toplam arz i-

çindeki ithalat payında meydana gelen değişmedir. Buna 

göre toplam arz içindeki ithalat oranı eksiliyorsa it-

hal ikamesi yapılıyor, artıyorsa yerli üretim ithalatla 

ikame ediliyor demektir. Kısaca, önceleri yurt dışından 

ithal edilmekte olan malların koruyucu ve özendirici 

önlemlerle yurt içinde üretilmesidir. 

ithal-ikamesi politikaları, döviz tasarrufu sağ-

lamak ve hızlı bir sanayileşme gerçekleştirebilmek gibi 

amaçlarla Güney Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki az 

geli~miş ülkelerde 1930'larda Asya ve Afrika'daki az 

gelismiş ülkelerde ise 1940 1 ların sonu ve 1950 1 lerin 

başlarından itibaren yaygın olarak uygulanmaya başlan-

mıştır. Ancak bu ülkeler karşılaştıkları yoğun döviz 

darboğazı, dış borçlar ve şiddetli enflasyon gibi ne-

denlerle bir süre sonra ithal~kamesi politikalarını 

değiştirerek alternatif politikalara, yani ihracatın 

özendirilmesine yönelmeğe başladılar(h). 

2. İTHAL İ~SİNE YnNELİŞ NEDEN~Rİ 

~rschman'a göre bir ekonomiyi ithal-ikamesine 

götüren nedenlerı harplerin getirdiği zorunluluklar, 

(6) Gülten KA2GAN, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Altın 

Kitaplar, İstanbul, 19t'5, s. 92. 
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ekonomik sorunların neden olduğu dış ödemeler dengesi 

güçlükleri, kalkınma planlarının yürürlüğe koyduğu bi-

linçli sanayileşme stratejileri veva ekonomideki gelir 

artışlarının uyardığı efektif talep artışları olabilir. 

Clark bu nedenleri, farklı bir açıdan, ithal-ikamesine 

dayalı sanayileşmenin sağlaması muhtemel yararlarını 

açıklavarak vermektedir. şöyleki(7) r 

Tarım ürünleri ihracatçısı durumunda bulunan 

ülkelerin ihracat gelirleri dalgalanmalar göstermekte 

ve böylece ekonomi uluslararası konjonktürün etkisinde 

kalmaktadır. İthal-ikamesine dayalı bir sanayileşme böy-

le bir konjonktürün olumsuz etkilerini azaltacaktır. 

İthal-ikamesine dayalı bir sanayile§'mede, da-

ha önce ithal edilen, başka bir deyişle belli bir iç 

talebi bulunan malın üretimine başlanacağından, geliş-

mekte olan ekonomiler için bir sorun olan yeni pazarlar 

yaratılması söz konusu olmayacaktır. 

İthal-ikamesine dayalı bir sanayileşmede öde

meler dengesi güçlükleri önemli ölçüde aşılacak ve dö -

viz tasarrufu sağlanacaktır. 

İthal ikamesin~ dayalı bir sanayileşme ulus-

lararası kalkınma yarışında, ülkeyi ekonomik ve buna 

ba~lı olarak sivasal yönden daha bağımsız hale getire-

cektir. 

(7) Cem ALPAR, Az Gelişmiş Ülkelerin Dış Ticaret Sorun

ları ve Sanavileşıne, 2. Baskı, Ankara, 1982, s.ıoı. 
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İthal-ikamesi yoluyla kalkınma için yeni fon-

lar yaratılması olanağı sağlanacaktır. (Tarım sektöründen 

sanayi sektörüne fon aktarırnıncia tarımsal kesimin vergi-

landirilmesi sorunu bir ölçüde çözümlenecektir.) 

ithal-ikarnesi voluyla sanayileşrnek için yukarıda 

ileri sürülen öneriler, hemen hemen gelişme yolundaki 

her ülkeyi belli bir ithal-ikamesi politikasına bağlan-

maya yöneltmiştir. Yerli sanayiinin özendirilmesi ulus-

lararası rekabete karşı geniş ölçüde korunmuş olması, 

gelişmekte olan ülke plancılarının bil~nçli olarak ithal 

ikamesine dayalı bir sanayileşme stratejisi seçtikleri 

anlamını taşıyabilir(8). 

İthal-ikamesine yörelmanin en önemli nedenil en-

düstrilerarası yapı içinde gerçek bir ithal ikamesi sağ-

lamak için gösterilmesi planlanan çabalar, yarı sanayi-

leşmiş ülke iktisatçılarının özlP-diği sanayi yapısı ara-

sındaki uvumdur. İthal ikamesinin döviz tasarrufu sağla-

ması, ikame yoluyla yeni vergilendirme alanlarının açıl-

ması ve ekonomik bağımsızlık yönünde atılmış önemli bir 

adım olarak yorumlaması da bu politikaya yönelmenin ne-

denlerindendir(9). 

(8) ALPAR, s. 80-81. 

(9) Uğur KORUM, Türk İmalat Sanayii ve ithal-İkarnesi 

~ir Değerleme) A.tl. S.P..F. Ya. No. ·4o8, Ankara, 

1977, s. 34 - 35. 
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). İTHAL-İKAMESİKİN GE?x""EL ÖZELLİKLERİ VE AŞAMALARI 

A. Genel Özellikler 

İthal-ik4mesi politikası ülkeden ülkeye de-

ğişiklikler göstermesine rağmen, böyle bir politikanın 

genel özellikleri vardır(lO) : 

Fazla değerlendirilmiş yerli para, yatı-

rım özendirmeleri, sübvansiyonlar, sınai krediler için 

özel koşullar, yatırım indirimleri, vergi kolaylıkları, 

kıt olan sermayenin kullanımı yönlinde olumlu etkıler ya-

ratmıştır .. 

Sermayeye subvansiyon veren böyle bir po-

litika, sistematik olarak iş gücünü daha pahalı hale ge-

tirmektedir. 

Sanayi kesiminde, üretim faktörleri fi-

yatlarına bağlı olarak görülen aşırı sermayeleşme, ge-

lişmekte olan ülkelerin politikaları ve iş adamlarının 

mümkün olan ve en yeni teknolojiyi ithal etme eğilimleri 

yüzünden daha da artmaktadır. Fakat her iki grup da bu 

teknolojilerin sermayenin bol olduğu ülkelere uygun, 

emek tasarruf edici teknolojiler olduğunu ve ülkede iş-

sizlik yarattığını görmezlikten gelmektedirler. 

(lO) Zaf'er TUNCA, Türkiye İmalat Sanayiinde İthal-İk!

mesi ve Gelişmenin Kaynakları 1965 - 1975, İTÖ, 

Küt .. Ya No. 1194, İstanbul, 1981, s. 14. 
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B. İthal-İ~arnesinin Aşamaları 

!thal-ikamesi iki aşamada incelenmektedir(ll). 

Birinci Aşama - Temel tüketim mallarının 

~rli üretiminin tamamlanması, iç pazar gereksinimleri-

nin tümünün karşılanacak düzeye gelmesi ve, 

~kinci Aşama - Temel tüketim mallarından 

sonra dayanıklı tüketim mallarının da yerli üretiminin 

tamamlanması ve yatırım mallarının üretimine geçilmesi-

dir. 

İktisatçılar ithal ikamesine genellikle ön-

ce tüketim malıarına yönelindiğinde ve bu aşamada ikame-

nin daha kolav gerçekleştirildiğinde birleşirler. BU it-

hal ikam~sinin kolay aşamasıdır. Ancak sadece tüketim 

maliarına yönelik bir ithal-ikamesi stratejisinin itha-

lat gereklerini azaltmak değil arttızınası daha fazla ola-

naklıdır. ~ü nedenle,gelişen ülkelerin çoğu, belli bir 

aşamaia ara malıari ve yatırım malıarına yönelme zorun-

luluğunu duyacaklardır. 

4. İTHAL - İKAHESİ S'TWCİND-ı;- KARŞILAŞILAN EKONOMİK 

SORUN VE DARBOGAZLAR 

İthal~kamesinin dış ödemeler dengesindeki güç-

lUkler nedeniyle ithalata kısıtlamalar ya da bilinçli 

sanayileşme politikası sonucu başlatılması ithal-ikame-

sinien elde edilmek istenen faydalar bakımından farklı-

(lO) Yakup K17'J'Er-:EK, Sanayileşme Tartışmaları ve TUrkive

nin Sanayileşmesi, OD~J (Teksir), Ankara, 1982,s.)). 



- 17 -

lıklar yaratabilir. ithal-ikamesi daha çok döviz olanak

larının kısıtlı olması nedeniyle bir ülke için lüks sa

Yılabilecek ya da gerekli olmayan dayanıklı tüketim 

malları ithalatının yasaklanması sonucu başladığında it

halatın yasaklanması, bu malların yurt-içi üretimini kAr

lı hale getirdiğinden, ekonomideki kaynaklar yatırımın 

alternatif maliyetleri gözönüne alınmaksızın, kalkınınayı 

harekete geçirici nitelikte olmayan bu alanlara kayabi

lecektir. Ancak bu şekilde gerçekleşen ikameyi sürdüre

bilmek için dışarıdan makina, hammadde, hatta mamUl par

çaların ithal edilmesi, dış ödemeler güçlüklerinden kur

tulmak için başvurulan ithal-ikamesinin, kısa zamanda 

ödemeler dengesinde yeni darboğazlar yaratmasına neden 

olacaktır(l2). 

uygulamada ithal-ikAmesinin yalnızca ithal edi-

len parçaları birleştiren montaj tipi üretim düz·.c-yinde 

gerçekleşmesi, üretimde ithal girdi oranının yüksek dü

zeyde kalmasına ve ithalatın yerli sanayii üretiminden 

daha hızlı artmasına neden olmaktadır. BU şekilde ithal

ikAm~si yapan sanayilerin geniş ölçüde dışa bağlı olma

ları bu ekonomileri dünya pazarlarındaki dalgalanmalarda 

etkılenen ithalata duyarlı (importsensitive) ekonomiler 

durumuna getirmiştir. Açıktır ki, ikamenin yalnızca 

(12) ALPAR, s.82. 
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dayanıklı tüketim mallarından değil, ara ve yatırım mal

larından da başlatılması, uzun dönemdeki kalkınma çı

karları ve ik4menin başarısı bakımından zorunludur. 

İkdmenin hangi sektörlerde sUrdürüleeeği ayrıca önemli 

bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Az gelişmiş ekono

milerde üretim faktörleri payları arasındaki geniş oran

sızlık tekelci k4r marjlarının yüksekliği ve köylerdeki 

gizli işsizliğin neden olduğu parasal ticret maliyetleri 

ile sosyal maliyetler arasındaki farklılık ve gelişmemiş 

bir semmaye piyasası faktörlerin piyasa fiatlarının eko

nomideki gerçek verimlilikleri yansıtmamaları, yatırımla

rı yöneitici bir gösterge olarak alınmalarını güçleştir

mektedir. 

İthal-ik4mesi yoluyla sanayilerin, kuruluş güç

lüklerini yendikten sonra, yerli pazarların sınırlarını 

aşarak ürettikleri mallar için ihraç olanakları aramala

rı zorunlu görülmektedir(13). 

5 • İTHAL-İK.AMECİ SANAYİLEŞME POLİTİKASINA YÖNELTİLEN 

ELEŞTİRİLER 

İthal-ikameci sanayileşme politikasına yönelti

len eleştiriler, gelişmekte olan ülkelerin pekçoğunda 

yerli paranın fazla değerlendirilmiş olması, modern ya

ni gelişmiş ülkelerin gereksinimlerine uygun ve dolayı-

( 13) ALPAR, s. 83. 
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sıyla da sermaye yoğun üretim yöntemlerinin uygulanması-

na ve bu nedenle de ithalata bağımlılığın artmasına ne-

den olmaktadır. Bunun sonucunda ithalatta bir azalma de-

~il, yapısal bir değişme meydana gelmektedir. BirçGk ge-

lişme kte olan ülkenin i thalatının GSMH'larına oranları-

nı gösteren istatistiklerde, ithal-ikamesi politikası-

nın ithalatı azaltma konusundaki başarısı ya çok sınırlı 

görtinmekte, ya da bu konuda biçbir göstergeye rastlanma-

maktadır( 14). 

İthal-ikameci sanayileşme modelinde, koruma ve 

özendirmeler, dış ticaretten gelen rekabetiere karşı 

korunmalar ve sübvansiyonlar çeşitli gelişme düzeyinde-

ki ülkelerde yaygın birer uygulama ola gelmiştir. Yurt-

içi üretici, dış rekabettanı gümrük vergileri ve advalo-

rem gümrük vergisi eşleniğine dönüştürülebilen önlemler 

yanında kotalar ve i thal yasakları ile (yurtiçi üretim 

içerik gerekleri yoluyla) özendirilebilir. BU sUbvansi-

yonlar ya üretimin üretici açısından fiyatını arttırıcı 

ya da girdilerin üretici açısından fiyatı azaltıcı nite-

likte olabilir(l5). 

(14) TUNCA, s. ll. 

(15) Uğur KORUM, Türk İmalat Sanayii ve İthal İkarnesi 

(Bir Değerleme), A. Ü. SBF Ya No: 408, .Ankara, 1977 

s.4J. 
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İthal ikamee:i sanayile§mede önemli bir nokta daı 

bu politika sonucu devletin uğradığı vergi kaybıdır. Dev

let bir yandan daha önce :ithal edilen bir malın yurt i

çinde üretime başlanmasıyla gümrük vergisi gelirlerini, 

diğer yandan da yeni kurulan sanayiitüretim sürecinin 

ilk dönemlerinde özendirme için kurumlar vergisini (Türki

ye'de olduğu gibi Katma Değer Vergisini) ve dalaylı ver

gileri almayarak yurt içi vergi gelirlerini kaybetmekte

dir. Açıktır k:iı bu kayıpların yanında ithal-ikamesi so

nucu başlatılan yatırımlar, Milli geliri ve bu yolla eko

nomideki vergileneb:ilir kapasiteyi genişletmektedir(16). 

n:r. İTHAL-İKAMECİ SANAYİLESME VE İHRACAT 

1. İTHAL-İKAMESİ UYGU!kl.i.ASINDA İHRA.CATIN DURUMU 

ithal ikamesine girişen ülkelerde bu politikanın 

geçici olacağı ve sanayinin gelişmesi ile üretilen sana

yi mamüllerinin dünya piyasalarına boşalmaya başlayacağı 

böylece de ödemeler bilançosu durumunun iyileşeceği dü

şünceleri yer almıştır. Ancak ihracat konusunda bu iyim

ser tahminler çoğu ülkelerde gerçekleşmemiştir. Aksine 

ithal-ikamesi uygulamalarının sonucu, ihracatın, ithala

ta oranla gerilemesi,- ithalat talebinin artması ve dış 

borçların aşırı şekilde artarak ülkenin döviz kıskacına 

girmesi şeklinde olmuştur. 

( 16) ALP AR, s • 84 • 
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İthal-ikamesinin doğurduğu ihracatı caydırıcı et

kiler temelde dış rekabetin ve serbest piyasa mekanizma-

sının işleyişinin engellenmesinden ve iç piyasaya dönük 

üretime sağlanan aşırı özendirmelerden kaynaklanır. Bu 

etkileri daha açık bir şekilde ş öylece bel.irteb.ilir.iz( 17}. 

A. Uretimde Kalite 

İthal-ikamesi. politikası altında kurulan en-

düstr.ilerde genellikle üretimin maliyeti yüksek kalitesi. 

düşilk olmakta ve uluslararası standartlardan uzaklaşı1 -

maktadır. 

B. Aşırı Değerlenmiş Kur Politikası 

İthal ikamesi politikasında bir çok mal, h.iz-

met ve üretim faktörlerinin fiyatı .ile döviz kurları hü--

kUrnetçe belirlenmektedir. Uygulanan kur sistemi çoğunluk-

la kambiyo kontrolüne dayanir. Hükümetlerce belirlenen 

döviz kurlarının genellikle dövizin denge de~er.inin al-

tında oluşmaktadır.İçerideki şiddetli enflasyon ulusal 

parayı aşırı değerlemiş (overvaluat.ion) duruma getirir. 

Bu durum ihracatı caydırıcı faktörlerin başında gelir(l8). 

(17) Halil SEYİD~LU, Türkiye Ekonomisi ve İstikrar Po

litikaları 1980-1985 Türkiye'de İhracatı Teşvik 

önlemleri ve Ekonomik Etkileri., Marm. Unv. TURKMER 

Ya.No. 6, İstanbul, 19 86, s .ı o. 

(18) Erdoğan ALKIN, Kur Politikası, 2. İktisat Kongresi 

Dış İlişkiler Komisyonu Tebliğleri, Ankara, 1981, 

s.279• 
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c. Nisbi Özendirmelerde İhracat Sanayii Aleyhine 

çarpıklık 

Yatırım fonlarının iç ve dış piyasalara yöne

lik endüstr.ilere çekilmesinde kuşkusuz endüstrilere sağ

lanan özendirmelerin büyük bir etkisi vardır. İthal-İka

mesine dayalı bir sanayileşme modelinde gerek yatırıma 

sağlanan özendirmelerle gerekse gümrük tarifeleri, kota

lar, ithalat yasakları ve kambiyo denetimi gibi önlemler

le iç piyasaya dönük üretim yapan endüstrilerdeki özen

dirmeler, ihracat endüstrilerine sağlanandan çok daha 

büyüktür. Oysa başarılı bir ihracatı özendirme politika

sı için herşeyden önce iç piyasaya dönük üretim yapan en

düstrilere sağlanan özendirmelerin değerini, ithal-ika

mesi endüstrilerine sağlananlarla aynı düzeye yükseltmek 

hatta onun da Uzerine çıkartmak gerekir. 

~ Aşırı Bürokrasi 

Fiyat mekanizmasının işleyişinin ortadan kalk

ması nedeniyle kamu yetkililerince alınan kararların ge

çerlilik kazanması bürokratik rnekanizmaya yol açabilir(l9). 

2. İTHAL--İKAMECİ SA.~ AY İLEŞME İLE İHRACATI GELİŞTİRME 

OLANAGI 

A. İthal-İkaınesinin Başarı Koşulları 

İthal ikameci sanayileşme ile ihracatın ge

liştirilebilmesi, ithal ikamesinin başarı koşulları ile 

(19) Bkz. Geniş bilgi SFYİDOGLU, s.l3. 
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sanayileşme sürecindeki rolünün ortaya tam olarak konul

masına ba~lıdır. 

İthal ikamesi.nin başarı koşullarının l!ta.tınd&f 

ikamenin hangi mallardan başlayacağının doğru belirlen-

mesi gelmektedir. Ekonomide karşılaştırmalı üstünlüğe 

sahip, gelişmesi ithal girdilerine bağlı olmayan ve ile

ride ihracata yöneltilebilecek sektörlerde ithal-ikamesi 

uygulanmalıdır. İthal-ikamesinLn başarıya ulaşmasında 

devletin en önemli görevi üstlendiği de unutulmamalıdır. 

İthal-ikamesi gerekçesiyle kurulan sanayilerin, kuruluş 

güçlUklerini yend~en sonra, yerli pazarların sınırla

rını aşarak ürettikleri mallar için ihraç olanaklarını 

aramaları ikameci sanayileşmenin başarı şansını arttıra

caktır. Az gelişmiş bir ülkenin Lhraç .edebilecek sanayi 

UrUnüne ihtiyacı vardır. Bımu da özellikle kalkınmanın 

ilk aşamasında ithal ikamesi. politikasıyla gerçekleşti

rebilecektir(20). 

B. ithal-İkamesinin sanayileşme Sürecindeki Rolü 

Gelişmekte olan bir ekonomide ithal-ikamesin

dan kastedileni ithalata rakip malların yurtiÇi Ureti -

minin, bu mallara olan yerli talep genişlemesinden daha 

hızlı artış göstermesidir. Böyle olduğunda toplam arz 

içerisindeki ithal malı oranı giderek azalacaktır. Bu 

(20) KORUM, s • 34 - 35• 
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süreçı gelişme ile çıkan yapısal değişmenin bir sonucu 

olabileceği gibi, ülkenin izlediği bu amaca yönelik bir 

iktisadi politikanın sonucu da olabilir. tllkede kişi 

başına gelir arttığında, bımmı doğal sonucu olarak hem 

iç piyasada bir gelişme hem de talep yapısında bir de

ğişme meydana gelecektir, bu da sonuçta yatırımları ö

zendirici bir etki yaratacaktır. Özendirilmiş ithal ika

mesinin başlaması boyutları ve hızı belirli sosyal ve 

ekonomik hedeflere göre saptanır ve devlet tarafından 

alınacak önlemlerle şekillendirilir. ~rhangi bir amaçla 

devlet böyle bir politika uygulamaya başladığında genel

likle arzu edilen, üretim faktörlerini geleneksel sek

törden sanayi sektörüne kaydırmaktır{21). 

İşgüctinün sanayi sektörüne kaydırılması ve sanayi 

sektöründe üretimin arttırılması, sınai ihracatının Ö

zendirilmesi ile mümktindür. Ancak bu yolun çok daha zor 

bir yol olduğu da açıktır. Zira uluslararası pazarlara 

girebilmek için öncelikle sanayi mamUllerinin, diğer ül

kelerle rekabet edebilmesi gerekir kil yeni kurulmakta 

olan bir sanayi için b~le bir durumun gerçekleşmesi, 

son derece güçtür. 

(21) KORUM, s.S. 
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İthal ikamesi politikası sonucu ihracatta başarı 

sağlayabilen ülke sayısı fazla değildir. Çünkü bu tür 

sanayi dallarının himayesi, bir yandan yerli paranın 

fazla değerlendirilmesi ile sonuçlanırken, diğer yönden

bu alanda oldukça küçük işletme birimlerinin kurulmasına 

neden olmakta dolayısıyla ölçekten doğan ekonomilerden 

yararlanmaya olanak vermemektedi~Koruma ise zamanla azal

tılma.dığından rasyonalizasyon ve kalite düzeltilmesine 

yönelik bir eğilime rastlanmamakta ve dolayısıyla da sa

nayi dalları ancak ülke içerisinde birbirleriyle rekabet 

edebilecek durumda kalmaktadır(22). Bu da ithal-ikameci 

politikayla ihracatın arttırılmasını oldukça ğüç kılmak

tadır. Fakat ihracata yönelik sanayi yapısına ulaşabil

mek için ithal-ikameci sanayileşme politikasının izlen

mesi yine de gereklidir. 

