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G ! R ! S 

Günilmüzde ülkelerarası ilişkiler, ekonomık, sosyal ve 

siyasal alanlarda giderek daha yosun hale gelmektedir. Geliş-

me çabalarını sUrdilren Türkiye~ kendi çıkarları dosrultusunda 

çeşitli ülkeler ve sruplarla olan ilişkilerini yeniden deser-

lendirme durumundadır. 

Ekonomik açıdan Avrupa Toplulu9u ile Türkiye zaman zaman 

yaşanan kesinti ve durgunluklara ragmen sUrekli bir ilişki 

içinde bulunmuşlardır. Avrupa Toplulusunun nihai amacı siyasi 

bütünleşme olmakla beraber Türkiye, Toplulu9a Uye olmak için 

müracaat ederken dncelikle ekonomik nedenleri dikkate almış-

tır. tlk ilişkiler 1 Aralık 1964 tarihli Ankara Anlaşmasıyla 

başlamıştır. 14 Nisan 1987 tarihindeyse tam Uyelik için baş-

vurulmuştur. Paris Anlaşmasının 98. maddes.i uyarınca Avrupa 

Kbmilr ve Çelik Toplulusu'na, Roma Anlaşmasının 237. maddesi 



uyarınca Avrupa Ekonomik Toplulugu'na ve 205 maddesi uyarınca 

da Avrupa Atom Enerjisi Toplulugu·na gerekli başvurular ya-

pılmıştır. Komisyon, f2kcırıcımik, scısyal, siyasal, kültürel ve 

hukuki incelemelerini iki yıl içersinde tamamlayarak görüşle-

rini rapcır halinde kcınseye sunacak ve daha scınra kc•.tılma. ']Ö···-

rUşmeleri başlayacaktır.6-10 yıl sUrebilecek katılma görüşle-

rinden sonra Katılma Anlaşması üye devletlerin ve Türkiye'nin 

yasama organlarınca onaylanırsa tam üyelik gerçekleşecektir. 

TUrkiye-AET ilişkileri açısından tam üyelik serçekleşse 

de gerçekleşmese de Türk sanayiinde Avrupa Toplulugu'yla 

rekabet edebilecek sektörlerin belirlenmesi, bunlar arasında 

halen avantajlı olanların bu avantajlarının sürdürülebilmesi 

iç in S·::?~·ek 1 i çalışmalar yapılmalıdır. Halen çok avantajlı 

olmasa bile biraz ilgi ve destek ve çok p <:ı.i··-ı c'. 1 :ı. o J. m .:=:•. y "''·c: Eı. k 

yatırımlarla oldukça avantajlı hale selebilecek sektörler 

üzerinde de ısrarla durulmalıdır. 

Y.::ı.p :ı. 1 <:ın •;;:•::?·~ :i. t 1 :i. araştırmalarda Avrupa Toplulugu :i. ı~::: 

rekabet edebilecek sektörlerin yerli kaynaklara dayalı, deri 

ürünleri, dokuma, giyim eşyaları, halı, cam ve çimento oldugu 

ortaya konulmuş bulunulmaktad:ı.r. 

Bu çalışmanın konusu olan ''Türkiye'de ve Avrupa Toplulu-

su.nda Df::~ı··-i Vf2 DE~ı··i 11amu.llf:?~'i S<::ı.nay·:i. ll b :i. ~'k .:::ı.ç: 

durulmaya deger bulunulmuştur. dteden beri Türkiye'nin dışti-

caretinde önemli bir yeri oları topluluk üyeleriyle ilişkiler 

Türkiye'nin tam üyeligine dogru gelişimini sUrdUrmektedir.Ge-

lişmekte olan bu ilişkilet' i\;.et'sinde Tüd=: iye' rı i rı b i zce ~~Il. 



avantajlı oldugu sektörlerden biri olan deri ve deri mamulle-

ri sanayi daha da önem kazanacaktır. Türkiye'nin hayvan var-

lıgı açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer al-

dıgı bilinmektedir. Ayrıca deri ve deri mamulleri üretiminde 

gelişen teknolojiye ragmen el emegi hala önemini korumakta ve 

Türkiye için geleneksel sayılabilecek bu sektörde gerçekten 

iyi ustalarımız bulunmaktadır. 