3. İHRACAT IN ~REKLİLt(;t 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde Türkiye'nin sınai 

ihracatı üzerinde durulacağından ve ihracatın bir ülke 

için önemi dolayısıyla ihracatın gerekliliği üzerinde 

durmak istiyoruz. 

DUnyamızda bugünün ekonomik ve sosyal gelişmiş

lik düzeyinde hiçbir Ulke yalnızca kendi ürettiklerini 

tüketme yoluylakalkınamaz, hiçbir ülkenin hammadde kay-

(22) TUNCA, s. 13. 
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nakları, enerji kaynakları, üretim kapasitesi, teknolo

jisi,yalnızca kendine yeterli olacak yapıda değildir. 

Bu nedenle ülkeler arasında son derece akışkan bir mal, 

bilgi değişimi söz konusudur. Durum böyle olunca basit 

brr ifadeylef mümkün olduğu kadar kendisinde olmayandan 

almak dolayısıyla daha çok tüketmek ülkeler için hedef 

hal~dedir. Söz gelişi büyük bir kısmı yalnızca petrole 

dayalı ihraç kapasitesi olan ülkeler yaşama standartıa

rını geliştirebilmek için ihraç ettikleri petrol ile da

ha çok gelir sağlama ve bununla daha çok mal ithal ede

bilme mücadelesi içindedirler. Genelde bu mücadele ürün

lerin farklılaşmış olmasına rağmen bütün ülkeler için 

geçerlidir. Her ülkenin hedefi daha çok satmak olduğuna 

göre toplam dış ticaretin sürekli artacağı bir gerçektir. 

Genelde ve sonuçta Dünya toplamından alınan ve satılan 

mal, hizmet bilgi vb. bedelleri eşit olmak zorundadır, 

aksi takdirde bir tarafın sürekli sattığının fazla, di

ğer tarafın da aldığının sürekli az olması sonuçta bir 

dengesizlik yaratacaktır. Kısa dönemde bu farklılık dış 

borçlanma ile karşılanabilse dahi uzun vadede bu denge

nin ülkeler bazında sağlanması zorunludur. Aksi takdirde 

zararda olan ülkenin tüm geleceği ipotek altına alınmış 

demektir. Geliri harcadığından sürekli daha fazla olan 

ülke sonuçta iflas etmek zorundadır. Bu durumda zorunlu 

dengeye bir an önce üst üretim ve tüketim (ithalat -
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ihracat) düzeyine ulaşmanın,bir anlamda kalkınmanın yo-

lu ihracatı arttırmaktan geçmektedir(23). 

İthal ikamesi sürecinde ülke içerisinde talep 

yetersizliğine rastlanması, ya da artan ithalat ile bir-

likte yeni döviz kurlarında ödemeler dengesi güçlükle-

rinin belii1ll.esi ancak ithal-ikamesi amacıyla kurulmuş 

bulunan sanayilerin ihracat kapasiteleri yaratmalarıyla 

giderilebilecektir(24). Bu sanayilerin kuruluş gUçlük-

lerini yendikten sonra, yerli pazarların sınırlarını 

aşarak ürettikleri mallar için ihraç olanakları arama-

larının zorunlu görülmesi, ihracat, pazar olanakları ve 

üretim miktarlarını genişleterek üretimde birim maliye-

tinin dü§mesinL ve elde edilen dövizler yoluyla da, dış 

ödPmeler dengesinin olumlu yönde gelişmesini sağlayaca-

ğındandır. Ayrıca ~acat ile dünya pazarlarına açılma, 

yabancı endüstriler ile rekabet içinde bulunmayı gerek-

tirdiğinden, yerli endüstrilerin bu rekabet yarışında 

geri kalmamak için verimlilik ilkelerine bağlı kalarak, 

(23) Nedim İERAHİMHAKKioGLU, Planlı Dönemde İhracatı 

Teşvik Politikas!_, İGEME 36' Nolu Dış Ticaret Bül

teni Eki No : 107, Ankara, Eylül, 1986, s.l. 

(24) Zafer TUNCA, Türkiye İmalat Sanayiinde ithal-İka

mesi ve Gelişmenin Kaynakları {1965-1975), İ.T.tl. 

Küt. Ya. No: 1·194, Istanbul, 1981, s. 14. 
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teknoloj~k yenilikler~ de ~zlemeleri sağlanmış olacak

tır. Ancak bu arada böyle bir ~hraç olanağı sağlamanın 

ne kadar güç .olduğunu da belirtmek gerekir. BU güçlük 

üretim maliyetlerinin yüksekliğini ve çal<: uluslu :fiırw

ların böyle bir ~hracata izin vermeyişlerid~r(25). 

4. İHRACATI ÖZENDİRM'E ÖNLEMLERİ 

~ İhracatta Özendirmenin Gereklil~ği 

Henüz gelişmekte olan ülkeler katagorisin

de olan ülkelerde üretim yapısının ve mevcut teknoloj~

lerin sonucu olarak üretilen mamüller~n ~iyat ve kal~te

si iler~ teknoloji istemeyen veya hammadde, ~şç~lik yö

nünden avantajlı olduğu belirli sektör tirünleri dışın

da, gelişmiş ülkelere göre dezavantajlı durumdadır. Bu

ntm yanında ~kame malları üreten gelişm~ş ve gel~şmekte 

olan ülkeler ihracatta çeşitli özendirme ve sübvansiyon

lar uygulamaktadır. Uygulanan özendirme önlemlerin~n he

men tamamı tarımsal Urünlerle hammaddelerden çok sınai 

mamullere yöneliktir. Bunun nedeni dış ticaret hadleri

nin sınai mamUller lehine Beyretmesi ve sınai mamül ih

racı ile katma değerinin daha yüksek olması nedeniyle 

ülkeye daha çok döviz girdisinin sağlanabilmesidir. Du

rum böyleyken, geleneksel ihraç Urilnlerinıizin yanında 

sınai ürün ihracının arttırılması, bu alanda daha ileri 

(25) ALPAR, s.BJ. 
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ülkelerle ya da çe§itli özendirmelerle desteklenen ge-

lişmekte olan ülke ihracatçıları ile rekabet, ancak bir 

takım mali ve diğer özendirmelerle mümkün olabilmiştir(26). 

İthal ikamesi stratejisini izleyen ülkelerde 

dar anlamdaki ihracatı özendirme önlemleri ilk kez döviz 

darbağazının doğurduğu zorunluluklar karşısında uygulan-

maya başlamıştır. Başka bir deyişle, ithal ikamesine da-

yalı sanayilesme modelinde ihracatı özendirme önlemleri-

nin amacı sanayileşme stratejisinin ihracat üzerinde do-

ğurduğu olumsuz etkileri gidermek ve böylece ihracat ar-

tışını sağlayarak ülkenin döviz darboğazından çıkışına 

yardımcı olmaktır. 

İhracatı özendirme önlemleri, ihracat endüst-

rilerinin ~rlılığını arttırac,ak, kaynakları iç piyasa 

yerine ihracata yöneltme amacına hizmet eden önlemler 

dir. Bu önlemler sayesinde çoğunlukla global ihracat 

hacmi arttırılarak, ihracatın bünyesinde tarım Urünle-

rinden, ileri teknoloji içeren sanayi ürünlerine doğru 

bir geçiş sağlanmaya çalışılır. İhracat endüstrilerinde 
.. 

karıılığın arttırılması ise birim başına üretim maliye-

tini düşürmek birim mal satışından ihracatçının eline 

daha yüksek fiyat geçmesini sa~lamak ve toplam ihracat 

gelirlerini yükseltmek gibi yollarla gerçekleştirile-

bilir. 

( 26) İBRAHİMHAY.KIOG LU, s • 23 • 
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İhracatı özendirme önlemleri kavramsal olarak 

dar veya geniş açıdan ele alınabilir. nar anlamda özen-

dirme önlemleri, yukarıdaki gibi dolaysız veya delaylı 

yollardan ihracatın arttırılmasıyle ilgili önlemlerdir. 

Geniş anlamdaki özendirme önlemleri ise bunların yanın

da ihracatı etkileyen genel ekonomik politika önlemleri

ni de kapsar. Bu açıdan ele alınınca uygulanan sanayi 

leşme politikalarının özel bir önem taşıdığı görülür. 

Batta ihracatı özendirme önlemlerinin gerçek niteliği

nin uygulanan sanayileşme stratejilerine bağlı olduğu 

bile söylenebilir(27). 

Bir sanayileşme modeli olarak ithalat-ikarnesi iç 

piyasaya dönük üretinıi özendirirken ihracatı caydırıcı 

bazı sonuçlar doğuracağını belirtmiştik. Bu duruda uy

gulamaya konulan ihracatı özendirme önlemleri ile ihra

catteki tıkanıklıklar önlenmeye ve ihracat hacmi arttı

rılmaya çalışılır. 

B. İhracatı Özendirme Önlemlerinin Kapsamı 

İhracatı özendirme önlemleri çok değişik ko

nularl. kapsarnakta olduklarından bunların genel bir sı

nıflandırmasınl. yapmak oldukça zordur. BUnlarır. bir kıs

mı ihracatçıya dolaysız olarak sağlanan maddi çıkarlar

dan olu§urken, diğerleri daha delaylı önlemleri kapsa

maktadır. Örneğin ihracatta vergi iadesi, ucuz kredi 

(27) SEYİDOOLU, s. 3 • 
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sağlanması, gümrük dolaysız öirer özendirme niteliğinde 

iken, ihracatçıya dış piyasalar konusunda bilgi sağlama, 

ihracatçının eğitimi, ihracat işlemlerinin basitleşti -

rilmesi gibi çabalar da delaylı ihracatı özendirme gru

buna girerler. İhracatı özendirme önlemlerini sıralaya

cak olursak(28) r 

a-. Döviz Tahsisi - İhracatçının ihraç edece

ği malların üretiminde kullanılan yabancı girdilerin it

hali için ihracatçıya transfer önceliğine sahip döviz 

tahsisi yapılması 

b- Girdiler üzerindeki Delaylı Vergilerin 

ve Gümrük Tarifelerinin Geri Ödenmesi veya Telafisi 

İhracatın arttırılabilmesi, ihraç edilen 

mamülün üretıminde kullanılan girdiler üzerindeki vergi

lerin neden olduğu resmi maliyet artışlarının önlenebil

mesi ve bu şekilde yerli üreticilerle yabancı rakipler 

arasında rekabet eşitliğ~nin sağlanması 

c- Sermaye Kullanımının Sübvansiye Ldilmesi 

Sermaye faktörünün yurtiçi sektörler ye

rin~ ihracat endüstrilerine yönelmesini sağlamak amacıy

la ihracat için üretim yapanlara orta ve kısa vadeli 

kredi verilmesi. 

( 28) SEYİDOGLU, s. 4. 



- 32 -

d- Vergi Muafiyet ve İstisnaları -

İhracatla ilgili işlemlerin çeşitli vergi, 

resim ve harçlardan muaf tutulması (örneğin KDV' nin uy -

gulanmaması) yeni yatırımlara yatırım indirimi uygulan

ması, vergi iadesi. 

e- Dış Pazarlara ve İhracata İlişkin Diğer 

Hizmetlere Hükümet Desteği 

İhracatın özendirilmesi konusunda ihra

catçının hükümet desteğine bijyük gereksinimi vardır. Dış 

pazarlar konusunda bilgi toplama, yeni piyasaların keş

fedilmesi, ihracatla ilgili uzman eleman yetiştirilmesi, 

uluslararası mal dizaynı, paketierne ve ambalajlama stan

dartlarının tanıtılması ile uluslararası sergi ve f'uar

lara katılma konusunda yardım, hükümetlerin ihracatçıya 

sağlayabileceği destek ve hizmetlerden bazılarıdır. 



İkinci B ö ı ü m 

TÜRKİYE'DE İTHAL İKAMEÇİ 

S A N A Y İ L E S M E N İ N ı 9 B O 

ÖNCES İ DURUMU 

I. GİRİŞ 

Planlı dönemin başında ülke temel tüketim mallarının 

yerli üretimini tamamlamış bulunuyordu. Gıda malları sa

nayii, özellikle şeker, içki-tütün, dokuma ve giyim gi

bi temel sınai tüketim malları iç pazarın gereksinmele

rini karşılayacak düzeye gelmişti. Bir başka deyimle it

hal-ikameci sanayileşmenin birinci aşaması tamamlanmıştı. 

A}~ı yıllarda, tarım kesiminin büyümesi ve daha çok pa

zara açılması, kentleşme ve tüketim kalıplarının değiş

mesi sonucu iç pazarın mutlak büyüklüğü dayanaklı tüke

tim mallarının yerli üretimine olanak verecek düzeye 

gelmiştir. 
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Planlı dönem sanayile~me politikasının temelini it-

hal-ikameci sanayileşme oluşturur. Bir başka deyişle it-

hal-ikameci sanayileşmenin ikinci aşaması, temel tüketim 

mallarından sonra bu kez dayanıklı tüketim mallarının da 

yerli üreti~i sanayileşme politikasını belirlemiştir. 

Sınai ürünlerinin yerli üretiminde ikinci aşamayage-

çilmesi, önce geleneksel olarak 1930'lardan sonra sürdü-

rülen sanayileşme politikasının doğal bir uzantısı sayı-

labilir(29). Kısaca planlı dönemin baş ında ülke bir yol 

kavşağındaydı. Ya sanayileşmesini ithal konusu malların 

yerli üretimi yönlinde sürdürecek ya da geleneksel ihraç 

ürünlerinin üretiminde daha da uzmanlaşacak ve ihracatı-

nı bu yolla arttırarak dış kaynak gereksinimini azalta-

caktı. Bunlardan birinci yol seçildi. Planlama uygulama-

sının nedenleri özünde, yerli üretime önceliği de içer-

mekte olduğundan, sanayileşmeye öncelik verilmesi yolu-

na gidildi. Bir başka deyişle, ithal-ikameci sanayileş-

menin gerçekleştirilmesi planlamanın varlık nedenler~-

den başlıcasıdır. Gelenek ve alışkanlık, iç piyasaya arz-

etmenin rahatlığı ve iç pazarlama düzeyinin gelişmemiş 

olması ile iç rekabetin gelişmemesi ve rekabetsizliğin 

doğurduğu rahatlık da Türkiye'nin sanayileşmesini ithal-

ikamesi yönünde geliştirmesinin nedenleridir(30) 

(29) KBPE~~K, s.350-351. 

(30) Ahmet KILIÇBAY, Türk Ekonomisi, İş Bankası Kültür 

yayınları, Genel Ya.No. 263, Ekonomi Disisi:l9, 

Ankara, 19 bS, s. 244. 
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II. TÜRKİYE'DE 1980 ÖNCESİ İTHAL-İK.Al·Wrİ SA!\'AYİLEŞME 

SÜREC İ 

Türk~ye•de ithal-ikameci sanayileşme sürecinin plan-

lı dönemden önce başlatıldığını belirtmiştik. Buradan 

hareketle Birinci Planın vurgulanacak en önemli özelliği-

nin kalkınmanın sanayileşme ile sağlanabileceğini kabuı 

etmesi ve bu amacın elde edilebilmesi için sermaye mal-

ları üretimi ile ihraç olanaklarını genişletecek sanayi-

lere yatırım öncel:i.ği tanınmasının belirtilmesidir. Bu 

öncelikf bir başka deyişle ithal-ikamesi :ile ihracatı 

arttırmaya yönelik politikaların birlikte uygulanacağı 

demektir. İki politika arasında bir öncelik aramak gere-

kirse, bu dönemde yapılması öngörülen yatırımların % 61 

inin ara malları% 20'sinin yatırım malları sanayilerine 

ayrıldığı dikkate alınarak birinci sırada ithal-ikamesi 

tercihinin geldiği anlaşılır{3l). 

Planın, iç tasarruf, yatırımların hızlandırılması, 

tUketim harcamaları ve tüketim malları üretimi konusun-

da kurmuş olduğu model, Türkiye ekonomisinin ister iste-

mez hem dış kaynaklara bağlılığının sürüp gideceğini, 

hem de seçilen geleneksel sanayileşme sürecinin ile~ 

(31) Ergül HAN, Türkiye'de Sanayileşme Süreci ve Stra

tejisi, "S.İ.T.İ.A. Ya.No. 205/13~, Eskişehir,l978, 

s. 75 vd •• 
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aşamalarına hizlı bir biçimde varılamıyacağını gözler 

önüne senniş bulunmaktadır. Plan, sağlıklı bir sanayi-

leşmenin, özellikle ithal-ikamesine öncelik tanınırken 

gereksinme duyulacak ithal mallar~ın, ülkenin kendi ih-

raç potansiyelinin değerlendirilmesiyle sağlanabileceği

ni kabul ederek, dış ticaret politikasını dinamik bir 

temele oturtmuştur(J2). 

Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde kaynak dağılımı 

bakımından ithal ikamesinin önemi yatırımlar incelendi

ğinde ı şöyleki, Birinci Plan döneminde 18.764 Milyon 
, 

liralık sabit sermaye yatırımın ~ J6 sı önemli miktarda 

ithalat ı olmayan ve genellikle tüke"tim malı üre ten, gıda 

içki, tütün, dokuma ve giyim, cam, seramik, deri ve kö

sele gibl sanayilere ~ 64~ü de dönem süresince ithalatı 

olan ve genellikle ara ve yatırım malları üreten sanayi

lere yapıldığı görülmektedir. İkinci plan döneminde 

40.614 milyon liralık yatırımın~ 29tu ithalatı olmayan 

sanayilere ~ 7l'i ise ithalatı devam eden ara ve yatırım 

malı üreten sanayilere yapılmıştır. Her iki dönemde it-

hal-ikrunesine dönük yatırımlar toplam imalat sanayii ya

tırımlarının ,; 69 •una eşit olmaktadır(3J ). 

(32) 

(33) 

HAN, s.75. 

İERAHİMOGLU, Kalkınma stratejisi, s.768. 
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Planlı dönemde ikameci sanayileşmenin ikinci aşama-

sı tamamlanmış yani dayanıklı tükE·tim mallarının yerli 

üretimi büyük ölçüde sağlanmıştır. Gerçekte bu İkinci 

Plan döneminin sona erdiği 1970 1 lerin başında sağlanmış 

bulunmaktaydı. tlçüncü Planın yeni strateji önermesi ve 

bununla ara ve yatırım malları üretimine öncelik verme-

si bu sürecin sonucudur. Ara ve özellikle yatırım mal-

larının da yerli üretimiyle, sanayileşmenin son aşama-

sı da tamamlanmış olacaktı. Ancak bu sırada ekonomi bu-

nalıma girmiş, sanayileşme de duraksamış ya da tıkanmış-

tır(J4). 

İthal ikamesi uzunca dönemde bile ödemeler dengesi-

ni duzeltmeye büyük ölçüde katkıda bulunamamıştır. Bu-

nun üç ana nBdeni vardır(J5)ı 

i- İthal-ikamesi süreci boyunca iç talebin (yerli 

ve ithal edilmiş mallara yönelen iç talep) hacmi ve bi-

leşimi devamlı büyümüş ve değişmiştir. Bu değişme ithal-

ikamesi tanımının bir sapması ve ithal ikamesinin umulan 

sonucu doğurmamasının birinci nedenidir. Daha çok yatı-

rırn ve ara malları talebinin hacim ve bileşimini büyük 

ölçüde değiştiren talep strüktürü değişmesi ithal gerek-

sinimini arttırmakta devam etmiştir. 

( 3 !4) KE PE?\"'BK, s. 3 6 3. 

( 3 5) Ahıne t KILIÇBAY, Türkiye Ekonomi s i, İş Bankası Kül

tUr Yayınları Ga.Ya.Ko. 263, Elco Dizisi Ya.No.l9, 

Ankara, 1985, s.245. 
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ii- İthal_j_kamesi nihai talebi özellikle tüketim ta

lebini karşılayan alanlara yöneldiğinden bu kolların ya

tırım ve ara malı ithal talebini arttırmıştır. Çünkü e

konomide bu malları üreten sanayi kollarında dengeli bir 

gelişme olmamıştır. 

iii- Yerli yatırım malı ve özellikle ara malı sanayi 

dallarının kurulmaması yeni kurulan sanayiinin kolay ya

rarlanılabilir, dış ödemeler koşullarına karşı aşırı de

recede duyarlı ve umulanın, beklenenin tersine, ithal 

gereksinimi . büyük bir sanayi haline gelmesine neden 

olmuştur. 

Türk sanayiinde yatırım malları, ara malları ve 

nihai tüketim malları tiçlüsü arasında strüktürel denge

nin kurulamamış olması Türk ekonomisinin kronik dış öde

meler açığına maruz kalmasının başlıca sebebidir deni

lebilir. 

İthal ikamesinin uygulamaya konan modeli şu önemli 

özelliklerin doğmasına neden olmuştur(J6). 

i- ithal-ikamesi iç piyasaya ve iç pazarlama düze

nine uyan bir tutum, davranış ve zihniycte sahip olmuş

tur. İç pazarlama d:i zenimizin çağın koşullarına uyan 

bir biç im de ge li ş tiri lmc-mes i bunun en büyük nedenidir. 

(J6) KILIÇBAY, s.246. 
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ii- İç piyasaya hitap eden sanayi dalları rekabet 

alışkanlığına sahip olamamışlardır. 

iii- Ağır gümrükler ve yasaklar duvarının arkasında 

yeni sanayi, fiyat ve kalite rekabetini öğrenememişler

dir. 

iv- ~ihayet ithal-ikamesine ağırlık veren bu strate

ji sonunda oluşan ekonomik yapı, yerleşen zihniyen, kris

talleşen tutum ve davranışlar, alışkanlıklar, ihracat 

hayati bir sorun olduğu zaman kendini göstermiştir. 1978-

1979'dan itibaren iç talebin azalması ihracatı zorlamış, 

fakat bu alanda büyük güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Özetlersekı İkinci Dünya savaşı Sonrasında Türkiye

de sürdürilimesi ithalat kapasitesine ve dolayısıyla dö

vizin bulunabilirliğine bağlı olan bir sanayileşme süre

ci ve sanayi yapısı oluşmuştur. İthal-ikamesininı tüke

timi özendirici nitrliğine, iç tasarrufların yetersizli

ğine ve üretimin ithal bağımlılığına bağlı olarak, dış fi

nansman olana,~larının sürekli genişlemesini gerektiren bu 

yapı 1970'lerin başında darbağaza girmiştir. Tıkanıklık 

işçi dövizlerindeki artış sayesinde giderilebildi ne var

ki, bu arada kapitalist dünyadaki bunalım, dış finansman 

kaynakların~ kuruttu. Petrol bunalamı ise yalnızca ithal 

gereklerini arttırmakla kalmadı, dışarıdan kredi bulmayı

da güçle§tirdi. Dış kaynak bulmada karşılaşı~an güçlüklPr 

ürPtim ve birikim süreçlerinin durma noktasına gelmesine, 

pek çok malda darııkların, karaborsanın ortaya çıkmasına 

ve hızlı bir enflasyona neden oldu. 
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Dış finansman olanaklarının azalması yalnızca ithal

ikameci sanayileşme modelinin değil, bu modelin oluştur

duğu toplumsal dengelerin de sonu oldu. 

III. TÜRKİYE'DE 19 00 ÖNCESİ SA.\'AYİNİN GELİŞİMİ 

1. 19 80 ÖNCESİ İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI 

sanayinin gelişiminde en önemli faktörü imalat 

sanayiinin gelişmesinin yarattığı gerçeğinden hareketle 

bu sektörde yapılan yatırımları incelemek gerekmektedir. 

Özellikle yatırımlar ekonomideki etkilerini anında gös

teremezler, yapılan yatırımlar zaman içerisinde üretimde 

artışlar sağlayabilir. Sanayiinin gelişimini de yatırım

lara bağlamak gereklidir. Aşağıdaki tabloda imalat sana

yiinde yatırımlarınalt sektörlere göre dağılımı görülmek

tedir. 

TABLO I-A 

TflRKİYE' DE İHALAT SANAYİ YATIRIMLARININ DAGILIMI {,0) 

ALT S~KTÖRLER 

Tüketim malları 

Ara Malları 

Yatırım Malları 

I.PLAN II.PLAN III.PLA.~ 

28 17 26,8 

6o 69 6o,o 

12 14 13,2 

Kaynak DPT Kalkınma Planları. 

IV. PLAN 

12,7 

71,5 

15,8 



TABT,O C I- B ) 
İMAT,AT SANAYİİ SABİT SERMAYE YATIRI'MTıARI 

(Sabit Fiyatlarla,Mi1yon TL 1963=100) 

YITıLAR İNDEX/100 TOP!,AM İ'MAiıAT SANAYİİ KAMU KESİMİ ÖZEiı KESİM TOPI,AM YAT. İMA. 
YATIRIMTıAR YATIRIMT,ARI YATIRIM! YITIRIM SAN. YAT.PAYI. 

---------- ---------
________ ...._..,_ 

---------~----- -------~------ ---------- ---------------1963 1.ooo 9663. go-- 2305.00 485.00 1820. oo··+· 0.24 
1967 ı. 296 13004.48 2649.69 1003.09 1646.60 + 0.21 
1972 2.137 18985.82 5922.79 2774.45 3148. 34 1 0 • .31 
1973 2.436 21927.75 6389.98 2449.10 3940.89 1 0.29 
1974 3. 018 24176.61 7322.12 2535.12 4786.94 ı 0.30 
1975 3.658 29169.76 8820.39 4108.80 4711.59 -4 0.30 
1976 4.296 33977.19 8877.56 4055.17 4822.39 -+ 0.26 .. 
1977 5.413 36897.10 9145.39 4440.05 4705.34 1 0.25 
1978 8.763 29791.28 7046.67 3183.84 )862.83 ·l 0.24 

1979 14.331 28955.48 7609.45 4325.31 3284.14 0.26 

1980 27.841 30944.87 8372.15 5016.49 3355.66 .:. 0.27 

1981 38.312 32650.53 8540.64 4835.27 3705.37 0.26 

1982 50.830 32401.20 7640.98 4038.78 3602."20. 0.24 

1983 57. 080 ]8206.13 8777.15 4609.32 4167.83 .. 0.23 

1984 86.775 ]88)4.92 8652.26 4356.09 4296.17 0.22 
.. , . 

1985 121.447 41982.10 8055.36 3863.41 4191.95 1 0.19 

r, h\ıTl nk ':' Tl .. ..-.... ·rı .. "ıl!ıi·: r'ro··r'Hrrılnr' VA Tif!'17R·n. 
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Birinci Plan döneminde Ara mailarına yapılan yatı-

rımların oran olarak yüksek olduğu görülmektedir buradan 

planlı dönem başında tüketim malları sanayilerinin geli-

şim süreçlerinde bulundukları aşamaları hatırlanabilir. 

İkinci Plan da imalat sanayiine birinci derecede ön-

celik tanınmıştır. Nitekim bu dönemde planlanan J4,J 

milyar GSMH artışının ~ J8,6 sını temin edecek imalat 

sanayii için öngörUlen yatırım tutarı 25 milyardır(37). 

Bu miktarın alt sektörlere dağılımında, Birin~i Plana 

,kıyasla yatırımların en çok arttığı kesimlerı demirden 

başka metaller, kdğıt, makina imalat, elektronik, tarım 

araçları ve makineleri ile gemi :iJl.şaatıdır. İkinci Plan 

dönemi içinde yatırımların en yüksek paylarını ise kim-

ya, demir-çelik, dokuma ve gıda alt sektörleri almıştır(38). 

Birinci Plan dönemi ortalarında 2 milyar TL dolayla-

rında olan özel sektör imalat sanayi yatırımları 1971 yı-

!ında sabit fiyatlarla 4 Milyar 850 milyon TL'na yüksel-

miş tir(J9). 

(37) 

(J 8) 

Bkz. II. B.Y.K.P., DPT. 

Akın İLKİN,"Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi", İ.ü. 

ya. No. 3179 İkt. Fak. ya.No. 49 8, 4. Baskı, İs

tanbul, 1983, s. 285 vd •• 

(39) 50 Yılda Türk Sanayii, s.9. 
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Üçüncü plan sabit yatırımların ~ 45'inin sanayi sek

töründe yapılacağı, yine aynı dönemde 450 milyon dolar

lık yatırımın ithal-ikamesine yöne!~ yapılacağı belir

tilmiştir. 

Dördüncü Planda önceki döneme oranla ' 12,5 artması 

beklenen toplam yatırımlar iç~de imalat sanayi enerji 

ve alt yapı yatırımları öncelik kazanırken, toplam yatı

rımlar içinde en büyük payı alan imalat sanayiinde(-27,4) 

ayrılan kaynaklar ise büyük ölçüde yatırım ve ara malı 

üreten kesimlere ve dış satım potansiyeli olan sanayile

re yönelecektir(40J• 

1980 başlarına kadar hükümet büyürneyi planlanan dü

zeyde tutabiirnek için azalan özel yatırımlar yerine, ka

mu yatırımlarını arttırmak ve dışarıdan borç alma yolunu 

seçmiştir. Bununla eş anlı olarak 1978'den başlayarak 

bir dizi kararlılık önlemi alınmış, ancak bu kararlılık 

önlemlerini alırken de yeni arayışlar içinde kalmıştır. 

Bir başka deyişle, 1980'e kadar kararlılık önlemleriyle 

büyüme isteği birlikte yürüttilrnek istenmiştLr. 

Kamu yatırımlarının 1974 sonrası dönemdeki yıllık ar

tış oranı önceki yıllardaki artış oranının 4 - 5 katı do

layına yükselmiş f'akat ekonominin gelişmesinde kamu ke

siminin yükü de arttırılmıştır. Kamu yatırımları, vergi

leme yolu ile sağlanan kaynaklardan değil, parasal ge

nişlemeyle karşılanmış bu da ekonomide enf'lasyon oranının 

yüksı:·lmcsine neden olmuş tur. 

(40) İLKİN, s. 29 8. 
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Bu arada imalat sanayi yatırımlarından söz ederken 

montaj sanayi yatırımlarının olumsuz yönlerinden de söz 

etmeliyiz. Çünkü alınan teknolojiler çıktığı ülkelerde 

artık kullanılmayan medası geçmiş teknolojiler olması 

üretimi olumsuz yönde etkilemiş d:şük nitelikli mal üre-

timine neden olmuştur. 

2. 19 80 ÖNCESİ SANAYİNİN GELİŞİMİ 

Türkiye'de 1980 öncesi sanayinin gelişimini lı1-

celeyr·bilmek için öncelikli Birinci Planda belirtilen 

kalkınmanın sanayileşme ile gerçekleştirilebileceği ifa-

desi ve yatırım ilişkilerinden hareket etmek istiyoruz. 

Nitekim Birinci Planda belirtilen bu tercihin elde edi-

lebilmesi için sermaye malları üretimi ile ihraç olanak-

larını geni§letecek yatırımlara öncelik tanınmıştır. Bu 

öncelik, bir başka deyişlef ithal-ikamesi ile ihracatı 

arttırmaya yönelik politikaların birlikte uygulanaca[;ı 

demektir. İki po1itika arasında bir öncelik aramak gere-

kirse, bu dönemde yapılması ön~örülen imalat sanayi ya-

tırımlarının ~ 61 nin ara malları, ~ 20 sinin yatırım 

malları sanayilerine ayrıldığı dikkate alınarak daha ön-

ce de belirttiğimiz gibi birinci sırada ithal-ikamesi 
\ 

tercihinin geldiği açıktır. 

İkinci Plan : Sanayi kesiminin ekonomiyi sürükıeyen 

bir güce sahip olacağını ileri süre~ek, sanayileşme ile 

hızlı bir kalkınmayı eş anlamlı kabul etmiştir. Plan 

sanayi kesitLinde modern teknolojilerin k-ullanılacağını da 
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belirtmektedir. İthal-ika~esi ve ihracat konularındaki 

öne elikleri !Sir ine i Planla benzerlik göstermektedir. 

Birinci Planda yatırımların sektörler arası dağılı-

mında ağırlık birinci derecede konut, ikinci derecede 

tarım ve üçüncü derecede imalat sanayiine verilmişken, 

İkinci Planda sanayinin ekonominin itici gücü olmasını 

sağlamak üzere, ağırlık birinci derecede imalat sanayii-

ne verilmiş ve hede~ buna göre saptanmıştır(41). 

Sanayileşme önceki planlarda da olduğu gibi gerek 

Yeni Strateji de gerekse Uçüncü Planda kalkınma ile eş 

anlamlı görülmektedir. Yeni stratejinin sanayileşmeye 

tanıdığı bu öncelik, Türkiye'nin sanayileşme aorunlulu-

ğunun benimsendiğini gösteren bir durumdur. tlçüncU Plan-

da yer alan uzun dönemli amaçlar arasında Avrupa Ekono-

mik Topluluğu'na katılma sorunu da ele alınmıştır. Yeni 

stratejinin TUrk Sanayiinin ara malları ve yatırım mal-

ları üreten bir sanavi yapısına gelmesi zorunluluğunu 

ekonominin kısa ve uzun dönemde dışa bağımlılıktan kur-

tulnıası ve daha yüksek düzeyde dış ticaret hacmine sahip 

olması için kabul ettiği açıktır. Uzun dönemde daha yük-

sek düzeyde dış ticaret hacmine sahip olma amacı, Türki-

ve'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde sanayileşmiş ve 

belirli alanlarda uzmanlaşmış bir ekonomik yapı kurmuş 

olmasıyla gerçekleşebilecektir. Yine Dçüncü Planda yer 

(41) I. B.Y.K.P., 1971 Yılı Prog~, DPT, Ankara, 

1971, s.52. 
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alan uzun dönemli sanayileşme amacını açıklayan ifadeler

den(42). Türkiye'nin geleneksel sanayileşme sürecinde ara 

malları üreten sanavi yapısından ya*ırım malları üreten 

bir sanayi yapısına geçme ~şamasında bulunduğunun varsa

yıldığı anlaşılmaktadır. Bu varsayım çerçevesinde Türkiye~ 

nin Üçüncü Plan döneminde artık tüketim malları sanayiin

deki gelişimi tamamladığını kabul etmemiz gerekir. Üçüncü 

Planın kısaca tüketim malları sanayiini, iç ve dış talep 

koşullarına uydurrnaya, ara malları sanayiini verimli kıl

maya ve yatırım malları sanayiini kalkınmanın motoru du

rumuna getirmeye yönelik diyebileceğimiz yatırım önceli

ği politikası, bir yandan geleneksel sanayileşme süreci

nin gerPkl~rini yerine getirilleye çalışan, öte yandan ön

ceki saf'lı ksız gelişmelerin sakıncalarını gidermeyi amaç

lavan bir görünüm taşımaktadır. 

(42) Bkz. III.F.Y.K.P. D.P.T., s.l20. 

( 4 3 ) HA.'I\' , s • 80 - 81 • 
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TABLO II 

PLAJ\LI DÖ!\DiDI.' SP....ı..._, AY İ .tN İN GELİ~İMİ 

(1968 Faktör Fiyatlarıyla ~ Artış lar) 

SANAYİ I. PLAN II. PLAN III. PLAN 1978 IV. PLAN 

ORT. ORT. 2!IT· ORT. ORT. 

Hedef' 12,3 12,0 11~2 B, o 9,9 

Gerçekleşme ıo, 8 7,8 9,4 3,7 1,7 

G.S.Y.İ.H. 6,4 6,8 7,3 3,6 2,3 

Gerçekleşrne 

G.S.M.H. 7,0 7,0 7,9 6,1 8,0 

Hedef' 

Gerçekleş me 6,6 7,1 6,5 J,O 2,0 

Kaynak ı İktisadi Rapor., 1984, s.6. 

Planlı dönemin başında sanayinin yapısı~ J,l maden

cilik~ 94,4 imalat ve ; 2,5 Enerji'den oluşmaktaydı. 

imalat sanayi 'X 62,3 genellikle tüketim malları, ~~ 27, 8 

genellikle ara malları, ~ 9,9 genellikle yatırım malları 

üreten sanayilerden oluşmaktaydı. 1962 yılında tüketim 

malları sanayilerinin ~ 58 ini yalnız gıda sanayileri, 

kalanını da içki, tütün, dokuma ve giyim sanayileri o

luşturmaktaydı. Ara malı sanayilerinden en dikkate değer 

geli§me gösteren çimento ve petrol ürünleriydi. Girişim

leri daha önce yapılmış olan Ereğli Demir-Çelik ve Kü

tahya Azot İşletmelPrinin üretime başlarnaları Birinci 

Plan dönPmine ras tlamı~ tır. Yine bu dönemde özellikle 
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lastik, plastik, petrol ürünleri, çimento, SE'ramik sana-

yileri gibi genellikle ara malı üreten sanayiler hızla 

gelişmişlerdir. Ayrıca Petro-Kimya sanayiinin kurulması-

na bu plan döneminde başlanmıştır. Böylece 1962 yılında 

imalat sanayileri içinde~ 27,8 yer tutan ara malları 

sanayileri, Birinci Plan dönemi sonunda% 35,4'e yüksel-

miştir. Bu dönemde yatırım malları imal eden sanayiiler-

den hızla gelişenlerı tarım makinaları, elektrik maki-

naları ile gemi inşa ve makina sanayileri olmuştur. Ka-

rayolu taşıtları ve traktör imalinde yerli yapım oranı-

nın yükseltilmesi sağlanmıştır. Yatırım mali sanayileri

nin 1962 1 de rf 9,9~olan payı 1967 yılında% 11~7'ye yük

selnıiştir(44). 

İkinci Plan dönemindel Madencilik üretim; 9,61 e-

nerji üretimi ~ 12,1, imalat sanayileri üretimi %10,4 

oranında artmıştır. İkinci Plan dönem~ sonu olan 1972 

f 
yılında imalat sanayii üretiminin ~ 46,6 sını tüketim 

malları, ~ 39'unu da yatırım malları oluşturmuştur. Sa-

nayileşme hareketi içinde önemli bir aşamayı oluşturan 

ara malları sanayilerinin gelişmesi konusunda kalkınma 

planı çerçevesinde gösterilen çabalar sonucu, kAğıt, plas-

tik, gübre, petrokimya, çimento, cam sanayileri hızlı 

gelişme göstermiştir. 

(44) ~Yılda Türk Sanayii, Sanayi ve Teknoloji Bakan

lığı, Ankara, 1973, s. 89. 
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Bu gelişmelerin sonucu olarak ara malları sanayile

rinin l972'de imalat sanayiinin içindeki oranı~ 39'u 

aşan bir düzeye yükselmi9tir. Ikinci Plan döneminde ya

tırım malları sanayilerindef tarım makinaları, elektro

nik; karayolu taşıtları, demiryolu taşıtları ve gemi in

şa sanayileri hızla gelişme göstermiştir. Artan traktör 

talebi tarım makinalarının dayanıklı tükPtim malları ta

lebi, elektronik sanayinin hızla gelişmesini etkilemiş

tir. Vagon ve Lokomotif imalinde gösterilen çabalar ve 

gemi gereksiniminin karşılanmasında yerli tersanelere 

öncelik tanınması bu iki sanayi dalında önemli gelişme

ler sağlamıştır. Bu gelişmelere rağmen imalat sanayii 

yatırım malları sanayilPri açısından henüz istenilen ya

pıya ulaşamamıştır. Bununla birlikte şeker, çimento, 

yem, çay fabrikalarının büyük kısmının yurt içinde ima

li gPrçekleştirilmiştir. Yapılan yatırımların büyük ço

ğunlu~u ithal-ikameei sanayileşme politikasının sonucu

dur. İlk kez bu dönemde üretilmeye başlanan mallar aşa

ğıda gösterilmiştirÇ45). 

(45) 

154 Kv'lık güç transformatörleri 

10 ~ den büyük elektrik motorları 

Alçak gerilim kesici ve kontaktörleri (1000 V 1dan 

küçük) 

Doğru akım Motor ve Genaratörleri 

50 Yılda Türk Sanayii, s. 9 - 10. 
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Elektrik- Su sayaçları. 

Endüstri tipi elektrik fırınları, sanayi fırın

ları. 

Çelik alüminyum iletkenler. 

Otomatik telefon santral ve apareyleri multipleks 

cihazları, radyo vericileri, TV alıcıları, bazı tip elek

tronik devre elemanları< 

Yüksek basınçlı buhar kazanları. 

Dizel motorlar, içten yanmala motor parçaları, 

Takım tezgahları. 

Kompresörler, komple soğutma tesisleri ve klima 

cihazları, hermetik soğutucu tiniteler. 

Dokuma ve iplik makinaları. 

Kimyasal gübreler. 

Empirme ve telli camlar, pencere camı, cam yünü, 

fibro cam, cam boru, cam çubuk. 

Krom - mağnezit, ateş tuğlası, elektroporselen 

PVC, Polietilen, polivinil asetat ve plastikleş-

tiriciler, plastik boru. 

Soda, Boraks, borik asit, boya maddeleri~ 

Sentetik elyaf ve iplik. 

Taşıma araçları, (n~zel lokomotif, yolcu vagonla-

rı, Otomobil, Otobils) Taşıt lastikleri V kayışları, 

Kraft kağıtı ve kraft liner~ 

Tarım ilaçları, aktif maddeleri ve bazı ilaçlar. 

Yassı badde mamülleri, kaliteli çelik, çelik bo-

ru ve bir kısım madeni eşya. 
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Yukarıda üretimi Türkiye'de gerçekleştirildikleri 

belirtilen malların ithal-ikamesi politikası sonucunda 

üretime geçtiklerini, daha sonra da ihracata yönlEtıdiril

diklerini vurgulamakta fayda görüyoruz. 

'1' .AB LO III 

T.rRKİYE'DE D1ALAT SA.l\AYİİ ÜRETlMİNİN BİLEŞİHİ {%) 

.İMALAT SM-'A Yİİ 

ALT SEKTiiRL"ERİ 1962 !2.§1.. 1972 197 8 1981. 

Tüketim malları 61,6 52,9 46,6 42,2 49,9 

Ara malları 27,5 35,4 39,4 41,0 39,8 

Yatırım Malları 10,9 11,7 14,o 16,8 10,3 

Kaynak D.P.T. 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde tüketim malları sa

nayiin payında 197 8 yılına kadar sürekli bir azalma 19 Bl 

yılında ise artış görülmektedir. Ara mallarında ve yatı

rım mallarında da aynı durum kendisini göstermektedir. 

Bu durumun 1980 öncesi sıyasi istikrarsızlıklar ve ara 

ve yatırım malları sanayılerine bu dönemde yalnızca dev

letin yatırım yapmasına bağlayabiliriz. 

İkameci-sanayileşme politikasının mantıksal uzantı

sı, sanayileşmenin özünü oluşturan üretim teknolojileri

nin yerli öre timidir. Türkiye 1 de bu doğrultudaki çabalar 

Üçüncü Plan dönemind~ yotunlaşmıştır. Ancak gerek yapı

labilirlik çalışmaları yönünden gerekli ön hazırlıkların 
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yet.erince olmaması ve gerekse ekonomik bunalarnın ağır

laşması~ bu yöndeki gelişmelerin sınırlı kalması sonucunu 

vermiştir. Bir başka deyişle özellikle ilk üç plan döne

mi sonunda sınai Uret.i...wdc kullanılan teknoloji büyük öl

çüde dışarıdan sağlanmıştır(46). 

Teknolojinin yerli üretimini sınırlayan etmenlPrin 

başında, var olan sınai üretim yapısı gelmektedir. Sınai 

üretimde aynı malın farklı teknoloji kullanılan çok sa

yıda firma tarafından üretilmesi, giderek sanayileşmeyi 

sınırlayan bir etmen olmaktadır. Bu teknoloji çeşitlili

ği, yerli makina ve motor sanayiinin kurulmasında önemli 

bir sorun olmaktadır. 

Türkiye sanayii aynı malı üreten çok sayıda firmanın 

çağdaş teknolojik ölçülere göre çok düşük ölçekli üretim

de bulunduğu bir yapıya sahiptir. Dokuma ve bir ölçüde de 

gıda kesinıleri dışında sanayide dev görünen üretim birim

lerinin uluslararası piyasada boy ölçüşen firmalar kar;.. 