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirmeye çalıştıgı ih-

racat hamlesi içersinde deri ve deri mamulleri sekterUnUn 

payının ümit verici bir gelişme göstermesi bizi bu konu Uze-

rine egilmeye yöneiten önemli bir unsur olmuştur. Bunların 

yanında AET ülkelerinin giderek bu sektörden çekilmekte ol-

dukları söylenebilir. Bu durum sektörün pahalı ve eziyetli 

bir sektdr oluşu ve çevre kirliligine yol açmasıyla açıklana-

bilir. Bu gelişme Türkiye için bir avantaj olarak deserlendi-

ri lebilir. Ayrıca Türkiye'nin geleneksel tarım ürünleriyle 

tekstil UrUnleri ihracatı toplulukta çeşitli engellerle kar-

şılaşmaktadır. Deri ve deri mamulleri ihracatında ise bu tUr 

güçlUkler yaşanmamaktadır. önümUzdeki yıllarda bazı engelle-

ri n çıkması olasılısı da pek fazla gdrUlmemektedir. CUnkU 

Topluluk U lkeleri içinde bu sektdr bazında kendi çıkarları 

açısından tekstilde oldugu gibi Türkiye'nin rekabet gücUnU 

kırmak zorunlulugu duyan ülke yoktur. 

!şte kısaca degindigimiz bUtUn bu unsurlar böyle bir ça-

lışma yapmak konusunda bizi teşvik etmiş ve ydnlendirmiştir. 

Calışma Uç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ulus-
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1 at'a t'2\ s ı ekonomik birleşmeler ve gümrük birlikleri teorisi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın teorik bdlümünü oluştu

ran bu bolumde ekonomik birleşme türleri kısaca açıklanmış

tır. Gümrük birliklerinin statik ve dinamik etkileri incelen-

meye çalışılmıştır. 

Ikinci bdlümde Türkiye Ekonomisinin ve Türkiye-AET iliş-

kilerinin genel bir degeriendirilmesi yapılmaya çalışılmış-

tır. Türkiye ekonomisinde planlı kalkınma ddnemi dncesi ve 

planlı kalkınma ddnemi kısaca gdzden geçirilerek imalat sana-

;;irıclf.:?k:i., ihı····ac:at Vf?!! :i. tha :ı. a.t t<:;.k :i. gelişmeler genel çizgileri 

it:i.barıyla açıklanarak degerlendirilmiştir. Türkiye-AET iliş

kileri ise Ikinci Dünya Savaşı sorırası ekonomik drgütlerımeler 

ve (~~::orıom i k ilişkiler açısından Türkiye'nin Batı'ya yaklaş-

ması kapsamında ele alınmıştır. 

c.::ı. ı ı ~,m.:::ı.n ı n üçüncü ve son bdlümünde Avrupa Ekonomik Top-

lulugu ve Türkiye'de deri ve deri mamulleri sanayinin durumu 

sürecinde incelenmeye çalışılmıştır. T"oplı . ..ı.lı . ..ı.kta 

ve Türkiye'de sektdrün gelişimi dzetlendikten sonra üretim-

tüketim, dış ticaret ve karşılaşılan sorunlar açısından bazı 

degerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. 

bdlümlerde belirtilen aksaklık ve sorunlar ile 

bun la.t-·a. ilişkin olarak düşünülen çdzüm dnerileri ise topluca 

sonuç bdlümünde yer almaktadır. Zaman içersinde belki de 

toplulugun ni he:•. i amacının siyasal olmasına b<::\Slı 

11 Avt'upa Ekonom i k Top 1 ul u.gu. 11 y·et' i nr=- 11 f-iVt'upa. Top 1 u.l ugu 11 :i. fadi:."':!S i 

kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmanın çeşitli yerlerinde kul-



lan ılan 11 Avn.ıpa Top lu lugu 11 veya 11 Top lu lu k 11 i fade ler' i il e "Av--

t~upa Ekonomik Toplulugu" <:i.ynı anlamda kullan:ı.lmaktadıı·-·. 



B t R 1 N C 1 B ö L U M 

U L U S L A R A R A S E K O N O M 1 K 

B 1 R L E S M E L E R 

V E 

G U M R U K B 1 R L t G 1 T E O R t S t 

I- ULUSLARARASI EKONOM!K B!RLESMELER 

1. Tanımı 

Günlilk kullanımda 

rerek bütün oluşturma manasını taşımaktadır.Ekonomi literatü-

ı··' ünde 11 ekoncJmik l::ıit'l.eşme'' nin bu. c.ienl:i. kesin a.r-ıl.::.<.mı yoktut'. 

Bazı iktisatçılar, sosyal entegrasyon kavramını da bu kapsam 

içine koyarken, bazıları degişik türdeki ekonomik birleşmele-

ri bu başlık altında sınıflandırmaktadır. Yine bu konuda ya-

tartışmalarda bagımsız ulusal ekonomiler arasındaki 

tıcarı ilişkilerin varlıgı entegrasyonun bir göstergesi ola-

rak ele alınmaktadır (1). 

Dünya ekonomisinin çok sayıda ulusal sınırıarla küçük 

birimlere bbıünmilş olması ve bu ulusal birimlerin birbirle-

riyle olan ekonomik ilişkilerini çeşitli engellerle azaltmış 

olmala.t-·ı '1i2konomik d<?:1.gılma (pat'ç,::alanma) 11 olaı·'.::1.k taı-ıımla.rıır··.J3u. 

ekonomik dagılma (parçalanma) yı azaltan veya ortadan kaldı-

faaliyet ve çabalar ise o 1 a.t'a.k ka-

b u.l ed i 1 i ı··' ( 2) • 

-------------·-----
< 1 ) B •ö? ı a BAL Pı S S i:::ı , T h e ___ T h e o t' v __g_f E ç_g_!J. o !I! .. i.ç;_ ___ tJJ..t.?~9.J.~"l.tiS.ln., Ge o ı·' g t::.· 

f:ıll•ö?n and Unv-.ıin Ltd., London, 1973, s. ı. 
< 2 ) Be s i m U S TU r··.ı EL , 11 i l_ ı et .te t' at' .::ı. s ı ! L.tL'§.S\.Q_LJ?i!:J,_ e ŞJ.TI.§'!_lg_m~:..t2.t, 

Ankat'a, 1960,s.8. 
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Birleşme ile işbirligi arasında niceliksel 

oldugu kadar niteliksel de olan farkın ortaya konması gerek-

mektedir.Işbirligi, ayrımı azaltmaya yardımcı durumları içer-

mektedir. Ekonomik birleşme süreciyse ayrıma (farklılıga) yol 

açan engelleri ortadan kaldırmaktadır. 

t.i t' rı c:· r:ı :i. n , t :i. c ,:_:ı ı·' et politik.:::•.lat-·ı üzerindeki uluslararası 

anlaşmalar uluslararası işb:i.rligi alarıında yer alırken, tica-

ret kısıtlamalarının kaldırılması ekonomik birleşme olayıdır. 

Işbirligiyle birleşmeyi ayırt ederken birleşme 

türlerini temel dzelliklerirıe gdre belirtmekte yarar vardır. 

Bu ayrım birleşmeyi i ·:;;b i ı·-·1 i 9 :i. n cl·=~n ayıran temel dzellikleri 

tanımak açısınciarı dnemlidir. 

2. Ekonomik Birleşme Türleri 

Ekonomik birleşme, degişik şekil ve derecelerde gerçek-

ı f!.~·ş i ı·-· 

Serbest Ticaret Bdlgesi, 
CU.mt'Ü k F i ı·· 1 i ::~J :i. ·_; 
Cl r· t "''· k F' a. -::.·: ""'· ı···. ·; 
E:konı:::ırn i k B i t-·1 i. k 
ve Tam Ekonomik Birleşme 1~1. 

(3) BALASSA, a.g.B1 
~-· . ·' 
::".:· 1: • .:- .. 

Türkçe kaynaklarda B.Ustürıel başlıca ekonomik birleşme 
tCw 1 et' :i. n i, 1 k t ı sc:; d :ı. 1 şl:ı it' ı :i. ~!J :i., SedH2S t T :i. c,::tt'f.'~t Bi:i lg e~~ i, 
TE:ı.ı···i+(:? Bit'l:i.gi, C3ümı····(-'tk B:i.ı···l:i.g:i., :tkt:i.s~::ı.di Bit-·lt:?şme şeklin

de 5 grupta toplarken CBkz.Ustürıel s.10) A.Gi:ikdere, Ikti
sadi !şbirliSi Anlaşmaları, Serbest Ticaret Sahaları, Ta
rife Birlikleri, Gümrük Birlikleri, Iktisadi Kaynaşmalar 

şekli nde b it' <:ı.y-r· ı m yap m ı ştır·. Bkz, : r-~. Y. Gbt:::m::RE, B_;_ __ "<:L§ÜJJE.-·· 
[!_i1L-.. _ i..j lJ::;_g_L§'..l.::i:l!:2.~oS..l __ LLL~ ~!..!::"i!:.1.L~j._r: ı E~ ~!!!.~.l.J~ t' , S ev :i. n ç ma tb acı. s ı , 
?'m k at' a , 1 9 6 9 , '==' • 7 ·-·· 1 O 1 • r-~ y t' ı c a b k z • : 
Rıdvan KARLUK, Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birligi, 
Ortak Pazar ve Ekonomik Birlik şeklinde dörtlü bir ayrım 
yap m ı ştı t'. (Bkz. Rıdvan Kf2ıRLUf:::, !;:kQJJ..Oı1l ij:;__f;:J...r: ı eş me l.§..r.:__T_~_Q.!' i s j:.. 