§ısında birer cüce olduklarını söylemek yanlış olmaz. En 

az maliyetle etkin üretim için gerekli üretim kapasite

sinin onda biri ile çalışan dayanıklı tüketim malları 

sanayilerinin (BUzdolabı, TV, çamaşır makinası otomobil 

vb.) varolan maliyet ve nit~lik yapı~ıyla ihracata ~çıl

maları güç olmaktadır. 
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Rekabet edebilmesini sağlayacak üretim ölçeğ·i, ni. te

lik üstünlüğü, ya da telmolojik farklılığı yoktur. Türki

ye'nin sınai ürün ihracatı sınai üretim yapısını yansıt

maktadır. İç pazar için üretime dayalı bir gelişme gös

teren sanayinin dışa açılması herşeyden önce bir ölçek 

s orun udur( 47). 

Türkiye 1970'li yılların başında sanayileşmede belli 

bir aşamaya gelmiştir. Bu belli aşama, dayanıklı tüketim 

mallarının yerli. üretiminin sağlanmasıdır. 

tlçüncü Planda öngörülen ara ve yatırım malları üre

timinin, sağlanması doğrultusunda somut bir girişim bü

yük sanayi kuruluşların oluşturulmasıdır. Sermayelerinin 

büyük bir çoğunluğu kamuya ait olan bu sanayi kuruluşla

rının temel işlevi, motor ve makına sanayiinin başlıca 

dallarında yerli. üretimi. gerçekleşti.rmektir. Bu dönemde 

kurulan sanayi kuruluşları kamu kesimi öncülüttinde ara 

ve yatırım malları üretiminin daha ileri aşamasına ge

çirilmesi çabasında ilk aşamada başarısız kalmıştır. Bu 

ba~arısızlığın nedenleri ise kısacal birçok kamu kurulu

şu gibi gc·rekli ve yeterli ön hazırlık yapılmadan oluş

turulması, gerek alt yapı (enerji, ulaşım, teknoloji gi

bi girdiler) gerekse iç ve dış f'~nansman yönünden yapı

labilirlik konusunda yeterli. çalışmaların yapılmaması

dır. 

(47) KEPE!>TK, s. 601. 
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Türkıye'de dayanıklı tüketim mallarının motorunu ö

zel kurulu~lar yerine getirebilecek duruma gelmiştir. 

Genişleyen iç pazar,traktör örneğinde olduğu gibi artık 

etkin ölçekli motor üretimine olanak vermekteydi. O yıl

larda özel sektörün motor üretimi konusunda kendi içLnde 

ve kamu sektörüyl~ bazen açıkça çatışmaya dönüşen bir 

uğraş verdiği anlaşılmaktadır(48). Tüm bu olumsuzluklara 

karşın bu dönemde sanayi kuruluşlarının oluşturulması~ 

başta değinildiği gibi tutarsız değildi, ilk aşamadaki 

başarısızlığına rağmen getirileri daha sonra görülmeye 

başlandı. 

Üçüncü Planda genellikle yatırım malları tireten sek

t<:;rlerinin alt dallarında en yüksPk paya, ulaşım araçla

rı ve elektrikli makinalar sektörünün sahip olduğu plan 

hedefleri aşılmış olmasınarağmen, makıne, tarım alet ve 

makinelerinde plan hedef'lerine ulaşılaınamıştır. Bu plan 

döneminde temel yatırım mallarından çok dayanıklı tüke

tim mallarının üretimlerinin arttığı açıktır. 

Dördüncü Planın uygulamaya konulmadan kaldırıldığını 

düşlinerek 1973-19 80 yılları arasına bir bütlin olarak ba

kacak olursak. Bu dönemde Türk ekonomisinin ihracata dö

nük olmayan, ithal-ikarnesi yapan bir sanayiyapısına sa

hip olması, ara ve yatırım malları ihtiya?larının büyük 

bir kısmını ithal etmek durumunda olması ile 1973 petrol 

( 4 8) 
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şokunun etkılerinin yol açtığı maliyet artışlarını trans

fer yoluvla aktaramaıLası sonucunda iç fiyatlar hızla art

maya başlamıştır. B~ylece Türkiye Ekonomisi kendi iç bün

yesinde büyük bir fiyat iletkenliği ile 19 &:ı 1 le re doe-ru 

' lOO'e varan bir enflasyon hızına ulaşmış, kişi başına 

büyüme oranı sıfıra düşmüş, ekonomi büyük bir tahribatla 

karşı kar~ıya kalmıştır(49). 

Tüm bu gelişmeler planlarda sJrekli olarak vurgula

nan dışa bağımlılığı azaltan bir sınai üretim yapısının 

oluşturulması, ya da sınai üretimde bir yapısal dönüşü

mün saRlanması biçiminde özetlenebilecek olan temel ~ıa

cın gerçekleşmediğini göstermektedir. Planlarda öngörU

lenlerin aksine, sınai üret.ı.m, tüketim malları üretimine 

yönelik g~lişiminı sürdürmüştür. Bir başka deyışle, sa

nayileşme, planlarda öngörülen doğrultuda değil, başka 

etmenlerce belirlenen, kendi yapısı ve nıtelikleri doğ

rultusunda gelişmektedir. 

Kısaca kalkınma planları sanayiinin kendi kendine 

gelişmesini saptıramamış, gelişme doğrultusunu değişti

rememi~tir. İthal-ikamesi kuralının uygulanmasısırasında 

gerek kuramsal yaklaşım ve gerekse politikanın ya~ama 

geçirilmesi yalnız, duraftan kesit gözUmlemelerine dayan

dırılmıştır. Dnha da önemlısi, sınai üretimin n~teliği 

--------------------------------
(49) KILIÇBAY, s. 165 - 166. 
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sonucu boşlukta bırakılmış, belli ilke ve ölçütlere bağ

lanmamıştır. Oluşturulan bu sanayileşme çerçevesi, sınai 

üretimi ancak bu doğrultuda gerçekleştirebilmiş, planla

rın özledi&i yapıda gelişmesini sağlayamamıştır(50). 

Sınai ür~tirnde ne ölçüde döviz tasarruf edileceği 

hesapları anlık, ya da ilgili yılın verilerine dayandı

rılmıştır. Böyle olunca da hızla değişen dış kaynak ge

reksinmeleri hesapları beklendiği gibi olmamış, azala

cak yerde artmıştır. Bu sonuç dış kaynak tasarrufuyla 

ilgili öngörülerin kısa dönemli, anlık çözümlere dayan

masından doğmaktadır. Sanayileşme politikası uzun dönem

li bir çerçeveye oturtulmamış olffiasına rağmen 1978 yılı

na kadar süregelen sanayileşme çabaları 1978-1980 yılla

rı arasında gerilemeye dönüşmüştür. 1980 yılına gelindi

ğinde ise atıl sanayi kapasiteleri harekete geçirilebil

miş ve gerilemelerin telafi edilmesine başlanmıştır. 

IV. TÜRKİYE' DE 19 80 ÖNCES İ İHRACATI ÖZE!\D.tfn•tE POLİTİKA

S INA G E]\ry;_;L BAKI Ş 

Planlı dönem öncesinde g0rülen dış ödemeler güçlüğü 

paanlarda ihracat konusuna özel bir önem verilmesini ge

rektiriyordu. Ekonominin dış kaynak gereksinmelerınin 

karşılanması için,yalnız ithalat yerine yerli üretim 

ve ithalatın kısıtlanması yeterli olamazdı. İhracatın, 

özellikle' tütün, pamuk ve fındık gibi geleneksel ihraç 

(~O) 
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ürünlerinin dı~ında kalan mallarda artt:ırılması gerek

liydi. Gerçekte Avrupa Ekonomik Toplulu~u ile yakınlaş

ma, ihracatı Geliştirme Etüt :t-~Prkezi (İGE'HB) nin h"Urul

ması bu amaca yönelikti, bu..11lara ek olarak planlı dünem

de ihracatın doğrudan özendirilmesi doğrultusunda önlem

ler alındı, 

Türkıye'de planlı dönemle birlikte ihracatın özendi

rilmesi konusuna btiyük önem verilmeye başlanmıştır. Çoğu 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de sanayileşme politikala

rı ile ihracatı özendirme politika~arı arasında yakın 

bir paralellik vardır. 

Teorik olarak çalışmamızın bir~nci bölümünde sözü 

ed~len ihracatı özendirme önlemler.Lnin tümü Türkiye'de 

uygulanmaya çalışılmıştır. Uygulamada döviz tahsısi, gır

diler üzerinde dalaylı vergilerin telafisi, sermaye kul

lanımının sübvansiye edilmesi, vergi muafiyet ve istis

naları ile hükümetin sağladıeı destekleri görmekteyiz. 

İhracatta vergi iadesinin büyük miktarlara ulaşması bu 

konu üzerinde daha fazla durmamıza neden olmuştur. BU 

arada döviz kurlarında meydana gelen gelişmeleri de in

celemek istiyoruz, 

1, PL~VLAR'1A İHRACATI Ö 'ZEKDİffi.fE ÖNLEHLERİ 

Birınci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1963-1967) 

ilk uyl!ularııa yılı olan 1963 1 e kadar ülkemizde ihracatın 

özendirilmesi yönUnde ciddi bir uygulamaya g..L.:iilmerniştir. 

İlk olarak Birinci Planda vergi yönünden özendirme önlem-
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lerinin alınması ~erektiği, özellikle ihraç mallarının 

maliyetıne giren bütün dolaylı vergilerin gümrük kapı-

sında ihracatçıya geri verilrues~ni sağlayacak pratik 

bir vergi düzenine gereksinim olduğunu ve ihracat kredi-

si sisteminin yerleştirilece~i ifadeleri yer almı;tır(Sl). 

Bu plan döneminde yıllık programlarda öngörülen hedefler-

le ilgili değişiklikler kısmen uygulamaya konulabilm~-

tir. Nitekim ihracatın özendirilmesi ile ilgili &lk önem-

li yasa olan 261 sayılı "İhracatı Geliştirmek Amacı ile 

İlgili Olarak Hüküınetçe Alınan tedbirlere Dair"yasanında 

bu plan döneminde uygulamaya girdiğini görüyoruz. Bu ya-

sayla ihraç konusu malların maliyetlerindeki vergi yükü-

nün \"eterli dUzeyde gidermenin ancak global bir vergi 

iadesi ile mümkün olabileceği düşüncesınden hareketle, 

Bakanlar Kuruluna vergi iadesi yapma yetkisi tanınmıştır. 

Yine 1967 yılında ihracatı ve yatırımları özendirmek ama-

cı ile 933 sayılı yasa kabul edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (196c~l972), ihra-

catın arttırılmasında önemli bir araç olması nedeniyle 

kredi sisteminde ihracata dönük bir yapı geliştirilmesi, 

ihracat sigortasının getırilmesi ve ihracatta vergi iade-

si sisteminin basitleştirilmesi ihraç edilen sınai marnül-

lerin bünyesine giren ithal malı ham ve yardımcı maddeler 

için döviz tahsisi yapılması, imalatın dü~ük faizli kredi 

ile finansmanını ve :r.ıerkez Bankası reeskont kredilerinin 

(51) I.B.Y.K.P., DPT.,Ankara, 196J. 
f 
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öngörülen s<:<na;ri dalıarına selektif olarak daf-ılması gi

bi hedeflere yer verilmi~ tir(52). Ayrıca ihracatın özen

dirilmesi yönünden ihracatçının muhtaç olduğu gerekli 

ticari ve pazarlama bilgilerinin bir merkezde toplanma

sı da hedef olarak belirlenmiştir • .:t61 ve 933 sayıli ya

salar ve bunlara istinaden çıkarılan kararnamelerle bu 

hedefler kısmen uygulamaya konulabilmiştir(53). 

Üçiincü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977) sa

nayi ürünlerinin ihraç edilebilir bir düzeye gelmesinin 

maliyet ve kalitenin dış talebe uygun şekle dönüşmesine 

bağlı olduğu vur€ulanmıştır. Türkiye'nin içinde bulundu

ğu sanayileşrue1 ihracata yönelmiş sanayilerle, önceliği 

yatırım ve ara maliarına verilmiş ithalatı ikame eden 

sanayiler arasında kesin bir ayırım yapmanın mümkün ol

madığı ve her iki sanayii de özendirme konuları, özendir

me politikası olarak belirlenmiştir. Bu dönemde ihraca

tın hızla arttırılması ve ihracat yapısının sanayi ürün

leri lehine geliştirilmesi için ihracatta vergi iadesin

de, dış pazar geliştirme yardımı yapılmasını mümkün kı

lacak bir politika izlenmesi de planın ihracatı özendir

me ile ilgili diğer hedefidir(54). 

(52) 

(53) 

(54) 

II. B.Y.K.P., DPT., Ankara, 196E, s.370-374. 

İBhAJ1DfHAKKIOGLU' s. 4. 

III.B.Y.K.P. D.P.T., Ankara, 1973. 
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Dcrd :ncü Peş Yıllık Kalkınma Planında da (1979-1983) 

diğer alanlarda olduğu gibi ihraç ürünlerinin çeşitlen-

dirilerek sanay~ ürünler~ne kaydırılması ve ihraç ürün-

lerimizde dış pazarlarda rekabet olanağı sağlanabilmesi 

için ver~i iadesi, ucuz girdi, uzun vadeli düşük faizli 

kredi, geçici ithal kolaylıklarının sağlanması öngörül-

müştür{55)• 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde özellikle mevzuat 

yönünden gelen bürokratik engellerin asgariye indirilmesi, 

yetki ve sorumlulukların mümkün olduğunca merkezleşt~ril-

mesi ile özendirme mevzuatının tek bir yasada toplanması 

öngörülmüştür. Bunların dışında ihracat ile ilgili poli-

tik önlem ve hedefler öngörülmüştür. 

2. 1980 ör-,rcESİ UYGULANAN İHRACATTA VERGİ İADESİ 

İhracatı özendirme önlemleri arasında üzerinde 

en çok durulanlardan birinin ihracatta vergi iadesi ol-

duğu kuşkusuzdur. Vergi iadesinden güdülen amaç, kısa 

dönemde mamüllerimize ihraç gücü kazandırma}~ uzun dönem-

de ise ihracatırnızın yapısını değiştirecek mamul mal 

ihracatının toplam ihracatırnız içindeki payını arttır-

maktır(56). 

1964-1979 yıllarında uygulanan vergi iadesi özendir-

mesinL savısal olarak aşa~ıdaki tablodan inceleyebiliriz. 

(35) IV.B.Y.K.P., D.P.T., Ankara, 1979. 

(56) T.c. Ticaret Bakanlığı, 50 Yılda Türkiye'nin İhra

catı Özendirme Önlemleri, Ankara, 1974, s.l2. 



Tablo-~. 
!~rkiye'd~ _ _'lergi iadesi, 1964-79 (Milyon TL.) 

t 
Vergtlode. 

Vergi Iade. Toplam Sanayi Yararionon Sonnyi Ürün-

Toplam ·Yararlanan Vergi Ürünleri Sonayi Mal. lerine yapılan Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 

Ihracat ihracat Iadesi Ihracatı Ihracatı Vergi iadesi ?/1 3/2 5/2 6/5 5/1 

Yıllar ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-----·-------
'ı964 3.696,9 103,6 12.1 687.6 103,6 12,1 2.8 11.7 100.0 11,7 2,8 

:965 4.173,6 303,4 29,3 744,8 303,4 29,3 7.3 9.7 100.0 9.7 7.3 

1966 4.414.6 219,7 27,5 715,2 219,7 27,5 5.0 12.5 100.0 12.5 5.0 

1967 4.701.0 250.4 24,9 700,4 250,4 ;24.4 5.3 9.9 100.0 9.9 5.3 O\ 

1968 4.467.8 247,8 67,8 603. 247,4 ··57.9 5.5 23.7 100.0 23.4 5.5 
o 

1969 4.831,5 1.426,5 208,3 927,6 898,9 151.4 29.5 14.6 63.0 16.8 18.6 

1970 6.407.7 1.732,9 269,5 1.119.0 1.065,6 207,1 27.0 16.7 61.7 19.4 16.6 

1971 9.090.0 1.824,8 385.3 2.008,9 1.492,1 351,2 20.1 21.1 81.8 23.5 16.4 

•972 11.875,9 3.201.8 717,7 3.301,5 2.753.8 686,1 27.0 22.4 86.0 24.9 23.2 

1973 18.037,4 7.375.8 1.052,9 6.114.7 4.822,5 696.8 40.0 14.3 65.4 14.4 26.7 

1974 21.197,3 6.479,3 919,5 8.309,3 5.979,6 884.2 30.6 14.2 92.3 14.8 28.2 

1975 20.075.0 7.401,6 1.382,8 7.206,9 7.070,6 1.347,8. 36.9 18.7 95.5 19.1 35.2 

1976 G0.775,5 «4.433,9 3.117,6 9.355,7 10.001,0 2.229,9 46.9 21.6 69.3 22.3 32.5 

1977 31.338.5 16.563.0 3.448,6 10.467,1 10.207,4 2.693,5 52.8 20.8 61.6 26.4 32.6 ' 

1978 55.357.8 19.727,3 2.949,2 15.057,3 12.004,9 2.010,7 35.6 t4.5 60.9 16.7 21.7 

1979 75.742.7 24.597,4 3.290,1 26.28.~.1 21.338,7 2.954,9 32.5 13.4 BB.B 13.8 28.2 

1964-79 20.2 16.2 82.7 17.5 19.1 

191.>'9--,g 34.5 34.7 68.7 20.9 23.3 

----~ 

Kaynak: (1- DPT Yıllık Programlar. (2) (3) Merkez Bankası kayıtları, (4) (5) Soner Moşo. fhrocotto Vergi 

Uygulaması ve Etkinllç)l, DPT Uzmanlık Toz!, Ekim- 1983, Ankara. s. 68. 
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Daha öncede değinildiği üzere, ihracatta getirilen 

özendi~elerdt ver€i iadesi ile güdülen amaç, kısa dö-

neınde ihracat hacmini arttırmak, uzun dönemde ise toplanı 

i'ıracat içindeki sanayi mallarının payını yüksel tmektir. 

Bu konuyu dikkate alarak TABLO IV incelendiğinde' 

1969 - 1980 yılları arasında geleneksel tarım ürün-

lerinde önemli ölçüde vergi iadesinden yararlanıldığı 

için 19E~ öncesi dönemde vergi iadesi alan sanayi mamül-

lerinin vergi iadesinden yararlanan toplam ihracat için-

deki payı nisbeten düşük çıkmaktadır. {Ortal~na olarak) 

1964- 1979 .Lçin% 82,7, 1969-1979 için ı; 6ö,7 ve 1900-

19 85 için ~; 9 8, 6 (Bkz. Hçüncü Bc'lüm TABLO VII) 

3. 19&> C;Nt::ESİ DÖVİZ KUHLARTI\IN GELİ~İMİ 

Yoğun dış koruyuculuk, endüstriler arası denge-

li kaynak dağılın.ı, döviz.in çeşitli mal ve faktör fiyat-

larının hüküınetlerce belirlenmesi gibi özelliklerı ithal 

ikamesi sistemde önemli bir yer tutar • .Ithal-ikamesi ulu-

sal ekonomiyi adeta dış dünyadan soyutlamakta ve genel-

likle ulusal paraların konvertibilitesini yitirmesine ne-

den olabilnıektedir(57). Bu n~denlerden ötürü Türkiye'de 

döviz kurlarının gelişimini incelemek istiyoruz. 

Bilindiği gibi Türkiye Bretton Woods' un 11 Ayarlanabi-

lir Sabit Kur Sistemini" 1973 haslarından bu sistemin 

(57) Halil SEYDDoGLU, Türkiye'de Sanayileşme ve Dı§ 

Ticaret Politikası, TUrhan Kitapevi, Ankara, 1962, 

s.30. 
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yıkılıiına varıncaya kadar sıkı bir kambiyo denetimiy

le birlikte uygulaya gelmiştir. Buna göre sabit resmi 

kurlar, yoğun dış ticaret ve kambiyo kısıtlamaları ile 

alabildiğine e sürdüri.ilmeyc çalış ılıyordu. Ancak içeride

ki şiddetli en~lasyon ve uygulanan kısıtlayıcı önlemler, 

ulusal parayı resmi kurlardan aşırı değerlenmiş bir dU

ruma getiriyor, bu da ithalatı özendirip ihracatı engel

liyerak ödemeler bilançosunun giderek daha da bozulması

na yol açıyordu. 1973•den sonra giderek daha esnek kur 

sisternl~rine geçilmiştir. 

İthal-ikamesi ile daha önce ithal edilen bir malın 

yurt içinde ür~tımi sağlandığından, ikame edilen ithalat 

oranında bir döviz tasarr~u sağlanacağı açıktır. Ancak 

belli bir döviz tasarrufu sağlamak amacıyla, kayn_akla

rın gerçek maliyetlerini iyice hesaplamadan belli yatı

rım alanlarına tahsisi gerçekte tasarru~ edilmek istenen 

dövizin ekonomiye olan malivetini, ithalata harcanacak 

döviz değerlerinin çok daha üzerine çıkarabilir. İthal 

ikamesine rağ'men, ekonominin dışa olan bağımlılığı devam 

ettikçe başka bir dovi;le tamamlanmış mal üretıminin ge

rektirdi,''):i girdiler yurt içinden sağlanmadıkça ba~langıç

ta satlanan döviz tasarrufu da delaylı yoldan kaybedil

miş olacaktır. Fu dururnda dış ödemeler dengesı açıkları

nın devalüasyon yolu ile kapatılması olanağı da ortadan 

kalkmaktadır. Çünk;_j yurt i'çinde kurulmuş bulunan makina, 

yedek parça ve girdiler bakımından dışa bağlı endüstri-
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le rin üre t .Lmi 1\:ıs ı lmadan i thz;.la t ı kısma olana['ı olmaya-

caktır( 5 8). 

TABLO V 

T'TRKİYE'DE 1980 ÖNCESİ ORTALAMA DC~VİZ KURLARI (TL/~ APD) 

YILLAR Nm1İNAL KUR RSEL KUR 

1963 9.00 9.00 

1964 9.00 8. 89 

1965 9.00 8.23 

1966 9.00 7. 85 

1967 9.00 7.29 

1968 9.00 7.07 

1969 9.00 6.59 

1970 10.80 7.47 

1971 13.43 7.95 

1972 13.42 6.73 

1973 13.69 5.70 

1974 13.84 4. !~4 

1975 14.33 4.17 

1976 15.70 3.96 

1977 17.88 3.63 

197 8 24.19 3.22 

1979 33.50 2.72 

Kaynak Halil S~Y lrJOS.LU, Türkiye Lkon om is i ve .Lstikrar 

Pol-tikc..ları s. 42. 