'f. ön-~-~ n ~1.§'.11 Tü t-· ti.Y...fL'JJ...:t.I-. ___ m~ T _____ itf. e _l _ _i.g__i v_~ ____ §. an a.y__i ı e §ii.!]J:L.2.Q!2.hl!J..\d., 
Eskişehit~ t.T.t.A. Yayını Eskişehir', 1976 ,s.1-5. 
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Serbest Ticaret Bölgesi Uye ülkeler arasındaki ta-

rifeler, ve kantitatif kısıtlamaların kaldırıldıgı, ancak her 

ülkenin, üye olmayanlara karşı tarifelerini sürdürdügü ekono-

mik birleşme türüdür. 

Gümrük Birligi Uye ülkeler arasındaki mal hareket-

lerinde serbesti saglanırken, üye ülkelerin (J.~{e olina~/~~":l.nla.t"'la 

ticaretlerinde tarife eşitligini saglar. 

Ortak Pazar Ekonomik birleşmenin daha ileri 

şamasıdır. Sadece ticareti enselleyen unsurları degil, faktbr 

hareketliligini bnleyen engelleri de ortadan kaldırır. 

Ekonomik Birlik : Ortak Pazar 'dan farklı olarak, mal 

faktbr hareketleri üzerindeki engeller, ulusal ekonomik 

politikaların uyumlaştırılmasıyla kaldırılır. 

Tam ekonomik birleşme : Uye ülkelerin, para, maliye, 

sosyal ve devreviligi bozan politikaları birleştirilmesi an-

lamına gelmektedir.Burada üye ülkeler için kararları ba9layı-

cı ulusal üstü yetkili bir otorite mevcuttur (4). AET bugün 

bu aşamaya seçme çabası içindedir. 

Root, ekonomik birleşme aşamalarını tablo halinde aşa-

( LJ.) Bkz. Bf:~LASSA, a. 9. e. , 



9 

gıdaki gibi düzenlemiştir (5). 

Bbl...i...it'l I TABLO I 

,----·-----··--·-----·--··-··--·ı--·-·-----·---···----··---·ı---··-----ı-·------,------·---1 

1 1 ı Ut'Eö>t i m ı Ekonom i 1 

ı Faktbrle- Politika-
i...iyelf.?r·· Aı···asıı·ı j ·ı' i l."t:o:et-·ine 1 sı. -.../e ku- 1 

Ekonomik Bir- ldaki kota ve IDrtak konan kı- rumların J 
leşrne aşaması. tarifelerın lltarife sıtların Ahenkleş 

1 
jkaldırılması ve ko- kaldırıl- tirilmesi 

~düs~~-----··----;-F--' mas~---f~~i 1 

1 Serbest Tica-ı Evet 1 Hayır . Hayır 1 Hayır 1 

1-:·-···1~~~~~-··-··~~ ... ::: ':1 E~···~--·-~··---······-··············-··-················-··-····--···-·· (--··---·--·-······---·1·····-···-··---·-··-·--····--·······----+···-·-·-·---------·~ 
ı . .: ... ~~~~~=~:~::b;~;:~·~:.--1 E~vp·i·· 1 Hr~ı···-'U' 1 H-v··t' lı H:::ı.yH' 

··-······-··::~ .. f~~.~.~ .. :-.. ~··-·~--~·-~-·~··-ı------~-~-~:___-1 _ __:~ ----·~~----:-......... . 
:3.Gi..:ı.mt-·ijk Bir'li-ı Evi!:?t: ı E\li2t ı Hc.:ı.yıt' ~~ Hayıı··' 

t:ıı 1 

ı·4 ~-~ t' ;~·~~;.~,;::ı. Z-::~··-·-ı-----·· E,~·~ i"" ·--· .. ·-·--ı-;;;A q-E"~ -~~;-;---~ 

r~=~~~j=~~~==I:~~ı=::=r~==· 
* Sadece endüstriyel mallar 

Ulkeler aldı.kları degişik biçim ve yogunluktaki bnlem-

lerle birleşmelere çeşitlilik ve farklılıklar getirmektedir. 

Mrydal'a gbre tam bir birleşme için alınan her tUrlU bnlemin 

başarıya ulaşahilmesi ancak ülkelerin ekonomik ve sosyal açı-

dan eşit koşullara sahip olmasıyla gerçekleşebilir. ESer eko-

rıomik ve sosyal açıdan eşit olmayan Ulkeler birleşmeye gitme 

kararı almışsa, bu eşitsizlik sosyal yardım planları ve geli-

rin yeniden dagılımı gibi politikalar ile giderilmeye çalı-

(5) Ft·ankl :tn R. ROOT, J_ntet'rıat)..o..cıa:..L.lraq_?_§\!:LU.JJYestm~.!J_i. 
IJı t~m:.:::.."I:., E: o ı i c v , 5;.!:.l:t~_c.e..r: .. L~~., u • s • A , ı 9 7 3 • s • 3 7 s • 
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şılmalı ve "-fır'sat f::~şitligi" sagla.rımalıdıt~ (6). 

Ulusal bir ekonomi açısından da olaya bakıldıgında aynı 

gbrUşürı burada da geçerli oldugu gdrülür. CünkU, bir ekonomi-

nin gerçek anlamda bir ekonomik bütünlUge kavuşabilmesi ilk 

dnce bdlgesel eşitliSi saglamasına baglıdır. Bundan sonra gi-

t"' :i.~' i. 1 ec E' k herhangi bir uluslararası birleşme hareketinin o-

lumlu sonuçlar verme olasılısı artmaktadır (7). 

I I- GuMRüK BtRLtKLERl TEORlS! 

Burada ekonomik birleşme tUrleri içinde uluslararası e-

konomik teori ve uygulamada kendine bzgü bir yere sahip olan 

gümrük birliklerinin statik ve dinamik etkileri incelenmeye 

çalışılacaktır. Yapılacak arıalizin daha ileri birleşme şekil-

leri için de geçerli olacagı açıktır. Gümrük biriiSi teorisi 

uzun bir süre statik -:;.ç ıdE:i.n gUmrUk birliginin 

üretim üzerindeki etkisi, tilketim üzerindeki ı::? tk i. s; i , tic: a t-·f.~ t 

t ic::ar~E?t hadleri üzerindeki etkisi gibi kısmi denge 

analizleri yapılmıştır.Daha sonra zaman unsuru olaya katılmış 

ve genel denge analizleri yapılmıştır. 

1950 'li yıllarda Jacop Viner (8) teorinin ilk dncUsU 

Dlmu.~,:;tut~. Bu iktisatçı olaya yine statik açıdan yaklaşmış ve 

tam bir gümrük birliginin gerçekleşebilmesi için şu koşulları 

gerekli gdrmUştUr : 

( 6) 

<B) 

Gu.nnat~ ı··1RVDAL, !S.C!__)nJ:;et~n_s~,tion<::ı.l _ _f~coı::ıgmy_, Routledge and 
Kegan Poul Ltd.,London, 1959, s.11. 
F t' an ç: o i s c:: AR D I S , Fe c.!E..!.~ a l_L:?..me _ _g..i__!_ n t ~Ji. i o_o__f- u t~ c:ıp e e n r) e 
Lausanrıe, 1963, s.162 • 
• Tacop VINER, The_._.Çus:torrıs __ Unic:ın Issue_, Ne~" Yod::, Cat'nE!gie 
Endowment for International Peace, 1950. 
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a) Bit'l:i.k üyesi ülkeler aralarındaki tariteleri tümüyle 

ka 1 d ı t'm.::<.lı 

b) Birlik dışından gerçekleştirilecek ithalata tek bir ta-

t'i·ff-21 u.y::;ıulanmal ı 

c) (3Umt'Ük geliı·-·ler'i bnceden belirlenen bir plan çerçeve-

·:::; i n cl·:=:.~ Cı. y •-:::: ü ı k e ı ı:::~ ı·' a t' a. ·::; ı n d a p <::•. y· 1 aş t ı. t·' ı ı ma 1 ı ( 9 ) • 

Daha sonra Meade (10) de gümrük biriiSi olgusuna statik 

yaklaşmıştır.Bu iktisatçıyı,Marcus Fleming, H.G.Johnson (11), 

C.A.Cooper, B.F. Massel, Lı.psey, Scitovsky, B.Balassa takip 

etmiş, yaptıkları inceleme ve araştırmalarla dinamik enteg-

rasyon teorisine bnemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Konuya statik yaklaşım, günümüzde çok bnemli sorunlar-

l a.t'da.n b i ı--' i o 1 ar·ı kalkınmanın gbz ardı edilmesine ve yalnızca 

gelişme seviyeleri aynı olan ülkelerin ekonomik birleşmeye 

gitmeleri halinde ortaya çıkabilecek olayların ele alınmasına 

neden olmuştur. Bu yüzden bazı iktisatçılar, dinamik 

rasyon teorisinin daha çok az gelişmiş ülkeler açısından bnem 

taşıdıSını belirtmişlerdir (12). Çünkü az gelişmiş ülkelerin 

sahip oldugu bazı nitelikler nedeni ile optimuma u.laşılama-

maktadır.Bu inanış günümüzde bir blçüde deSişmiştir. Pıt·tık 

kalkınma kavramına tamamen dinamik bir olgu olarak yaklaşıl-

( 9) 

( 1 o) 

( 11) 

( 12) 