( 5 8) ALPAR, s • 86 • 
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Yukarıdaki tabloda 19 &) unc esi Türkiye 1 nin yıllık 

ortalama döviz kurları smıulmuştur. Tablonun birinci sü

tununda neminal kurlar görülmektedir. (Bu kurlar ista

tistiklerde Türk lirası cinsinden yıllık ihracat değer

lerinin dolar karşılıklarına bölünme~i il~ elde edilmiş

tir.) Neminal kurların Toptan EŞya Fiya1;ları indexi ile 

(1963=100) deflate edilmesinden bulUnan reel kurlar ise 

ikinci sütunda sunulmuştur(59). 

TABLO V incelendiğinde• 1969 yılına kadar, Neminal 

kur 1 S: : 9.00 TL. olarak sabit tutulmasına rağmen reel 

kurlar sJrekli düşüş g~stermiş ve ~rneğin sözkonusu edi

len yıllarda doların reel kuru 6,59 TL. olmuştur. 1970 

develüasyonu dola)rısıyla reel k'..ırda bir miktar yi..ikselme 

olmuşsa da ondan sonra bu düşüş dev~Tı etmiş ve 1963 1 de 

9.00 TL. olan doların değeri 1979 yılında reel olarak 

2,72 TL.'na kadar inmiştir. 

Kuşkusuz reel kurdaki düşüşler ihracatı caydırıcı 

ve iç piyasaya dönük üretimi ö.zeD.dirici etki doğuracak

tır. Eu analiz döviz kuru politikasının ihracat üzerin

deki genel etkilerini göstermesi bakımından ilginç olmak

la birlikte, dış dünyadaki emisvon oranlarını hesaba kat

maması bakımından yetersiz sayılabilir. 

(59) S~YİDOGLU, s.41 - 42 - 4). 
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~ Tf_~KİYE'DE 19 80 ÖNCESİ i.MALAT SANAYİ İHRACAT! 

İhracat, üretilen malların yurt dışına satışı oldu

ğuna göre üretimin ve üretim yapısının dolayısı ile ya

tırım politikalarının ihracatla olan bağlantısı son de

rece açıktır. 

Bilindiği gibi gelişmekte olan ülkelerin sanayileş

me çabaları başlangıçta gelişmiş ülkelerin sanayilerine 

karşı rekabete açık bir yapıda değildir. Özellikle tek

nolojide, hammadde, sermaye, işgücü, pazar büyüklüğü ve 

tecrübe açısından gelişmiş ülkelere göre dezavantajlı 

olarak yala çıkıldığından belirli bir süre yerli sanayi, 

kota, yasaklama, gümrük duvarları ile ithalata karşı ko

ruma altındadır. BU politika yoluyla kurulacak sanayinin 

dış rekabete açık bir yapıya ulaşması, diğer bir deyişle 

maliyetierin ve kapasitenin optit?ıuma t~Ic>.~e1)ilmesi için 

ise yetişmiş insan gücünün yanında demir-çelik, enerji 

gibi seçilmesi zorunlu sektörlerin yanında karşılaştır

malı üstünlüğe sahip olunan alanlarda yatır~m yapılması

nın gerekliliği açıktır. 

Gerek koruma politikası gerekse ihracatı sübvanse 

ederek özendirme politikası, ekonomik etkileri açısından 

bir anlamda aynı sonucu ortaya çıkarır, bu da kaynak da

ğılımının etkin olmayışıdır. Yalnız dış dünyada hemen 

hPr ülkenin ithalatında belli oranda koruma politikası 

uygulamaya hakkı oldu~u benimsenmiş olup, ihracatta süb

vansiyon uygulamaları ise misilleme yönlinde tepki topla

maktadır. 
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TürkiyE'de 1980 öncesi imalat sanayli ihracatında ge

nellikle tüketim m<ilı üreten sanayilerin ihracatı büyük 

paya sahiptir. Bu sektörü sırctôıyla Ara malları ve az da 

olsa Yatırım malları sektörleri izlemektedir. 1972 yılı 

ile 197 6 yılları arası ihracat rakamları TAELO VI da gös

terilmektedir. 

TABLO VI 

D1ALAT SANAYİ IHRACATI 

( 19 8J Fiyatlarıyla J.tilyon Tl. s ı) 

İMALAT SA ... l\AYİ _!972 1977 197 8 

Tüketim malları 407.924,9 365 '919 '9 326,020,5 

Ara Malları 65.515,9 32,504,6 46.006,4 

Yatırım Malları 2.917 1 5 8.0:J3ı9 8.1281 2 

T o p L AM 476.358,3 405.574,4 410.1.'55,5 

Kaynak D.P.T. V. Plan Destek çalışmaları ı ı. 

1972 yılı Tüketi~ malları sanayi ihracatında gıda 

sanayii ihracatı birinci sırayı alırken, bu alt sektörü 

sırasıyla doh~a ve giyim ile tütün sanayileri izlemek

tedir. 

Ara malları sanayi ihracatında, ilk sırayı petrol 

Uriinleri almaktadır, bunu takibç.n, çimento, deri ve deri 

mamülleri, kimya, demir-çelik, cam ve petro-kimya sana

yileri gelmektedir. 
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Yatırı~ malları sanayii, Elektrikli makınalar ihra

catı ilk sırayı alırken, elektriksiz makınalar ve madeni 

eşya sanayii ihr,.catta önemli role aahiptir. 

1978 yılında ise Tüketim malları sanayiinde dok~a 

ve giyim, Ara malları sanayiinde çimento, yatırım malla

rı sanayiinde ise Madeni eşya ve karayolu taşıtları sa

nayii ihracatta önemli yere ve role sahiptir(6o). 

(60) Bk2. V.B.Y.K.P. Destek çalışmaları ı ı, s.ı80. 



U :ç. il n c jj 13 ö 1 ü m 

19 80 SONRASI SINAİ 

İHRACATIN GELİŞİMİ VE 

D E ~ E R L E N D İ R 1 L M E S İ 

I. 19 80 SO:\.RASI EKONONİ POLİTİKASI:t\DA DEGİ§'Ml:'LER 

1980 sonrası sınai ihracatın gelişimi ve değerleme

sini yapmak için öncelikle 1980 sonrasında meydana gelen 

politika değişikliklerini 24 Ocak kararlarına varılan sü

reci özetlemek istiyoruz. 

1973 1 de patlak veren Dünya petrol şoh~dan sonra 

Türkiye'de geleneksel ithal-ikamesi politikalarını sür

dürmek büsbütiin zorlaşmıştı. İçine girilen yoğun döviz 

darborazı, aşırı ölçüde artan dış borçlar ve şiddetli 

enflasyon karşısında, ithal-ikamesi stratejisi d€ğişti

rilme volunun seçilmesi gerekmekt,.ydi. Buntm yerine ih

racatın özendirilmesine dayanan bir politika izlenıneye 

başlanmıştır • .Amaç fiyat mE-kanizmasını hakiiL kılarak ulus

lararası ekonomiden soyutlanmış ulusal ekonomiyi.yeniden 
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dı.;: dünye ile bi.itünleştirmekti. Böyle olunca, ihracat, 

ithalat, döviz kurları, para, maliye, tarım ve sw1ayi 

ürünle-ri~ in fiyatları gibi alanlarda bir dizi yeni poli-

tikalar belirlemek gerekmiştir. Bu dönemde ihracatta gö-

rülen gelişmeleri yalnızca dar anlamda ihracatı özendir-

me önlemlerine baflamak yeterli bir açıklama sayılamaz. 

Konuyu genel açıdan ele almak ve ihracattaki gelişmele-

rin dar anlamda ı ihı-acatı özendirme önlemlerinin yanında 

sanayileşme politikalarındaki değişmelerin de bir sonucu 

olarak değerlendirmek gerekir(61). 

Geleneksel ithal-ikamesi sanayileşme 19 80 1 e varıldı-

~ında iki seçenekle karşılaşmıştır. B-rincisi ara ve Ö-

zellikle yatırım mallarının yerli üretimini gerçekleş-

tirmek, ikincisi, Bu tür gerçeklcşmcyi, en azından belli 

bir s tire bir tarafa bırakmak. Belirtilmelidir ki 19 80' li 

yalıarda ikinci yaklaşım yönünde yol alınmaktadır(62). 

ithal-ikameciliğin son aşamasının tamamlanması, sanayi-

leşme yönlinden ülkenin daha ileri bir aşamaya gelmesini, 

giderek yerli teknoloji üretimini, buradan kendini bes-

lPyen bir gE>lişme di.izeyine ulaşmasını amaçlar. Bu anlam-

da, o zamana kadar uygulanan politikanın man tıksal, doğal 

bir uzantısı, sanayide o güne kadar uygulanan koruroacılı-

ğın tedricen kaldırılmasıdır. 

(61) Halil SI'':rİTOGLU, Türkiye 1 -Je Sanayileşme ve Dış Ti-

c are~ Politikası, Turhan Kitap€vi, Ankara, 1962,s.15. 

(62) K-r:: P>';!\"TK, s. 5 81-5 82. 
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24 Ocak kcorarlarının bcl..i..rleyici özelliği, ekonomik 

karar mekanizmasında ekonomik yönlendirmenin, devlet ye

rine piyasa fiyatları ile yürütüleceğidir. Piyasada olu

şacak fiyatların ekonomiyi yönlendirmesi yolunda devile

tin ticarete, fiyatlara dotrudan mUdahalesinin olmamas ı 

esastır. 

Ekonomik düzende bu denli kÖklü değişmelerin kısa 

sürede sonuçlanması beklenemez. Ancak önceki dönemlere 

göre 1980 sonrasında uygulanan ekonomi politikasının 

mantığı gereği dışa açık bir ekonomi yaratınaya ve dola

yısıyla ihracata özel bir önem verrneğe çalışacağı açık

tır. 

1980 sonrasında sınai mamül ihracatına dayalı ihra

cat artı; ı, \reni programın temel direği kabul edılıniştir. 

1970 1 li yıllarda bir yandan iç talep patlaması bir 

yandan içeride ve dışa'""rıda negatif reel fai!Z hadlori.n

de alınan krediler Türk ekonomisinde 1974-1976 yılları 

arasında Uç yıl ortalama yılda 'f; B, 7 oranında bliyüme sağ

lamış, s anayileş me hızlanmış tı. Ama bundan daha önemli 

olanı bi_ivük sermaye gruplarının oluşmasıdır. (Koç, Sa

bancı, Çukurova, T. İş Bankası, OYAK,. F..czacıbaşı no:ibi) 

1960 lı yılların sonundan itıbarPn varlığını duyuran 

gruplara 1970 l~rin sonunda yenıleri eklenmeye başlamış

tı. 1978 ve 1979 yıllarına uygulanan bürokratik ekonomi 

politiY~ları ve yaşanan darbo~azlarla atılım yapmak pek 
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olası deRildi. Punların yanı sıra Türk bankaları da dı-

şarı açılma gereksinimi duymaya b&şlamışlardı. 

Bundan başka, Türkiye 1970 1 li yıllara, ihracata dö-

nük üretim yapabilen bir sınai üretim kapasitesiyle gir-

miş ve yaşanan boom içinde bunu genişle$mişti. 1970 de 

103.2 milyon dolar olan sınai mamUl ihracatı 1974 de 

600,3 milyon dolara yükselmiş, ancak 1979•a kadar hiç 

bir artış sağlanamamıştı. 1978, ihracata dönük uzmanlaş-

mış sanayi dalları için çok kötü bir yıl olmuştu. Gıda-

içki sektörü ihracatı% 25,4, deri-kösele ~ 22,8, kimya 

sanayi~ 29,1, metal dışı madenler% 42,4 ve araçlar ih-

racatı da ~ 33,9oranında azaldı. Oysa içeride hazır üre-

tim kapasitesi ve ihraç potansiyeli vardı. 

Türkiye'nin çok yakınındaki ortadoğu pazarı ise İran-

Irak savaşı ve petrol fiyatlarının yarattığı genişlemey-

le göze çarpıyordu. çevre ülkelerden İran, Irak, SUudi 

Arabistan, Libya, Kuveyt'in 1979 yılı ithalatı 55,4 mil-

yar dolardı. Türkiye, transit ticaretle buna aracılık e-

dip, döviz gereksinimi içinde bunalırken payını arttır-

maktan geri kalamazdı(63). 

çevredeki her şeyin ihraç edilebileceği, genişleyen 

bu pazarın varlı~ına bir gerçek daha ekleniyordu. 1974-

den itibaren dış ticaret hadleri gerileyen tarım ürünleri 

(63) Gülten KAZGAN, Ekonomide Dışa Açık Büvüme, Altın 

Kitaplar,Bilimsel Sorunlar Dizisi, İstanbul, 1985, 

s. 389. 
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ihracatıyla Türkiye'nin döviz gereksinimini karşılaması 

olası değildi. Bir yandan 1978'de ertelenen borçların 

1980 1 li yılların ilk yarısından itibaren vadesi gelmeye 

başlıyor, yıllık borç taksit ve faiz ödemelerinin tutarı 

1978'le 1979'da ulaşılan mal ihracatı gelirlerini aşıyor

du. TUm bunlar Türkiye'nin ihracata yönelik sanayileşme 

politikasına geçmesinin en önemli nedenleri olmaktadır. 

24 Ocak kararlarını izleyen ve~ 48,6 oranındaki de

valüasyondan sonra ithalattan kota sistemi az sayıda ma

la indirildi. Yeni rejime göre liberasyon listesinde ser

best ithalata tabi mallar genişletildi. 

29 Aralık kararlarıyla ihraçatçı sermaye §irketi kav

ramı getirildi. Bunlar, ihracatı 50 milyon doları aşan 

ş..ı.rketlerdir ve ileride de göreceğimiz gibi ihracat özen

dirmelerinden en yUksek oranda yararlandırılmaktadırlar. 

1. 19 80 SO'!\RASINDA UYGULANAN İHRACATI ÖZE!'\DİRME 

ÖN'LE~1LERİ 

24 Ocak ve sonrasındaki kararlarla özendirme ön

lemleri genişletildi. şöyle kif daha önce ihracatçıların 

döviz tutma yetkisinin kapsamı genişletildi. Ek olarak 

ithalat için üretimde kullanılacak girdiler, ithalat ver

gisinden baftı§ık tutulmaktadır. İ~racatçılara, ayrıca 

krı:·di sUbvansiyonu saelanmaktadır. Ticari bankaların kre

dilerinin~· l)'ini sınai ürün ilıracında kullanılmaları 

gerekir. Ayrıca sınai ürün ihracatını arttırmak üzere, 
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serbest bölge ve gümrüksüz antrepo kurulması, işlemle

rinin kolaylaştırılması ve benzeri önlemler alınması ön

görülmektedir(64). 

İhracat finansmanında ve kredili ihracatta k~llanıl

mak üzere T.C. J.ferkez Bankasındaki ihracatı Teşvik fonu 

kuruldu. İhracatı teşvik sertifikası olan ihracatçılar, 

T.C. Merkez Bankası, ticari bankalar ve sigorta şirket

leri hizmetlerinden yararlanırken, her türlü damga res

miyle banka ve sigorta muamele vergisinden muaf tutuldu. 

İhracatçılara ihracat gelirinin bir bölümUnu muhafaza 

etme olanağı tanında. Bu özendirmelerin yanında vergi 

iadesi ve döviz kurlarındaki değişimler büyük önem taşı

maktadır. 

2. 19 8J SON"RASI İHRACATTA VERGİ İADESİ 

Türkiye'de uygulanan vergi iadesi rejimi 9.9. 

1975 tarih ve 7/10624 Savılı kararname ile zamanla buna 

eklenen çeşitli kararlar ve tebliğler çerçevesinde düzen

lenmiştir. Son yıllarda sanayileşmiş ülkelerde yaygınla

şan "yeni himayecilik akımları" içinde özellikle az ge

lişmiş ülkelerin emek-yoğun endüstri dallarındaki vergi 

iadeleri, bir damping uygulaması şeklinde değerlendiril

mektedir. O yüzden bu tür mamullerin ihracı, daima sana

yileşmiş ülkeler telafi edici vergi uygillamalarına konu 

(64) D.P.T., 1981 Yılı Programı, s. 66. 
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olma tehdidi altında bulunmaktadır. Nitekim Türkiye GATT 

Sübvans.ivonlar kodu Anlaşmasını imzalamış ve 1. ı. 19 86 

tarihinden itibaren dokuma ve giyim eşyası üzerindeki 

vırrgi iade oranını sıfıra düşürmüş tür. İhr<'cat işlemleri 

1 ~ı. 19 85 tarihinde uygularnaya konulan ve 3065 sayılı ya

sa ile getirilen Katma Değer Vergisinden muaftır. 5422 

sayılı Kurumlar Vergisi Yasasında da ihracatla ilgili 

bazı istksnalar hükmü yer almaktadır. 

1980 ve 1985 döneminde ihracatta vergi iadesine ait 

veriler TABLO VII 1 de gösterilmiştir. Tablodan anlaşılaca

ğı gibi (Sütun 7), bu dönemde vergi iadesinden yararla

nan ihracatın toplam ihracata oranı ortalama olarak %47,2 

dir. Yalnızca vergi iadesinden yararlanan sanayi mamülle

rinin genel ihracattaki payı (Sütun ll) ise ortalama % 

46,7 dir. Bu oranların birbirine yakın çıkması, vergi 

iadesinin büyük ağırlıkla sanayi mamüllerine yapılmasının 

bir sonucudur. Nitekim sütün 9'da görüldüğü gibi, vergi 

iadesinden yararlanan sanayi mamülleri ihracatını vergi 

iadesi yapılan toplam ihracata aranladığımız takdirde or

talama c( 9 8, 6 gibi çok yüksek bir oran bulunmaktadır. 

Toplam vergi iadesi rakamlarının vergi iadesinden ya

rarlanan ihracata bölünmesi ile bulunan genel vergi iade

si oranları ise sütun 8 1 de sunulmuştur. BUna göre sözkonu

su dönemde ortala~a genel vergi iadesi oranı ~ 1~,7 dir. 

Yalnız sanayi ürünleri ihracatı için hesaplanan vergi iade

si oranları ise sütun lO'da görülüyor. ~J oranların genel 

ihracattaki oranıara çok yakın bulunması da vergi iadesi

nin bu dönemde hemen hemen tamaman sanayi mamüllerine ya-

pılmasının bir sonucudur. 
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l 

To p1am. ~ergi İadesinden 
İhrac;:ıt Yararlı:ınan 

İhracat 
ıl lar (1) ( 2) 

980 221.498,1 95.030,9 

981 53n.715,7 ı74.220,4 

982 937 • .1Jn,6 4 ı 2. 61 ı, 8 

983 1 . n52. 081, n 667.919,8 

984 2.49n.764,7 1.583. 5 09,7 

985 4.174.149,C 2.269.496,2 

080-1985 

T A B Tı O ( VII ) 

TÜRKİYE' DE VERGİ İADESİ (' Hi1yon TTJ.) 

1980 - 1985 

Toplam Sanayi ~ergi İad. Sanayi Ur. 
Vergi tirünleri San.Urün Vergi 
İadesi İhracatı İhracatı İadesi 

( 3) (4) ( 5) ( 6) 

4.905,2 79.739,3 52.179,3 4.712,4 

24.653,ı 258.458,6 ı72. 765' 2 24.575,7 

86.716,0 554.887,9 409.459,3 86.262,7 

148.989,9 ı. 009.891, () 66 3. 696,6 148,299,9 

329.060,2 ı .?rp .3 04 ;r 1.~6. 91.9, 4 328.049,4 

287.377,7 3.7 4 6 .1)4,0 2.233.314,7 285.468,8 

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

Yüzde 
2/1 

(7) 

24,8 

32,8 

44,0 

63,5 

63,6 

54,4 

47,2 

K8.ynak: Devlet Planlama Teşkilatı,Teşvik ve Uygulama Başkanlığı kayıtlarından"' 

Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 
3/2 5/2 6/5 5/l 

(8) ( 9) ( 10) (11) 

8,9 94,8 9,0 2 3' 

14,2 99,2 14,2 ]::ı, 

21,0 99,2 21,1 4 3, 

22,3 99,4 22,3 6J, 

20,8 99,6 20,8 6}, ~ 

12,7 99,3 ı 2, 7 5 t1 , r 

16,7 98,6 16,7 47, (: 
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Öte yandan sanayi ürünleriihracatındaki vergi iadesi 

oranları 19c4'e kadar artan bir eğilim gösterirken o ta

rihten sonra azalmaya başlamıştır. Bu sonuç bir özendir

me önlemi olarak vergi iadesinin özendirme sistemi için

deki öneminin giderek azalmakta olduğu şeklinde yorumla

nabilir. 1985 yılında çıkartılan bir kararname ile ihra

catçılara Yapılacak vergi iadesi ödemelerinin 1987 baş

larına kadar uzatılınası öngörülmüştür. Diğer yandan, teks

til alanında sanayileşmiş ülkelerde yaygınlaşan aşırı ko

rtmıacı akımların bir sonucu olarak Türkiye'de 1986 Ocak

ından itibaren dokuma ve giyim mamülleri üzerindeki ver

gi iadesi oranlarının sıfıra indirildiğini görüyoruz. Hü

kLiınetin vergi iadesi oranlarını azaltırken esnek kur po

litikaları ile ihracata yeni özendirmeler sağlamayı amaç

ladığı söylenebilir. 

Türkiye'de vergi iade oranlarını incelediğimizde 

Tablo VIII'de görüldüğü gibi sektörler arasında vergi 

iadesi oranları bakımından önemli sayılabilecek farklı

lıklar vardır. 1980-1985 ~öneminde ortalama vergi iade 

oranları en yUksek ilk beş sanayi sektörü şunlardır. De

niz taşıtları, tarım makinaları, karayolu taşıtları, Or

man ürünleri ve Demir-çelil:. Aksine vergi iade oranları 

en dUşük olan beş kektör ise sırasıyla Gıda, oyuncak, 

içki ve seramiktir. 

Kaba bir yaklaşımla yukarıdaki karşılaştırmalardan 

sermaye ve teknoloji yo<-·un endüstrilere daha yüksek, emek 
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~"t'ırrr. :..:,:;T" T"";::{"r' 
.._, -# .. ~ ........... -.F ... J .. ~6.-. (lSE:r- ıs&s; 

Alt Sektörler 

Gıda 

İç ki 

Dokums-Giyim 

Orman Ürl.inleri 

Kağıt 

Deri-Köse le 

Kimya 

Cam 

Seramik 

Demir-Çelik 

Demir dışı metal 

I·~a d eni Eşya 

}.:akina İma la t 

El ek tr ik Makir,a 

El ek tro!Ük 

Karayolu Tal]:ı.t. 