Bkz. \JINEH, a.~J.e., ~,;.~! .. 
.J • t1 • r·1E AD E , IJ-ı e ı h eo !..'..Y.: .. _ _g_f__ln_.!i_g~..c.C!..s""l..i. i o D..s\J E c OfE?Jiı.l_ç_. _ _f' o l J.... c y_ 
::::cı L.l..I __ T!:2.2.Qg .. __ Sl[l..Q__Jj~_Lf a !:.::.~., O:-: +ot' d U n :i. vet' s :i. t y F' t·· e s s , 
Lo rı d o n l. 9 6 6 , · T ı-~_J h e o ~::y __ Q.f_\;..!:-:.13 t .f":!.f.D.§:_\::!IL~_pn , rı m st e ı·' ci~"· m , 
1955. 
H • G • J O H t··.ı S D N , s.Çcçı n .9..!IlJ....f".,_ F'.L~.U-~_L~~~? ___ T~~.~::!.f\!.~~iJ. .. 2_l-::.~2. s '2 ..... f:@..~~.1..9.E... e d 
Çg!..ı.n_.!i._c.i~-.2..!... 1 96 7. 
Ra~! na t' NUR KS E , §.i.ı:::.ı:.ıc i!JF ~.~=2...J2~.,LJ;;;.Ç.~.!!im e ı:.::s= e _ı!rt~~~n ~\t i_!.:ı na_!_~ 
Develo_ı:ımerü __ ç:cof)Ofll.!.s..ue_, Pat'i·:s, 1968, s.205. 
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maktadı t'. 

1. Gümrük Birliklerinin Statik Etkileri 

Al uratim uzerindeki Etkileri 

Gümrük birliginin kurulması, birlik üyesi ülkelerin ba-

zı sanayilerine kaldırılan g l.i m t'i..i k tarifeleri nedeniyle ucuz 

girdi elde etme olanası verebilir. Yine bazı girdilerin 

ucuza ithalatı üretimde artışa yol açabilir. 

dc:ı.ı···ıa 

s E' ,.-.b (;? -:~; t ticaret sisteminde tPk tek malların fiyatları 

ulaştırma maliyetlerine baglı olarak dPgişebilir. Ele 

alınan herhangi bir mal en ucuz arz kaynagında ÜrPtilir. 

Tarifeler, üretim ve talep yapısını deSiştirerek kaynak 

dagılımını etkiler : a) Bazı malların üretimi düşük maliyetli 

yabancı üreticilerden~ tarifelerle kcıt'unan yıjk-:;ek ma 1 i yet 1 i 

).lı?:? t"'\ ]. :L k .,:,ı. ya. ı·' • t":!.:t.n.l. malın yab<:tncı Lı.ı---E~tic:ilt?ı··'in:i.n 

<:tleyhine oldugu durum). bl Tarifelere baSlı cıl<=trak grireli 

fiyatl<:trda meydana gelen deSişmeyle tüketici talebi yaban-

cı m<:tllardan yerli m<:tllar<:t dogru yrin deSiştirir. ( Yerli m<:tl-

t'Um ) • 

Bu iki deSişme dünya refahı üzerinde olumsuz etki yara-

tır. Arz kaynaklarında miktar olarak düşük maliyetten 

maliyete gidiş,dolayısıyla faktrirlerin yeniden daSılımının bu 

yoldan saslanması, serbest ticarete grire daha düşük üretime 

yol açar. Ilave olarak, tUketicilerin degişik malları tercihi 

sınıt'landıı·'ılıt'. Tüh?tici temel i ht i y aç 1 at' ı n ı düşi.:ı.k deget' li 

malları daha fazla tüketerek, yüksek degerli yabancı ma 1 1 at"' ı 
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daha az talep ederek karşılar. 

Yapılan üretim sonucu tilketimin daha pahalı olan yerli 

mallardan, daha ucuz olan ilye illke arz kaynaklarına ddnmesi 

Cpcıziti+ E:tki) kaynaklarının düşilk maliyetli birlik 

dışı üreticilerden yilksek maliyetli ülke üreticilerine kayma-

'::;:ı. (nf:::~.1at:i.+ etki) olarak tanımlanır (13). Uretim etkisi aynı 

malın arz kaynakları arasındaki ikamesini serekli kılar (14). 

Pozitif ve negatif üretim etkisi diye t<Hiımladıgımız 

k <:}\lt'.:~.ıTıl a. ı··' \._)i l"'ı e ı·' t .::~. ı·'E1. +ı nda. n gE·l i ş t it' i 1 E~ n 11 tic: a t'E: t y.0. t'a tıc ı 11 
VE? 

11 ticaı·"·et: S-3.ı:::otıı· .. ·ıc:L 11 ~~~tkilet'in ka.ı·'ş:ı.lıgıdıt' (15) .Her' iki etki 

de birlik içinde gilmrilk tari+elerinin kaldırılmasıyla ortaya 

çıka.t'. 

Tam rekabet varsayımı altında maliyetler sabit, ulaş-

tırma maliyetleri sabit, ulaştırma maliyeti sıfır, herhangi 

bir malın dünya piyasasındaki i:iya.tı .. l en dUşilk maliyet ile 

çalışan ülkedeki üretim maliyetine eşit olmaktadır. 

Konuyu bir drnek yardımıyla açıklamaya çalışalım (16) 

GUmrUk birliginin A ve B diye iki ülke arasında kurul-

dugunu, C ülkesinin dışarıda bırakıldısını varsayalım. A ve B 

ülkelerinin entegrasyona gitmeden dnce cıtomobil ürettiklerini 

ve gilmrilk resimlerinin yilksekliginden dolayı ne birbirlerin-

den ne de diger ülkelerden otcımobil ithaline gitmediklerini 

varsayalım. A ve B ülkelerinin entegrasyona gitmeleri sonucu, 

( 13) 
( 14) 
(15) 

(16) 

Bkz 
Bkz 
Bkz. 
Bkz. 

BALASSA, a.g.e., s.23. 
BALASSA, a.g.e., s.24. 

V I NEF~, a. 9. e. , s. 44. 
USTUNEL, a.g.e., s.44-51. 
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otomobil rv.= t'ed e n i sp et •:=?n ucuz Uretiliyorsa üretim merkezi 

oraya kayacaktır. Entegrasyon bncesi var olmayan ticaret iki 

Ulkenin entegrasyona gitmesiyle birlikte başlamış olacaktır. 

Bu :i.k:i. ticarette oluşan artış, entegrasyon 

dı·:.;:;ınd.:::•. ke:ı.la.n ülkelerin ihracatında herhangi bir deg:i.şme ya-

ı···a. tm.:;,;_y.:::tCE<iJ ı nda. rı 1
' net 11 <:!.t't ı ş o 1 a.r··ak kabul. ed i 1 f.~b i 1 :i. t'. 

Kla.·:s:i.k ''s;ı:::?t'i:Jest tic:at'(::~t:i.'' ~:;a\/Lt.nan Vinet·' ~]ibi iktisatç::ı--

lar bbylesi bir etkiye olumlu yaklaşmışl.ardır. CUnkU Uretim~ 

maliyetierin daha ucuz oldugu yerde gerçekleşmektedir. Ornek 

aldıgımız A Ulkesi otomobili B ·ye gbre daha ucuza Uretebili-

yorsa, bunun Uretimi A 'da gerçeklestirilecek ve B ülkesine 

ihraç edilecektir. Birlik dışında herhangi bir Ulkede,brnegin 

C 'de A'ya gbre daha ucuza bir Uretim sbz konusu olabilir. Bu 

durumda ticaretin sadece A ve B ülkeleri arasında serbest bı-

" rakılması dünya ekonomik kaynaklarının optimum dagılım ve u-

ı···· E~ t: :i. Hi :i. i'"'ı :i. saglayamayacaktır. CUnkU aynı mal, C Ulkesinde A ya 

gbre daha ucuza Uretebildidigi halde, A Ulkesi üreticisi~ B 

Ulkesirıe satış yapacak~ C Ulkesi üreticilerinin bbyle bir sa-

tış şansı olmayacaktır. 

!..,.! i nt::.· ı·-· ( ı-7) , but'ada hE? i·' ma 1 :ı. ''en düşük rna li yet 1 e'' üı··'c!tı:2-

bilen Ulkenin o malın üretiminde ihtisaslaşamayacag:ı. için, 

'
1 seı·'bt?~:::. t tic: .::•. t··e t '' i c:l f?a.l i n i rı t:.it:~t'Ç t=! k 1 e;;me)leC:E?9 :i. n i , ·ı: akat i c! (;?a 1 e 

yaklaşılmakta oldugunu vurgulamaktadır. Buna neden olarak da 

~;unu r:ıbst:E!t'mektt=:diı·' :''en düşük mal:i.yetle'' ç~::ı.l:ı.şan C U.lkf2sinin 

en tegı·-·a.syon üyesi A ve B ülkelerine ihracatı yoktu, otarşik 

(17) Bkz. VINER, a.g.e., s.44-51 
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yapıya sahip ülkeler kendi ihtiyaçlarını kendileri gideriyor-

lardı. Entegrasyon nedeniyle tam bir ihtisaslaşma sdz konusu 

olmasa da, bazı mallar daha düşük maliyetli kaynaklardan elde 

edilebiyor ki. bu da üretim +aktdr'lf::•t'inin "en iyi" degi 1 ama 

m;;:~vcu. t ·şa t' t :ı. .:~.t-·ci ,3 ''cl ,:J.h a. i y· :i. '' c:l a.g ı 1 :ı. mı c:ı :ı. ay ı c.1 :ı. t'. 