Demiryolu Taşıt 

Çimento 

Plastik İşleme 

Lastik 

Tarım V.akinalar:ı. 

Pişmiş kil,Çimento 

Su Uri..Lrı.leri Sanayi 

Deniz Taşıtları 

Taş Ocakçılığı Ürünleri 

Oyuncak Sanayi 
rıı . 
.urızm 

Tıbbi Araçlar 

Bliro ::Zereçleri 

Diğerleri 

T O P L A !: 

1980 

8.7 

5.3 

9.7 

6.9 

4.9 

5.5 

7.0 

6.5 

5.3 

5.8 

?.e 
7.1 

9.[' 

5.3 

7.9 

18.9 

7.0 

4.5 

5.1 

u :.ı~ 

5.0 

42.6 

5.0 

4.1 

4.9 

5.() 

8.9 

... 

1981 

13.8 

7.1 

12.8 

12.6 

ın.f\ 

15.2 

lr..3 

11.8 

11.6 

17.5 

11.5 

16.0 

14.9 

17.2 

ı ı. o 
"" 2J.9 

16.6 

11.9 

13-6 

13.8 

12.2 

5.0 

32.on 

8.J 

8.3 

5.3 

19.5 

15.7 

14.2 

1982 

20.0 

12.3 

21.2 

21.5 

15.8 

23.7 

16.1 

21.8 

18.4 

24.5 

16.5 

22.5 

23.2 

20.4 

24.8 

25.6 

00.0 

20.0 

18.8 

21.1 

23.9 

25.6 

5.0 

24.6 

15.5 

16.5 

12.2 

21.3 

15.8 

17.6 

21. o 

1983 

18.2 

17.7 

24.0 

21.2 

16.3 

26.9 

17.9 

18.3 

21.4 

26.4 

2!"\.8 

25.4 

17.9 

21.8 

2b.7 

25.5 

o. o 
16.8 

19.3 

22.4 

25.1 

18.7 

60.9 

29.1 

15.8 

14.4 

14.5 

15.2 

18.1 

1984 

16.5 

18 .o 
22.3 

20.4 

16.0 

24.3 

17.4 

20.5 

21.9 

24.6 

20.4 

22.() 

111.1 

23.5 

22.9 

22.9 

1e.o 
17.2 

16.2 

21.4 

23.4 

16.2 

11.4 

29.6 

16.6 

14.4 

12.6 

22.5 

17.6 

14.6 14.7 

22.3 20.8 

,._ Kara, demir ve denizyolu taşı t1arı yapım sanayıını kapsar. 
Kaynak : DPT,Teşvik ve Uy~Jlama Başkanlığı kayıtlarından. 
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,16. 3 
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17.1 

19.3 

12.5 

17.8 

13.4 
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12.7 

19.1 

14.9 

17.8 

15.2 

17.2 
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22.0 
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22!1 

18.2 
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11.6 

1r.3 

-18.2 

15.6 
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ve doğal ka}~ak yoğun endüstrilere daha düşük oranda ver-

gi iadesi yapıldıeı sonucuna varılır ki, bu da vergi ia-

desi uygulamasındaki temel prensibe uygun bir nitelik 

taşır. 

1964 yılı başlangıç kabul edilirse, 1980 öncesi ve 

sonrası dönemlerde ortalama genel vergi oranlarında faz-

la bir değişme olmamıştır. (Toplam vergi iades~nin,vergi 

iadesinden yararlanan ihracata oranları ortalama olarak 

19 64-1979 için % 16, 2 ve 19 80-19 85 için % 16~ 7) sanayi 

ürünleri vergi iadesi oranlarında ise 1980 sonrasında 

hafif bir düşme görülmüştür. (Sanayi ürünlerinde yapılan 

vergi iadesinin vergi iadesinden yararlanan sanayi ürün-

1 eri ihracatına oranı ortalama olarak 196 1.ı.-1979 1 da ~{ 17, 5 

19 80-19 85 de 1 16,7) ancak bu karş ıl aş tırmc..lar vergi ia-

desi sisteminin daha kapsamlı olarak uygulanmaya başladı-

ğı 1969 yılındon sonrası için yapılırsa sonuçların daha 

farklı olduğu görülür. şöylekit 1980 sonrası dönemde hem 

genel vergi iadesi oranları, hem de sanayi mamUlleri ih-

racındaki vergi iadesi oranları önemli sayılabilecek öl-

çüde düşmüştür. {Ortalama olarak 1969-1979 için genel 

vergi iadesi oranı , 34,7, sanayide iade oranı ,:,20,0 

ve 1980-1985 dönemi için her ikisi de rx 16,7)f65). 

(65) Halil SEYİDoGLU, Türkiye Ekonomisi ve İstikrar Po

litikeı.ları ı 19 80 - 19 85, Arş. :No.-6, J.1armara tini

versitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi, 

İstanbul, 1986, s. 37 vd •• 
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1980 den sonra vergi iadesi kapsamına giren ihracat

ta önemli artışlar olmuştur. Ancak bu artış daha çok 

sanayi ürünlerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Çünkü ge

leneksel tarım ürünleri bu dönemde vergi iadesi uygula

masının dışında tutulmaş ve hatta bunların ihracından 

prim tahsil edilmek yoluna gidilmiştir. Böyle bir uygu

lama h~şkusuz ihracatın yapısını sanayi mamülleri lehine 

değiştirrnek amacından kaynaklanmıştır. 1980'den sonra 

vergi iadesi oranlarında görülen düşüşler de uygulanan 

yüksek kur politikaları ile bağlantılıdır. Girilen yeni 

dönemde, hükümetler ihracatın özendirilmesini piyasa me

kanizmasına bırakarak, yüksek kur politikasıyla bunu 

gerçekleştirmaya çalışmaktadırlar. 

3. 19 80 SO?'>'RASI DÖV .İZ KURLARINDAKİ DEGİŞME 

24 Ocak kararlarını izleyerek 47.10 TL : 1 do

lar olan TL/Dolar kuru % 48 oranında devalüe edilerek 

70 TL : ı Dolara düşürüldü. Gübrö ve tarımsal mücadele 

ilaçları ithalatı için 35 TL : 1 dolar olan kur 55 TL ı 

1 dolar olmak üzere değiştirildi ve katlı kur muhafaza 

edildi. 

rildi. 

çapraz kur farkları için sürekli ayarlama geti-

Bu sistem, Mayıs 19 81' de T.C. :Herkez Bankasının gün

lük kur s aptanıası biçimine döniiş türüldü. Böylece bir 

yandan TL. nin dış değerinin sürekli düşürülerek ihra

catta teşvik sağlaması, öte yandan da kur ayarlamasının 

bir hükümet sorunu ya da siyasi sorun yaratıyor olmak-
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tan çıkarılması amaçlandı. Tabii, dış dünyadaki dalgalı 

kurlara Türk lirasının sürekli uyumu yoluyla spekülatif 

hareketlerin önlenmesi de amaçlar arasındaydı(66). 

29 Aralık kararlarını izleyerek ticari bankaların 

döviz kurunun saptanmasındaki rolü devreye sokuldu. Buna· 

göre T.c. Merkez ~~kası ABD dalarına esas döviz kurunu, 

saptar, ticari bankalar da esas kurun ~ 6 'sı altında 

ya da üstünde kalan bir sınır içinde bir marjı kendisi 

kararlaştırarak buna ekler. Aıış-satış kurları arasında

ki fark % 2 yi aşamaz. Böylece ticari bankalar arasında 

nihai alıcı ve nihai satıcının karşılaştığı döviz kuru 

için rekabetin ortaya çıkması ve kurun saptanmasında bir 

ölçüde etkimlik kazanmaları anıaçlandı. 

24 Ocaktan önce döviz pozisyonu tutma yetkisine sa

hip bankalar kazandıkları dövizin ancak% 25 1 ini döviz 

pozisyonu olarak tutabildikleri halde 24 Ocak kararları

nı izleyerek bu oran~· 80•e çıkarıldJ.. Daha sonra, yet

kili banka sJ.nJ.rlamasJ. kaldırıldı. Bir başka değişme de 

ticari bankaların döviz kazançlarının ~· 20 sini T.c. 

merkez bankasına devretme zorunluluğu yerini bir diğer 

uygulamaya bıraktı. Buna göre ticari bankalar döviz var

lıkları eski döviz borçlarının ~ 40'J. na kadar olan bö

lümü döviz pozisyonlarında tutabilecektir. 29 Aralık ka-

(',6) KA.2'"bA.N, s. 393. 
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rarlarını izleverek (vadeli döviz işlemleri dahil) banka 

ve şirketler..ı_n her türlü döviz işlemi yapı:ıası, döv.lzle 

borç alıp vermesi (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın

dan izin almak koşuluyla) serbest bırakıldı(67). Tüm bun

lar ihracat kredisi sağlamada önemli bir rol oynamakta, 

ihracatı özendirme etkisi yapmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda ikinci bölümde hesaplanma şekli 

belirtilen Nonünal ve Reel döviz kurlarının 19 00 sonra

sındaki gelişimi verilmiştir. 

TABLO IX 

T'"JRKİYE'DE 1980- 1985 YILLARI ORTAL.41>1A DÖVİZ KUR!...A.R:I 

TL / S US 

YILLAR NOMİNAL KUR REEL KUR 

1979 33,50 2.,72. 

19 80 76,11 2., 9 8 

19 81 112., 85 3 t 2.3 

19 82 163,12 3,73 

19 8J 226,7 8 J,97 

19 84 349,14 4,07 

19 85 502,9; 4,12 

Kaynak : SEYİDO~LU, s. 42.. 

( 6 7) KAW AN, s • 3 9 4 • 
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1980 yılında reel kurlardaki düşüşün durduğu ve o 

tarihten sonra bir yükselmenin ortaya çıktığı görülmek

tedir. 1981 1 e gelinceye kadar ulusal para aşırı değer

lenmiştir. Bu eğilim 1981 1 de son bulmuş, ancak o tarih

ten sonra Doların satınalma gücü 1963 deki düzeyinin üze

rine çıkarak reel olarak artmaya başlamıştır. 

Kuşkusuz döv~z kurlarında yukarıda açıklanan gel~ş

melerle ihracat arasında yakın b~r ~lişki vardır. 19 8J-

den sonra iç ve dış ~iyat farkına göre düzeltilen kur

larda görülen yükselme ihracatımızı da olumlu yönde et

kilemiştir. 

1980 sonrasında döviz kurunun sürekli değiştirilme

siyle amaçlananı kısa dönemde Türk lirasının dış değe

rinin resmi ve karaborsa farkını azaltmak, dışarıdan 

borç alabilmek ve yurtdışında çalışanların dövizi resmi 

yollarla göndermelerini sağlamaktır. Sürekli devalüas

yonla uzun dönemde ihracatın arttırılması amaçlanmakta

dır. Sürekli devalüasyon sonucu, ülkenin dışa sattığı 

ürünlerin yabancı para cinsinden ~iyatı düşmektedir. AY

nı miktardaki mal için, diğer koşullar aynı ise yabancı

lar ödedikleri doların yarısını ödeyeceklerdir. Bunu sağ

laQak üzere Türk lirôsının değeri hergün ~eniden ayarlan

maktadır. Ayarlama ölçütU iç piyasadaki ~iyat değişmele

ri ve yabancı paraların uluslararası alım-satımdaki du

rumu ya da Türk lirasının alım gücü denkliğidir( 6 8). 

( 6 8) KBPEYEK, s. 599• 
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Türkiye'de ihracatı özendirme polıtikasının ana il-

kclerinden birisi toplam ihracat hacmini arttırırken sa-

nayi mamullerinin payını da yükseltmektir. Bu amaç önce-

ki kalkınma planlurında yer aldığı gibi Beşinci Planda-

da yer almaktadır(69). 

İhracatı özendirme politikalarını inceliyecek olur-

sakı gerek 1980 öncesi·, gerekse 1980 sonrası Kalkınma 

Planlarının amacı sanayileşmenin gerçekleştirilmesi ol-

makla birlikte, uygulanan stratejiler birbirinden fark

lıdır. 1980 öncesi dönem yoğun bir ithal ikamesi ile ta-

nımlanırken, 1980 sonrası dönemde ihracata yönelik poli-

tikalar izlenıneye başlanmı§tır, Dolayısıyla ihracatı ö-

zendirme politikalarının nitekikleri birbirinden fark-

lılılclar gcsterir. şöyle kif 19 80 cncesi dönemde ihraca-

tı özendirme politikalarının amacı, sanayileşme modeli-

nin ihracat üzerinde doğurduğu olumsuz etkilerin gideril

mesi iken, 1980'den sonraki dönemde uygulanan liberal 

dış ticaret ve kambiyo politikaları çerçevesinde, iç ve 

dış ekonomide fiyat mekanizmasının işleyişini hakim kıl-

mak ve ulusal ekonomiyi dünya ekonomisi ile bütünleştir-

r;-,ek amaçları ön planı geçmiştir, O nedenle 24 Ocak 1980 

den sor:ra ihracatta ortaya çıkan gelişmeleri yalnızca 

(69) Örneğin bkz. I.B.Y.K.P., s,509, II.B.Y.K.P.s.28, 

III. B.Y.~~.P.s.ll6, IV,B.Y.K.P.,. s.267.V,B.Y.K.P., 

s.66. 
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dar anlamda ıhracatı özendirme önlemlerine bağlamak 

doğru olmayıp bunu aynı zamanda izleyen dışa açık eko

nomik modelin bir sonucu olarak düşünmek gerekir. 

İhracatı özendirme önlemlerinin genelde parasal ön

lemler olduğu konusu oldukça dikkat çekmektedir. üreti

len sanayi mamUllerinin kalite ve teknolojilerine de 

gerekli özendirme yolları aranmalıdır. 

III. İl"JRACATIN GELİŞİMİ VE İHRACATTA YAPISAL DEGİSME 

1. İHRACATIN GELİŞİMİ 

Türkiye'de ihracata yönelik politikaların izlen

meyebaşladığı 24 Ocak kararlarından sonraki dönemde• 

gerek sanayi ürünleri ihrucatında, gerekse genel ihra

catta yıllık artış hızının yoğun ithal ikamesi uygulama

larının yer aldığı 1980 öncesi dönemdeki oranlardan nis

beten daha yüksektir. 

Türkiye'nin 1960-1985 dönemindekidış ticaret durumu 

TABLO XI da gösterilmiştir. Buna göre 1960 yılında 

320.730 milyon dolar olan ihracat gelirimiz 1979 da 

2.261.195 milyon dolara çıkmıştır, yani 17 yılda yakla

şık 5,5 kat artmı~tır. Oysa 24 Ocak kararlarının alın

dığı 1980 yılında 2.910.122 milyon dolar olan ihracat 

rakamı 1985 de 7.958.0 milyon dolara ulaşmıştır. Başka 

bir deyişle ihracat gelirimiz 6 yıl gibi bir dönernde 

2,7 kat artmıştır. Vergiğimiz global ihracat rakamları 

dolar üzerinden olmakla birlikte bunların yine de dış 
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dünyadaki enflasyondan etkilenmemesi dişünüleınez o neden-

le, ihracatımızd~ki gerçek artışları belirleyebilmek 

için bu rakmaların dış dünyadaki enflasyona göre deflate 

edilmesi gerekir. 

TABLO X 

TÜRKİYE 1 DE İHRACATIN ANA SÖKTERLERE GÖRE DA~ ILIMI (?{) 

SEKTÖRLER 1261..65 1966-zo 19zı-zs 1976-80 81-83 

TARIM 75,0 78,7 63,3 63,5 39' ı 

M ADENCİLİK 4,0 5,6 5,2 6,1 3,5 

SA..~ AYİ 21,0 15,7 31,5 32,4 57,4 

KAYNAK • D.İ.E. ve TÜSİAD. . 
Ana sektörler itibariyle ihracatımızdaki gerçekleş-

catında belirgin bir artış görülmektedir. Sanayi ürünle-

rinde görülen bu artış imalat sanayi ürünleri ihracatı-

nın eelişınesine bağlanabilir. 



Yıllar 

1961 

1962 

1963 

1964 

.1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

ı9sn 

ı 981 

1982 

1983 

.1984 

1985 
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TABLO (XI) 

TÜRKİYE'NİN İHRACAT VE İTHALATI 

( 1 OO" l)Q LAR ) 

İtts.lat 

468.186 

507.205 

619.447 

687.616 

537.397 

571.953 

718.269 

684.669 

76].663 

801.227 

947.605 

1.170.841 

1.562.554 

2.0]7.00(' 

3.720.000 

4.7]9.559 

5.128.647 

5.796.278 

4.599.024 

5.069.432 

7.667.]24 

8.933.365 

8.84].481 

10.756.9(\:"' 

11.343.6rr 

Ka-.'Tlak : T. Odalar Birliği İktisadi Re. por 1 

İhracat 

320.730 

346.74(' 

381.198 

]68.087 

410.771 

463.7 38 

4 90. 5 08 

522.334 

696.369 

5]6.837 

588.476 

676.601 

884.969 

1.317.{)00 

1. 53 2. ON' 

1.401.0CC' 

1.960.000 

1.753.026 

2.288.163 

2.261.195 

2.910.122 

4.702.93.1 

5.745.973 

5 .• 727.833 

7 .lJJ .602 

7 .958. 008 

D.İ.E., Türkiye İstz~-cistik Y:ı.llığı, 1985,s.J52.. 
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A. İmalat Sanayii İhracatının Gelişi~i 

1978-19 83 döneminde tüke tim malları üreten 

sanayiler içinde gıda ve tütün üretimi ortalamanın üze

rinde artış gösterirken içki ve dokuma-giyim üretiminde 

ortalamanın oldukça altında bir artış kaydedilmiştir. 

Yine aynı dönemde ara malları üretimi içinde deri, las

tik, plastik, kimya, petro-ki.myo, gübre, cam, demir-Çe

lik ve demir dışı metaller sanayileri ara malları üreti

mi ortalamasının üzerinde bir yıllık artış oranı göster

miştir. Çimento üretiminde ise bir düşüş gözlenmektedir. 

(Daha sonra tekrar artma eğilimi görülmekte). Yatırım 

malları sanayiinde yıllık ortalama artış oranı 1978-1983 

döneminde % 6,0 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Aynı 

dönemde elektriksiz makina imalatı, meslek, bilim, ölçü, 

kontrol ve optik donatımı imalat sanayii ile elektronik 

sektörlerinde ortalamanın üzerinde bir artış hızı gerçek

leşmiş bulunmaktadır. 

1972 yılında 19 8J yılı toplam imalat sanayi ihracatı 

476.361 mılyon TL. düzeyinde iken 1977 yılında 405.574 

milyon TL, 1983 yılında ise 1.007.093 milyon TL. olarak 

gerçekleşmiştir. Dikkat edilecek olursa icalat sanayii 

alt sektörlerinde üretim artışları ikameci sanayileşme 

politikası doğrultusunda yapılan yatırımların fazla ol

duğu sektörlerde görülmektedir. 1972 yılında toplam ima

lat sanayii ihracatının~ 90'ı tüketim malları, ~ 8 i 

ara malları ve % 2 si yatırım malları sektörlerinden ger

çekleştirilmesine rağmen, 1983 yılında bu oranlar sırasıy

la ,: 60,1, ~;31,3 ve '1 8 olmuştur. 



TABLO m 
AI.T -fiEKTÖUI.FRE GÖRE .Ll.\1.1\LAT SANAYİ İRRAQATI: 

ı983 Fiyatla'nyla 
(Milyon TJ_,,) 

1972 ı977 ı978 1982 1983 Yıllık Artış % 
Gerçekleşme Gerçckleşme Oerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme 72-77 77-82 78-83 ------tMALAT 476358,3 405 574,4 410 15ri,5 112 643,9 ı 007 097,7 -3,2 14,2 9,ı TüKF:TIM MALLAR! 407 924,9 365 V19,9 326 020,5 562 750,0 605169,9 -2,8 ı.o 10,7 -Gıda (197 292,4 145 596,6 132 471,0 185 489,ı 215 467,3 '--5,9 5,0 ıo,2 -tçkl {119,5 655,8 ı 004,2 1411,4 1495~3 -6,5 ıs,6 8,3 -Tütlln 76 640,0 47 363,5 59 242,7 80 395,4 53 264,9 -9,2 11,2 -2,1 -Dokuma Giyim ı33 073,0 ı71400,0 173 303,0 295 485,0 334 042,0 9,2 11,5 14,ı 

ARA MALLAR! 65 515,9 32 504,6 46 006,4 313 653,0 315 327,3 -13,1 57,4 47,0 - Ormnn ür!inlerl 902,0 ı83,0_ 371,0 ı4 894,0 12 817,0 -27,3 141,1 103.1 - Kattıt 5,0 139,0 ıo7,0 3 859,0 4 073,0 94,4 94,4 ıo7,1 -Bnsım 39,0 73,0 139,0 461,0 ı 233,0 ı3,4 44,6 54,7 - Deri ve Peri MnmUllerl 1Hl5,7 ı 262,5 9114,4 25369,6 44 720,0 18,4 ı6.0 37,5 -LMtlk ı47,0 110,0 200,0 1588,0 6 976,0 -5,6 70,6 ıo3,5 -Plnııtık 90,0 725,0 435,0 6 322,6 3 5ı6,6 61,8 64,2 61,9 1) 
-Kimya 4 737,9 6 798,9 5 307.5 ' 20 826,7 21341,0 7,5 . 25,1 32,1 o 
- Pı>trnklmyn. 1176,0 2 723,3 2122,3 25 600,0 30 234,6 ı8,( 56,5 70,1 - Petrol ürünleri 36 659,8 - 3 679,3 76 323,3 50 494,6 - - 68,8 -GObre - - - 8 724,9 3 252,9 - - --Çimento 11205,1 7012,9 961.2,7 32 257,8 18 061,5 --8,9 35,7 13,4 
- Pişmiş KU ve Çlment. Gereç. 252,7 231,5 167,4 4101,7 3 681,0 -1,7 77,7 85.5 -Cam 1756,7 6638,5 6 441,5 16 782,7 18 243,4; 30,5 20,4: 23,1 - Seramik l92,7 86,ı 328,2 2 756,6 2 518,1S -14,8 100,0 50,3 .-Demir Çelik , 2892,7 2184,6 4 452,6 65 744,0 79 835,0 - ı,8 97,6 78,1 - DP-mlrdışı Metaller 547,8 4 336,4 3 528,5 8 041,1 14 329,2 51,3 13,1 32,( 

YATIRYM MALLAR! 2 917,5 8 053,9 8 128,2 82 210,0 86 600,9 22,5 59,1 60,5 
- Mnı1eni Eşya 608,3 2351,9 2 406,1 2ı 099,7 ıg 388,3 31,1 511,1 ın.8 - Ell'ktrlkııl7. Mak. 741,0 ı 485,6 791,0 11833,8 14134,0 14,9 51,4 78,0 
-Tarım Alet ve Mnk. 8,2 21,0 174,8 6 701,0 21036,2 20,7 216,8 160,7 
- Ml'!'lken, Bilim, ölçü 39,0 30,7 :ı:.o 518,0 329,4 -4,7 76,0 242.4 
- Ell'ktrlltll Mak. ı 027,4 ISI>7,5 ı 901,3 18 961,0 15 758,0 -ıı,5 102,5 152,6 
·- F:lcktronlk 95,0 5ıo,o 547,0 725,0 968,0 89,9 7,3 ı2,1 - Knrııyolu T~t. 3.03,7 z 249,8 21fı7,0 23495,0 14 226,0 85,0 59,9 .45,8 - Dı>mlryolu Taşıt: - 73,9 - - 4,0-- - .- --Omnl tnşıı 332,6 111,3 ll'iO,O 1602,3 757,0 -19,7 70,15 88,2 -· Uçnk .tmıı.lnt 

vrı~nntr H 0 'r' • '·" •" 0 'f" • n 11 ~ t; (')l'l" r .Q 1 1. ~Tl'! f1 1 ") r 1 1 • rı-n 'T'.. • ~ .. ı n n .. 
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İmalat sanayi toplam ihracatı 1972-1977 döneminde 

yıllık ortalama ~' 3, 2 lik azalma gösterirken 197 8-ı9 83 

döneminde ~ 19,1 lik artış kaydetmiştir.(TABLOXII) Tü-

ketim malları ihracatı 1972-ı977 döneminde yıllık orta-

lama ~" 2, 2 oran:ı.nda ara malları yıllıl( ortalama % 13 

azalma gösterirken, aynı dönemde yatırım malları sanayin-

de yıllık ortalama tf 22,5 oranında artış görülmektedir. 

1978-1983 yılları arasında Tüketim malları% 10,6, ara 

malları ~ 47,0, yatırı~ mallarında da ~60,5 düzeyinde 

bir artış görülmektedir. (Bu oranın yüksekliği diişük bir 

orandan hareketle hesaplanmasına bağlanabilir) Elektrik-

siz makina, tarım alet ve makinaları, meslek, bilim, öl-

çü, kontrol ve optik donatımı sanayilerinde 1978-1983 

dönem~nde yatırım malları sanayii ortalamasının üzerin-

de bir ihracat artış oranı gerçekleştirilmiştir(70). 

B. İhracata Yönelik Politikaların İmalat Sanay~ 

nin tlret~m Yapısına Etkisi 

İhracata yönelik politikaların imalat sana-

yiinin üzerindeki etkilerini göstermek üzere, alt sek

törler düzey-indeki ihracat/üretim oranları TABLO XIII'de 

sunulmw;: tur. 19 80 öncesi dönemi temsil için 197 c yılı 

ele alınmıştır. 

Tablodan görüleceği gibi toplam imalat sana-

yiindeki. ihr-..:ı.cat üretim oranı 1978 1 de% 6,1 iken 198l.Pde 

r 15,8 olarak gerçekleşmiştir. Tüketim Malları sanayiinde 

{70) V.B.Y.K.P. Destek Ç.alışmaları :1, V.B.Y.K.P. ön

cesinde Gelismcler, 1972-1983, DPT.Ya.No.l975, Anka

ra, Ocak 1985, s. 176- 180. 
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ise bu oranlar~ 8,8J den r 21,8l'e ara mallarında ~4,4 

den'/ 11,9'a ve yatırım malları sanayilerinde ~: 1 den 

% 8 1 e çıkmıştır. 

Demek oluyor ki, 1984 yılı verilerine göre 

imalat sanayiinde dışa en açık sektör, tüketim malları 

sanayiidir. (Bu sektördel örneğin, hazır giyim üretimi 

alanında dışa açılma rf. Bl 1 e ulaşmaktadır.) Tüketim mal-· 

larını ara ve yatırım malları izlemektedir. Ancak 1978 

den 1984 1 e dışa en hızlı açılan alt sektör, yatırım mal

ları sanayii olmuştur. (BUnda düşük ihracat bazından ha

reket edilmesi de etkili olmuştur.) Özendirme politika

mızın temel ilkelerinden olan, ileri teknolojiye dayalı 

sanayilerde ihracatta daha büyük özendirmeler sağlanması 

şeklindeki uygulamaların sonucuna bağlanabilir. 
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T " B !" o - ( xrı:r) 
!ı~AT"A'I S.ı.r;A:'! İt:P.ACA~ / ÜRET:!T ORAKT-ARI 

( 1985 Fiyatlarıyla % ) 

İma la t Samı.yi 
Alt Sekter 

İma1a t Sar,ayi 
Ti.ike tir ?.'a1ları 
Gıda 

içki 
Tütün 
Dokuma 
Hazır Giyim 
Ağaç l~obilya 

Ayakkabı 

Ara }.~alları 
Çırçırlama 
Ağaç ve J~antar Ürlinleri 
Kağıt 

Basım 

Deri ,Kürk İşleiııe 
~imya 

Petro-Kimya 
Petrol Ürlir.leri 
Gü.bre 
Çimento 
Fişmiş Kil 
Seramik 
Cam 
Demir-Çelik 
Demir-Dışı Metaller 
Yatırır.ı }.ia11arı 

'Madeni Eşya 
Elektriksiz Makina 
Tarım Makinaları 

Yesl~k,bilim,ölçü aletleri 
El ek tr i kl i ı:aki na 
Elektronik 

. Karayolları Taşıtları 
Demiryolu Taşıtları 
('! • + 
vemı .ı.nşa 

Uçak,İmalat 

1978 
Gerçek1eşme 

6.10 
8.8} 
6.44 
1.03 

35. 6(l 

13.64 
1}.86 

O.f\2 
0.04 
4.45 

72.44 
0.11 
o. 2 2 
0.19 
0.66 
2.23 
1.54 
o. 4 o 
0.00 
7.01 
0.17 

12.14 
1.32 
1.47 
).ll 
0.95 
1.11 
0.65 
0.}6 
0.02 
ı. 42 
0.97 
f\.92 
o.rırı 

r.65 
ı. 51 

1984 
(rerçekleşme 

15.76 
21.81 
ll. 66 
ı. 56 

22.30 
45.51 
80.74 

3. 77 
2.54 

11.88 
39.85 
3.353 

10.69 
6.12 
5.06 
9.42 

19.23 
6.85 
3.93 
8.58 
8.19 

22.57 
21.73 
24.47 
15.65 

8.48 
5.31 

10.46 
16.72 

5.05 
13.38 

2.45 
8.37 
o. 5('1 

12.20 
3.12 

Kaynak D.P.T., Yıllık Proğram 1986, s.l64. 

1985 
Tahmin 

16.64 
22.85 
11.29 

2.96 
31.26 
46. 38 
84.30 

3.62 
2.9f\ 

12.}0 
51.45 

5.31 
10.74 
7.12 
5.75 
9.66 

17.111 
5.72 
5.15 
8.45 
6.16 

27.70 
23.82 
25.35 
17. Of\ 
10.53 

6.98 
22.98 
20.00 
14.27 

9.96 
2.63 
8.99 
0.58 

11.78 
3.69 

1986 
Proğran: 

16.79 
23.49 
11.35 

3.17 
31.01 
47.36 
87.26 

3.71 
3.06 

12.24 
53.07 

6.72 
10.52 

8.45 
7.21 

lfl.l3 
15.20 

3.92 
6.08 
7.74 
7.31 

31.71 
24.19 
25.67 
19.12 
10.45 

7.51 
19.46 
20.53 
16.84 
12.33 

2.63 
8.85 
0.69 

11.86 
4.06 
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2. İHRACATTA YAPISAL DEGİŞME 

Türkiye ihracatında ilkel ürünlerin payı genel 

olarak düşme eğilimindedir. İlkel ürünler arasında gıda 

maddeleri ile içkiler ve tütün ihracatı da sayılabilir. 

Bu grup ihracat zaman içinde düŞme eğilimi göstermek1e 

birlikte genel ihracatın ortalama üçte birine yakın kıs

mını meydana getirmektedir. 

SITC (Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması) 

na göre Türkiye'de toplam ihracat içinde işlenmiş ürün

lerin p~yı özellikle 1970'1erden sonra hızlı bir geliş

me göstermiştir. İşlenmiş ürünler içinde en önemli pay, 

makinalar ve ulaşım teçhizatı dışındaki ürünlere aittir. 

1970 yılından son>·a makina ve ulaşım teçhizatının yanın

da demir-çelik ile demir dı~ı metaller gibi ürünler önem

li ihracat grubunu oluşturmuştur(71). 1970 sonrasında 

kimyasal maddelerin üretiminde meydana gelen gelişmeler 

1980 sonrası kimyasal madde ihracatında kendisini gös

termiştir. 

Gelişmekte olan pazar ekonomilerinin ihracatında

da ilkel ürünler, Türkiye ihracatında olduğu gibi ağır

lıktadır. Gelişmekte olan ülkelerin işlenmiş ürün ihra

catının genel ihracatındaki payının yavaş gelişimini kar

şılık, Türkiye'nin bu se::tör ihracatında sürekli bir ar

tış olmuştur. Bu durum Türkiye ihracatında işlenmiş ürün 

lehine olan bir yapı s al gelişme gösterdiğini göstermek

tedir. 

( 71) KA~t.,UK, s. 2. 
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T A 13 L O - C XIV) 

TÜRKİYE' DE İHRACATH\ l 1ADDE BilEŞİt.fİ, 1963 - 1985 

S a n a y i S e k t ö r ü 
Tarıtıa 

Dayalı imalat 
Tarır.ı Hay- ~aden c ilik İş1erur.iş İşleruniş Sanayi 

Yıllar vancı1ık Taşocakçıl:ığı Genel Ürünler- Petrol Ür. Ürünleri 

1963 79 3 18 65 12 23 

1964 78 3 19 60 10 jD 

1965 78 4 18 57 6 37 

1966 79 5 16 48 5 47 

1967 81 4 15 62 ı 37 

1968 82 5 13 48 2 50 

1969 75 6 19 56 3 41 

1970 75 7 18 39 ı 60 

1971 73 5 22 36 2 62 

1972 68 4 28 38 9 53 

1973 63 3 34 36 ll 53 

1974 56 5 39 24 14 62 

1975 57 7 36 26 7 67 

1976 64 6 30 17 3 Bo 

1977 58 7 33 23 o 77 

1978 67 5 28 18 o 82 

1979 59 6 35 19 o 81 

1980 57 7 as 20 ~ .' 76 

1981 47 4 49 18 5 77 

1952 37 3 60 17 ın 73 

198.} 33 3 64 18 7 75 

1984 25 3 72 16 8 76 

1985 23 3 74 13 8 79 

1963 -79 70 5 25 39 6 c:; ı:; 

/.J 

198 (' -85 37 4 59 17 7 76 

Kaynak : DP7.Bş.B.Y.K.P., Öncesinde Ge}işmeler,1972-1983,0cak 1985,s.72. 



Tlirk.._ye'de ihracatın madde bileşimine baktığımız

da (TABLO XIV) ihr<:.cat içinde genel sanayi ürünlerinin 

payı 1963 yılında ~: 18 iken bu oran 1979 yılında ~~ 35' e, 

1985 yılında ise 1; 74'e çıkmıştır. Bunun tersine tarımın 

payı aynı yıllarda sırasıyla% 79, ~~ 59 ve '1· 23 olmuştur. 

~1adencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde ise belirgin 

bir değ:i~me yoktur. 

Tarım ve sanayi tirünlerinin paylarındaki bu değiş

meler, Türkiye'de kalkınma, sanayileşme ve ihracatı özen

dirme politikalarına bağlı olarak ihracatın yapısında sa

nayi ürünleri yönlinde değişmesinin bir sonucudur. 

Sanayi ürünlerini tarıma dayalı :işlenmiş ürünler, 

işlenmiş petrol ürünleri ve onun dışındaki sanayi üri.in

leri diye sınıflandırdığımız takdirde şu özellikler dik

kat çekicidir. Tarıma dayalı :işlenmiş ürünlerin sanayi 

üri.inleri ihracatı içindeki payı 1963 'de ~~· 65 iken, 1979 

da~; l9'a, 1985 yılında ise Qt l3'e düşmüştür • .İmalat sa

nayiinin pc:yı da 1963-1979 döneminde % 55 den 19 8:>-19 85 

döneminde ı;ı>' 76 ya çıkmıştır. 1976-1979 arasında görülen 

nisbi yükselme o dönemlerde karşılaşılan yoğun petrol 

darbo ':azı dolayısıyla işlenmiş petrol ürünleri ihracatı

nın kendi içindt gerçekleştiren böyle bir yapısal değiş

me, yani tarıma dayalı işlenmiş ürünler ihracatından ge

nelliklE imalat sanayi alanlarına d )ğru bir geçiş, aynı 

zamanda, s<:mayi ürünleri ihracat ımızda sermaye :.·o~~unluğu 

ve teknolojinin arttığını ifade eder. 
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Ayrıca ihraç edilen imalat sanayi ürünlerinin ya

pısındaki detışmeler de benzer sonuçlar ortaya koymakta

dır. Ni te kim TABLO XV de g-örüldiiğü gibi 1963-1979 döne

minde delruma ile demir-dışı metaller en önemli yeri tut

makta olup diğerleri~in payı düşüktür. 

TABLO XV 

İHRACATTA İMALAT SANAYİİ ÜRÜNLERİ 

( 1963-1979 ve 19 80-19 E-5) 

,, ortalama 

İHALAT SM: AY İİ 1963-1979 19 80-19 85 

Çimento 3 5 

Kimya 9 6 

Lastik - Plastik ı 2 

Deri - Köse le 8 7 

orman ürünleri 5 ı 

Dokuma 36 46 

cam-Seramik 3 5 

Demir - çe Jik 3 12 

DE>ıiıir Dışı Jeletaller 27 2 

Hadeni eşya ı ı 

"iakina 2 4 

Elektrikli Makinalar o 2 

Ulaşım Araçları ı 5 

Diğer ı 2 

Kaynak : D.P.T. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar. 
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1980 sonrası dönemde de dokuma ürünleri yine bi

rinci sırada gelmektedir. Ancak bu dönemde,önceki ile 

karşılaştırıldığında, imalat sanayii ürünleri ihracatı

mızın daha çok çeşitlendiği ve alt sektörlere doğru be

lirgin bir yayılma sağlandığı anlaşı1maktadır. 

Her ne kadar dera-kösele, orman ürünleri, kimya ve 

demir dışı metaller ihracatında nisbi bir azalma olmuş

sa da demir çelik, makina, elektrik makinaları ve ulaşım 

araçları gibi sermaye ve ileri teknoloji yoğun ürünlerin 

ihracatındaki artışlarda bu bakımdan dikkat çekicidir. 

1980 sonrasında sanayi ihracatında görülen gelişme 

ve ihracatın yapısal değişmesi imalat sanayi alt sektör

lerinde de ara mallarındaki ihracat artışı yönünde ger

çekleşm.e ktedir. 

3. İHRACATIN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA(}ILIMINDAKİ 

GELİŞME 

1980 den sonra ihracatımızda görülen nisbeten 

hızlı artı~.1ar üzerine, izlenen ihracata dönUk politi

kalar kadar, dış dJnyada ve bölgemizde ortaya çıkan eko

nom~k ve siyasal gelişmelerin de belirli bir katkısı var

dır. 

1979 da petrol fiyatlarına yapılan ikinci büyük 

zamdan sonra petrol ihracatçısı ülkelerin döviz reze77-

lerinde önemli artışlar olmuştur. BU durumda Orta Doğuda 

komşuauz sayılan petrol üreticisi ülkeler bir yandan alt 

yapı yatırımlarını tamamlamak için yoğun bir inşaat faa-
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lıyetine ,rdrişirken, diğer vandan da ithalat harcamala

rını büyük ölçüde arttırmışlardır. Türkiye Orta Doğu pi

yasasına ilk kez müteahhitlerlmizin bu ülkelerde aldık

ıarı bUyük ihaleler yoluyla girmiştir. Onu bu bölgelere 

gönderdifimiz işçiler ve daha sonra da ihracatımızdaki 

artışlar izlemiştir. İhracatımızdaki bu gelişme üzerine~ 

Türk dış politikasında islam ülkeler ile yakın ilişkiler 

kurulmasının ve bu arada özellikle İran ve Irak aras~da 

başgösteren savaşında etkileri ihma1 edilemez. 

TABLO XVI 1980 öncesi dönemde OECD ülkelerinin ihra

catımızdaki payı~- da görülen azalma eği.limin.iıı 19 8C>'den 

sonra da devam ettiğini ancak dönemin ortalarından son

ra hafif bir artma olduğu görülüyor. Bu eğilimi hem AET 

Grubunda hem de AET dışı OECD ülkeler~nde (Ozellikle Ame

rika Birleşik Devletleri) kendini gösteriyor. 

Doğu bloku ülkelerine yapılan ihracatta ise hızlı 

bir azalma olmuştur. Esasen bu grupla, geleneksel olarak, 

kliring esasına göre sürdürülen ticaret ilişkilerimiz za

manla serbest dövizli ticaret anlaşmalarına dönüştUrül

mUş ve sonunda kliringli ticarete tamamen son verilmiş

tir. Tablodan bu değişme, dolayısıyla Doğu Blokunun ih

ratatımızdaki payının azaldı(;ı görülmektedir(7 2). 

(7 2) S EY İDOG LU, s • S 4 • 



T A B T, O - ( ":''·'~ 
TÜRKİYE İHRACATININ Bör,rmr,ERE GÖRE DACUIŞI ('1') 

Ülke Gru21arı 1~6J 1974 1979 1980 1981 1982 198J 1984 1985 
OECD Ülkeleri 80.1 70.6 63.9 57.7 48.1 44.5 48.2 52.4 51.5 

AET (lO lar ) 53.2 48.1 48.7 43.0 32.0 30.5 35.1 38.3 39.4 

Batı ~lm<ınya 16.8 22.4 21.8 20.7 13.7 12.3 14.6 17.9 17.5 

Fransı:ı 4.4 4.4 6.1 5.6 4.6 3.4 3.2 2.8 2.7 

İta1yı:ı 11.8 5.9 9.4 7.5 5.2 5.7 7.4 7.0 6.3 

İngiltere 12.8 5.3 4.6 3.6 3.1 J.J 4.3 3.6 6.8 

~BD lJ. 5 9.4 4.6 4.4 5.7 4.4 4.0 5.2 6.4 

Jı:ıponya 0.8 1.2 LO 1.3 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 

tsviçrl'! 5.7 6.1 5.0 4.3 5.6 5.6 5.0 5.0 1.6 

Doğu Blokıı 9.6 9.5 13.3 16.5 6.8 5.4 4.0 3.7 3.8 
\0 

SSCB 1.9 5.rı 5.6 5.8 4.1 2.2 1.5 1.9 2.4 ryı 

Diğ,er Ü1kelH 11"1.3 19.9 22.7 25.8 ,, 45.1 50.1 47.8 43.9 4 2.1 

Irak o.o 2.1!> 5.rı 4.6 11.9 10.6 5.6 13 .ı 12.1 

İ ran o. o ı. n 0.5 2.9 5.0 13.8 19.(1 10.5 1). 6 
Libya o. o 0.6 1.9 2.1 9.4 4.1 J.2 2.0 rı.? 

Suudi Arabistan o. o 0.3 0.9 1.5 4.0 6.2 6.4 5.J 5.4 

Kuvf!yt o.o 0.4 0.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 
Mıa1.r 0.2 0.4 2.2 0.7 1.5 2.5 1.2 2.() 1.8 

Suriye 0.8 2.0 2.4 3.5 2.7 1.1 ]..(\ 0.9 0.7 
Ür d Un o. o (1.3 2.() 1.6 2.1 J.8 1.9 1.5 1.4 

Pı:ıkistan o.o o.ı 0.2 ().2 0.4 0.7 0.4 ().) ().2 
,, 

T O P L A M ( f1i lyon t ) )68.0 ı. 532 2. 261 2.910 4. 703 5.746 s. 728 '7. 728 7. 958 -----· 
Kı:ıynrık : T.C.Beqbakanlık,Hazine ve Dış Tic.MUst.Baş1ıca Ekonomik Gösterge1er,Aralık. 1985, s.l5, 
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OECD ve Dotu Bloku ülkeler~nin paylarındaki dUşmeye 

kar~ılık Orta-Doğu ülkelerine yapılan ihracatta önemli 

bir yükselme olwu~tur. Özellikle İran, Irak, Suudi Ara

bistan, ?-lısır, Kuveyt ve Libya'nın ıhracatımızdaki payla

rında nispeten hızlı bir artış görülmektedir. Ancak Lib

ya'ya yapılan ihracat dönem sonlarına doğru önemini yi

tirmi~ tir. 

Orta-Doğu'ya yapılan ihracatta coğrafi yakınlık gibi 

bir avantaja sahip olmamıza rağmen, bu ülkelerin ithalat 

hacimlerinde görülen artışların büyük ölçüde tasadüf'i 

faktörlere baflı olduğu görülmektPdir. Petrol fiyatla

rındaki düşüş ve bölgedeki siyasi istikrarın sağlanması 

gibi ge liçır.e lerin ihra ca tım ı zda yapabilse e {ki uzuıı vade

li etkilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ge

rekir. 

Türkiye'nin katıldığı başlıca üç bölgesel anla~madan, 

ticari alişkilerin gelişmesine en az katkı yapan ya da 

hiç etkili olmayanı RCD anlaşmasıdır. Anlaşmanın yürür

lükte kaldığı 14 yıl (1964-1978) sUresince üyeler arası 

ticari ilişkilerde hemen hiçbir gelişme olmanil.ş, buna 

karşılık askıya alındığı 1978 sonrası yıllarda (İran

Irak savaşının başlamasını izleyerek) İran'la ticari i

liş kilerin boYutlarında bjyi.ik sıçrama görülmüş tür. 19 83 

de İran 1 a yapılan 1,1 milyar dolarlık ihracatlı bu ülke 
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Türkiye'nin bir nurr.aları ihracat pazarı düzeyine çıkmış, 

islam ülkPler.i.ne yapılan 2,6 milyar dolarlık ihracatın

da c,; 42 sini olu~turmuştur(73). 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna gelince, Türkiye'nin ih

racatının coğrafi dağılımında 44,4- 49,~ arasında deği

şen bir pay aldığını göstermektedir. Bir başka deyişle 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ihracatın hızı, Türkiye 'nin 

ortalama ihracat artış hızından fazla ya da az olmayıp, 

genel gidişten büyük sapma göstermemiştire 

l960 1 lı yıllardan itibaren sınai mamül ve yarı mamül 

ihracatı hammadde (tarım ve madencilik) ihracatından da

ha hızlı artmıştır. Öyle kif 1966 - 1970 ortalamasına 

göre ~~ 15,7 olan payı 19 00 1 lı yıllarda 7~ 57, 4 'e Ulaşmış

tır. Başka bir değişle islam ülkelerine ihracatın hızlan

dığı yıllar sınai mallar ihracatının da ortalamanın üze

rinde arttığı yıllardır. 

TABLO XVII de görüldüj';ü gibi 1983 1 de (işlenmiş gıda 

maddeleri ve petrol ürünleri dışında kalan) 2,8 milyar 

dolar tutarındaki mamul mallar ihracatının 1,8 milyar do

larlık bölümünü kapsamaktadır. Görüldüğü gibi, deri eşya, 

kijrk eşya, halı-kilim,. örgü-eşya, giyim eşyası, ayakkabı 

gibi emek-yoğun sınai mamUller dışında kalan &ınai mamUl

lerin üçte ikisiyle% 97'si arasında değişen oranları 



İhraç Malı Tlirü 

-İlaç 

-Gübre 

-Sabun,temizlik mad.vb. 
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Toplam İhracat 
{!i ilyon Dolar) 

6,9 

14,4 

14,0 

-Suni reçine,plastik maddeler 43,5 

-Kauçuk,suni kauçuk vb. 33,3 

-Deri Eşya 128,7 

-Kürk ve kürk eşya 63,4 

-Tar~ta ve Tahta eşya 41,9 

-Kağıt mukavva ve eşyaları 16,3 

-Sınai elyaf 69,} 

-Dokuma 175,0 

-Halı,kilim vb. 188,5 

·-örgü eşya 66,4 

-Giyim e~yası 393,2 

-Diğet Dokuma 83,3 

-Ayakkabı 7,7 

-Taş çimento vb.den eşya 14,3 

-Seramik eşya 12,4 

-Cam eşya 81,4 

-Demir Çe 1 ik ve e şya ları 407, 2 

-Bakır ve eşyaları 31,1 

-Ali~inyum ve eşyaları 45,6 

-Vakineler 102,8 

- -Ele~trik Makineleri 69,0 

-Karayolu araçları 22,9 

-robilya 19,0 

-Çeşitli marnil mallar 4,5 

T O P LA U 1.827,3 

Kaynak : Kazgan, hltın Kit. s,Jnle 

Dağılı c: Payları 

İslam ttı- (%) Diğer Ü1-
keleri ke1er 

82,6 17,4 

43,1 51,9 

90,5 9,5 

61,0 19,0 

86,1 13,9 

1,4 98,6 

100,0 

93,3 6,7 

97,0 3,0 

86,9 13,1 

73,7 21,3 

ı 5' ı 84,9 

5,5 94,5 

2,5 9f,5 

23,2 76,8 

87,5 12,5 

86,2 13,8 

74,0 26,0 

74,1 25,9 

92' 5 7,5 

82,4 17,6 

94,1 5,9 

69,8 31,2 

65,0 35,0 

78,5 21,5 

91,5 8,5 

67 ,ı 32,9 
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islam ülkelerine yönelik ihracattır. Deri eşya, halı

kilim, giyim eşyası, ayakkabı gibi az önce bel:..rtilen 

mamUllerin başlıca pazarı ise Avrupa ve Batı Avrupa'da 

Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları olan Batı Almanya, 

İsviçre, İtalya gibi Ulkclerdir. 

Türkiye ancak sürekli olarak yeni ve daha ileri tek

nolojili mamUl ihracatı olanağı elde tuttuğu takdirde 

.ihracatını sürdürcbilir. Oysa 24 Ocak 1900'den bu yana 

egemen olan uygulama, Türkiye 'yi bir kaç emek-yoğun sınai 

mal ihracatında tutsak etme eğilimindedir. Bu nedenlerle 

19 80 'li yılların başında islam ülkeler.l.ne .ihracatta göz

lPnen olatanüstü sıçramanın sürekli olma olasılığı düşük-

tür. 

rv. 12 80 SO~·:RASI SINAİ İHRA.CATIK DEGEHLEKDİRİUf2Sf. 

19t.:o sonrası sınai ihracatın değerlendırilı:Jesini ya

parken öncelikle 1980 1 1ere kadar gerçekleştirilen ima

lat sanayii yatırımlarının inc•'lenmesi gerekir. Şöyle

kiJ imalat s?...nayii alt kesimlerine yapılan yatırımlarda 

ara ınalları sanayiine yapılan yatırımlar dikkat çekmek

tedir. oranlar h:::.lindc belirtecek olursak, toplam iı:ıalat 

sanayii vatırım1arının, Birınci Planda ~{ 60'ı, İkinci 

Planda 5'~ 69 1 u, iS çüncü Plan·-ıa ~~ 60' ı, ve Dördüncü Planda 

~~ 71' i ara malları sanayiine yapılmıştır. Burada dikkat 

çeken bir ba~ka konu da toplam yatırımlar içinde imalat 

sanayiinin almış olduğu paylardır. 1963 yılında c; 24 

olan bu pay 1967'de c,:' 21, 1972'de % 31, 1975 de ~ 30 
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iken 19 80 1 e l:adar budotrul tuda gitmiş, 19 80 den sonra 

sUrekli bir dJşi..iş g~rUlmcye başlanmı~tır. Öyle ki 19 25 

yılında toplam yatırımlarda imalat sanayii yatırımları

nın payı 7: 19 1 a düş mü;: tür( 74). İmala t sanayii ya tırımıa

rında ki bu gel{sme ile 1980 sonrası aynı sanayi ürünle

rinin ihracatındaki gelişme karşılaştırıldığında' sınai 

ihracatın 1980 ~ncesinde yatırımları gerçekleştirilen 

kesimlerden kaynaklandığı, 1980 sonrasında yatırımların 

dLişüş g~sterınesi ise sınai ihracatımızda ana kaynağın, 

daha önce sağlanan üretimierin ihracata yönlendirildiği

ni g~stermektedir. 

Türkiye 'nin ihracat sorunu 19 80 öncesinde geneldeı 

iç üretim, iç talep hacmi ve bu ikisinin arasındaki fark

tan oluşan fazlanın ihraç edilmesi olarak g~rülmüştür. 

1980 sonrasında ise ihracatı özendirme ve vergi iadesi 

önlemlerinin yoğun bir biçimde uygulanmasıyla ihracat 

olgusu tek ve başlı başına bir politika olarak ele alın

mıştır. Dış pazarlama, dış pazarlamada enformasyon sağ

lama, ilişki kurma, satış alanlarındaki teknik ve yöntem

ı er s orunu da çeşitli kuruluşlar ( İGEHE gibi) arac ılığıy

la giderılıneye çalışılmıştır. 

1980 sonrası sınai ihraca~ı alt sektörlere göre in

celediğimizde dokuma, hazır givim, deri, ~ğıt ve k~ğıt 

ürünleri, kimyasal gübre, kauçuk, lastik, cam ve camdan 

(74) Bkz. II BC:lüm Tablol-(S. 
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mamUl e~ya, çimento, demir-çelik, Plektrikli makinalar 

ve ula~ım araçları gibi mallarda ihracat artışı görül

mektedir. Belirttiğimiz bu mal gruplarının 19E0 1 e kadar 

dPvam eden ithal-ikameci sanayileşme sonucunda kurulan 

ve belli bir düzeye kadar geliştikieri görülen alt sek

törler olduğu görülmektedir. 

Bu arada 19e~ sonrası ihracatın arttırılmasında Türk 

lirasının sürekli devalüasyonlarla ucuzlatılmasının ve 

Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın giderek geniş 

boyutlara varmasının önemli etkenler olduğunu da unutma

mak gereklidir. 

Özetle' 1980 sonrası sınai ihracatımızı değerlendi

rAcek olursak 19 80' e kadar ithal-ikameci sanayileşr.1e po

litikası sonucu yapılan yatırımların 1980 sonrası görü

len sınai ihracat artışının en önemli nedeni olduğunu 

söyleyebiliriz. Eğer ithal-ikameci sanayileşme politika-

sı ilr:> h: .. .ı y.c~tJ.rJ .. ınlar ya~")ılm=unış olsay:lıf ihracatı özen

dirme önl•C!:rıleri~ vergi iadesi veva devalüasyonlarla Türk 

lirası!cın ucuzlatılmasının, sınai ihracatı tek başına 

arttırmaya yeterli olmayacağı ortaya çıkmaktadır. 



SONUÇ 

Türkiye ı de cumhuriyetin kuruluşundan planlı döneme 

g~linceye kadar ihracatın yapısında önemli sayılabilecek 

bir değişiklik olmamış ve ihracat tarımsal aiteliğini ko

rumaya devam etmi~ tir. Ancak planlı ~!önemle birlikte ih

racatın geliştirilmesi ve yapısının sınai UrUnler lehine 

de{d~ tirilmesi gereği üzerinde önemle durulmaya baş lan

mıştır. Gerçekten, Türkiye'nin ihraç etmiş olduğu gele

neksel tütün, pamuk, fındık, Uzüm, incir gibi tarımsaı 

ürünlerin ekonomik kalkınma ile birlikte hızla artan it

halatı finanse etmediği zamanla görülerek ve planlı dö

rıem s'-irr>since izlenen ithal ikamec;i. sanayileşme politi

kBsının da etkisiyle sınai nitelik taşıyan işlenmiş ürün 

i.ir•?ti.mi ve ihracatı özendirilmiş, ihracatın yapısının 

sınai Uı~nler lehine kaydırılması için çaba gösterilmiş

tir. 

Dışa ba~ımlı ve içe dönük bir yapı gösteren sanayi

mlzin ihracat olanakları, korumacı politikalar, ithal

ikamesi yapılacak sektörlerin iyi belirlenemenıesi ve 
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yapısal nedenlerden ötürü kısıtlı kalmaktadır. Dolayı

sıyla san ay ile r_.Luizin dış ;üyas al ara aç ılabile c ek ölç e k

lerde kurulmuş ve verimli çalışan, içsel ve dışsal eko

nomiler yaratabilen, maliyet, kalite ve pazarlama alan

ıarında uluslararası rekabete gücü olan bir yapıya eri

şebilmesi, üretim ve ihracatta birbirlerini geliştirici 

nitelikleri olan köklü ekonomik önlemlerin alınmasını ve 

uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Sanayi ürünleri ihra

catımızın değer ve miktar olarak arttırılması, bileşimi

nin talep ve fiyat özellikleri uzun dönemde daha elve

rişli mallarla güçlendirilmesi, mal ve pazar olarak çe

şitlendirilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. 

Türkiye'de 1964-1979 yılları arasındaJ ithal ikame

ci sanayile~me stratejisinin uygulamaları ve kalkınmada, 

sanayileşmenin motor görevini üstlenen sektör olarak dü

şünülmesi sonucu, hızlı bir gelişme görülmüştür. Planlı 

dönem başında ithal-ikameci sanayileşmenin birinci aşa

ması olan Tüketim malları sanayi mallarının üretimleri 

ve ikinci aşaması olan dayanıklı tüketim mallarında da 

yerli üretim büyük ölçüde tamamlanmıştır. Daha sonra ise 

yatırım malları sanayileri üretimltrinin sağlanması yö

nünde gerekli potansiyel mevcut hale gelmiştir. Planlı 

dönem içerisinde Türkiye'de standart uluslararası tica

ret sınıflamasına göre sanayi gelişiminin oldukça hızlı 

olduğu görülmektedir. Bu sınıf'lamaya göre en hızlı sınai 

ürün ge 1 i~ imi çeşit li hazır eşya ile makine ve ula ş ı m 

teçhizatında görülmüş, kimyasal maddeler ve işlenmiş 
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ürünler ihracatında Mnemli sayılabilecek ölçüde artış

lar olmu~tur. 1970'li yıllarda. sınai nitelikteki işlen

miş ürünlerin toplam ihracat içind~ki payları genel ola

rak küçük oldutu için bu gelişme, artan ithalatı finanse 

etm('de yetersiz kalmıştır. Diğer bir deyişle, Türkiye. 

ihracatında standart uluslararası ticaret sınıflamasına 

göre eıda maddeleri, canlı hayvanlar, yenilmEyen madde

ler ile içki-tütün gibi tarımsal kökenli ürünler nisbi 

önlelcrini korumaya devarn etmiştir. 

Tiirkiye 'de sanayii, aynı malı üreten çok sayıda fir

manın çağdaş teknolojik ölçülere göre çok düşük ölçekli 

üretimde bulunduğu bir yapıya sahiptir. Dokuma ve bir 

ölçüde dP gıda sektörleri dışında sanayide dev görünen 

üretim birimlerinin uluslararası piyasada boy ölçüşen 

firmalar karşısında küçük kalmaktadır. 

Aşırı devalüasyonlar ve bir kısım olağanüstü önlem-

ı e ı le s ın ai ürün ihrac atınJ.I\ geçici bir s üre art tır ı lma s ı 

olanağı vardır. Ancak uzun dönemde sınai ürün ihracatının 

sattıanınası, süreklilik kazanması olanacı çok sınırlıdır. 

2~ Ocak Kararlarıyla ihracatı özendirme önlemleri 

ile dövizin (doların) Türk lirası cinsinden maliyeti gi

derek artmı~tır. İhracat taahhüdü (gerçekleşmesi değil) 

karşılığı açılan krcdilerin Türk lirası tutarının dolar 

olarak taahhüt edilen oranı 198()1de 39, 19E!l de 48 ve 

1982 de 80 TL olmu~tur. Kısaca bir dolar ihracatın sağ

lanması için giderek daha çok Türk Lirası ödendiği anla-
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şılmaktadır. İhracat kredilerinin faiz oranlarının, ih-

racatı teşvik fonundan% 15, bankalar sisteminden~ 22-

JO dolayında olduğu dikkate alınırsa, kaynakların çok 

büyük ölçüde ihracatı arttırmak üzere kullanıldığı sonu-

cuna varılabilir. 

Görüldüğü gibi 24 Ocak kararlarıyla ihracatı özelli!~ 

le sınai ürün ihracatını arttırmak üzere getirilen önlem-

ler gen~llikle parasaldır. Oysa sınai ürün ihracatı fi-

yatındansa maliyet ve nitelik sorunudur. 

1980 li yıllarda Türkiye henüz belli başlı sınai 

ürün ihracatçıları sınıfına dahil edilmernekle birlikte 

(1984 yılı Dünya bankası raporunda ba§lıca sınai mamül 

ihracatçısı gelişmekte olan ülkeler olarakı Arjantin, 

Brezilya, Yunanistan, Hong-Kong, Güney Kore, Filipinler, 

İsrail, Portekiz, Singapur, Güney Afrika, Tayland ve Yu-

goslavya kabul edilmiştir) İhracatın y&pısında önemli 

bir değişme olduğu görülür. Hammadde ihracatı mamül mad-

de ihracatının 1981 de toplamdaki payı% 6J'e düşerkBn, 

mamül madde ihracatının payı ~; J7'ye yükselmiştir. 

' 19 80 lerde dış konjonktürün olumsuz olmakla birlik-

te Türkiye açısından· olumlu öğeler taşıdığını da belirt-

mekte yarar görmekteyiz. Dünya ticaretinin durakladığı 

bu dönemde bölgemizde petrol kökenli talep canlılığını 

sü~dünnüş ve özellikle 1979 petrol fıyatları artışını 

izleyen yıllarda petrol ihracatçısı ülkelerin ithalat 

talebi önemli ölçüde artmıştır. Bunun yanında 1980'li 
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yıllari.lı brHgedeld diğı:):r bir gelişmesi olan İran-Irak 

· aava~ı da sonuç·ta ihra~at:ı..m:ızuı. öne~.l:i bir k:ı.smın:ı:. 

iran•a yöneltecek kadaı." etld.li olmuştur ... örnek vermek 

· gerek.i.rs e '19 80 y:ı.l:ı.nın ilk ı ı e-.yj;nda İsl.am Ulkel~ri.ne 

yapılan, 49,7 milyon dol.~rlık ihracat, 19 Blr yılıil:Ln aynı 
i 

döııeminde % 200 artarak .ı Mi+yar 500 miıron dolara ula.ş-

. m ış tır .• · · 

19 80 sonrasınc;la OECD liıkelerine yapılan ihracatınıız.;. 

da ise· düşüş görülmektedir ( 1979 'da 63 s;9 dan,., 19 85' e 

· 'fo .51. 5), aynı Şekilde Avrupa :$konomik Topluluğu Ullcele

:ı:-ine ihrac;atım:ı.zda da. bir g·erilemtı görUlmelı:ted;.:i.:t~i Buna 

ka:r.ş:ı.n1 islam Ulkc-ıJ.erl.ne Y.\'.tp:ı.lan genol ilu:acat;taki ar-. 

t.:ı.ş 1'· s.ınai uıa.ııaı'da görUlen. ihracat art:qp.nın bl.ı~ baş--

ka n.edeı:ıini de ortaya koymaktadır. 

Bu. silreç· aslındadol~l bir sUreç kabul edilebilir. 

Ç'UnJrU TLirk:i.y(;') 'nin sanayi maliar:ı..n:ı. daha çok nispeten ge

x·:i. ka.J.ml.§ Ulkelı.Jre eabı.cağ:ı. agıkt:ı.:ı:,. 

Planlı dönemde yara.t:ı.lan, ithal • ..ikamesinde en büy'tik 
ı· 

pay, ·taşıt, araç ve ge;reçleri.iie petrol UrUnler.i, cam,. 

kimya,. demi,rçeli.k, Çimento ve lastik sanayilerinde a.it. 

olmuş ·tur,. Bunları sırasJ.yla ·makina, elektrik mald.nala.-

:t~~- ve kömUl:; sanayileri izlorılo1dndir. Bu sc.mayi. da.lJ.ar:ı. 

ıo· y:ı.llJ:k aır. dönemc!e '{;opiam ithal ikamesinin % 91' ini. 

yaratm:ış t:ı.r. J · .. 

l98G 'ao:nras.:ı. ih:ı•e.ca·l~ .. ~ı a'!t S"'l<::·ı..o"···l·"· .... e .,.;..i:ı;· ... ~ d a.1J· · ~. , ...... - ~.., ı..ı ... """" b V . .., • ae. .. :ım:t 
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kimyasal gUbre, petro-k:j.ınyaş petrol ar:ı. tımı, kÇ'ı.uçuk ve 

lastik ürün.le:r.i. 1 cam ve camdan mamUl eşya, çimento, 

deriıir-çelikı; ~lektrilcli makinalar ve ulaşım araçlariıı:da 

. büyük ihracat artışı görUlmekt.ed:i.r •. 

D':i.k~t edilecek olursa 19'f'ı0 1 e kadar devam edlen it-
·ı-

hal-ikameci.sanay:i.l~şmJ'sonuclinda kurulan ve belli bir. 
.. '; \. . . 

düzeye: kadar g~lişt:Lkı,e;ri ··görülen alt sanayi sektörıeri.;.. . . . ' . -~ . ' . . . . . 

·nin ihraoat:ı.nda ·dikkate·değe~ bi;- artış olmuştur. Bu ar

tışı daha önceki böltlınl~rde, Ş~ö-zUnU ettiğimiz özendirme 

ö~lemlerininb:i.~sonucu·o.i;arak·değerlendirebiliriz,. Ha--
. . . . ~ . . 

t:ı.:rl.anacağJ. tizere hükümetin dışarı aç:ı.1.ma politikisı iz .. 

lameye tJa:şl.amasindan .~onra çeŞ:t:tl:i sektör:t.arde şirket-

i..t'laslar:ı. g8:r.Ulıneye başlan.rri.:ı.ş·bı. Eu iflas olaylar:ı.n:ı.ıı 

yetortdz: taknolo·ji ve dJ.Şa aç:ı.lahiJ.ecel~ dUzo)!;ı~ gelmeyen: 
. . 

şirktıt•}Rrde olduğunu i:fade (ıdebilirizs ICt.saca 2~ Ocalı: 

kara:ı:•la:r.ı öncesinde ihracata yönelik çalışabilecek san~

. yi knruluşliir:ı.nl.n i:lcamec:l-o~nayileşme ile kux·uıruuş oiına

s :ı., 21~ Ocak karar].arı ile getirilen yeni özendirineler ve 
i .· ' . •. . ' . ' 
' . . 

r . . . . , . 

sUrekli devalUasyonlarla TUrk ·lirasının ucuzla.t:ı.lması 

sınai iiiracatın artmas:ı,nda asJ.l neden olmuştur. 
• . . t 

Sı..."lai · uı~unıeriAuizin gerek teknoloji,· gerekse maliyet 
ı . 

yönlinden. ge-lişmiş lilkole:ı.·le re1teo.bet edebilBcek düzeye 

ge1ebilmeleri ~e sanayi, U:r•Un.lerimizin gelişmiş Ullcele.;. 

re do -yapılrnas:ı dileğimizdir., Anf:ak 19 80' li yıllara lca- · 

dar ithal .... ikame6:L ve koruınac:ı. bi:r. polH;ikayla gelişen 
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sanayimiz ihracatının, sllrekli arttırılabilmesı.nin ise 

yapılacak yeni sınai y&-cırımlc.ı.ra bağlı olacağı da açık

tır. 
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