Ekonomik entegrasyona gidilmesi 1 zaman zamc:•.n ulu~>l.dt'c:ı.-··· 

rası ticaretin hacmi ve ydnU üzerinde bir takım olumsuz etki-

ler yaratır. Bu olumsuz etkiler dünya ekonomi kaynaklarının 

optimal dag:ı.lımında, birlik dışı kalan, hatta bazen birlik u-

yesi ülkelerin bir kaçı ıçın istenmeyen sonuçlar yaratır. 

Genellikle bu olumsuz etkiler entegrasyon sonrası Uye 

ülkeler arasındaki ticaretin birlik dışındakilerin ihracatını 

azaltması ile ortaya çıkmaktadır. 

A ve B yine gümrük birligine gitsin.Birlik bncesi A Ul-

kesi otomobili en düşük maliyetle üreten [~ ıj]. kE'S i ndı:?.n ithal 

ederken 1 birlik kurulunca kalkan gümrük duvarları nedeni ile 

Eı ' d •:::.· r··ı b i ı··· .. :::ı. ;.:: cl i:-:ı. h E•. ı. '·c ı . ..ı. z .. :::•. .:::ı. :ı. ·':':\c ,:J. k t ı ı··' .. H • . .ı. ı···. ·'"·d .::':i. t i c:: .::•. ı··' E? t 1 i..'ı. yE? o :ı. m c:ı y· i:':•. n 

ülkeler aleyhine üye ülkeler arasında artacag:ı.ndan dünya 

t i c,:J. t'et i rı ci i'.·? ' 'net'' b ir' E•. t .. t ı·:;; ·'::,(jz k D n u<2;u d i'.".· S i 1. cl :i. r·. ~3ac.i E: ce m eve: u t 

t i c.::•.t'ı::::t i n '' yi:-:ın dF39 i·;::, t :i. ı·'mı::::s i'' ::;ö;,:, kor-ıı...ı.sı...ı.du.t'. 

Ticaretin yön degiştirmesi olayı aşagıda ele alınan et-

kilere yol açar (18) 

( 1 ) B i ı·' mal ı en ucuza üreten ve ihraç eden Ulke yerine, daha 

pahalıya Uretenlerin ihracatta bulunması genel dünya refahı 

açısından olumsuzluk yaratır, 

<18) Bkz : USTUNEL. a.g.e., s.33. 
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(2) Birlik dışında kalan ülkelerin üretim ve ihracat imkanla-

t' ı t ı k -:::ı. n ı t' , 

C3) Bit'lik üyesi ülkelerden bir kısmı evvelce daha ucuza it-

hal edebildigi malı, şimdi birlik üyesi diger ülkelerden 

daha pahalıya almak zorunda kalabilir. 

Yukarıda sayılan bu ticaret saptırıcı etkiler ekonomik 

entegrasyona, yararlı birleşmeler olarak bakmamızı engeller. 

Ekonomik entegrasyona gidilmesinden karlı çıkan tek ül-

kP ele alınan malı üretip, ihraç imkanına kavuşan birlik üye-

~>i ülke~~:;:i.diı··'. 

Viner'e (19) gbre, ekcınoıTı i k entesrasyonun yarattıgı 

ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkilet'd8il h.:ın::;ıisinin 

rn.:::•.nıl.:::~.::/ :ı. c ı e k c::ır·ı c:ım i ı et' 11 ve'/<::•. '' ı··-:;,k i ı:ı 1:2kor·"ıc:ım i le t' 11 o 1 m.:::ı.l a ı·-· ı na bag--

l.ıdıt',. 

\/irıE:::ı·-·, ''t'.;~.kip ekonı:::ımilf:?t-·i 11 birlik bncesi tarife duvar-

l.arıyla korundugundan yüksek-maliyetle çalışan ve benzer mal-

ların üreten ekonomiler olarak tanımlamıştır. Uye ülkelerdeki 

ıj, t-. ı::::.· t i ii1 ' birlik kurulmadan bnce tat' i f12 dı...tvat"' l at' ı at·'k.::ı.s :ı. nd~::ı. \/ .:=ı .. OM .. / .... 

pılıyorsa, kazanç tarifelerinin kaldırılmasıyla elde edilebi-

lir, bbylece ülkeler arasında daha etkin kaynak dagılımı sag-

lanır .. Kazançların daha +azla, daha büyük olması üretim ma-

liyetlerindeki farklara oldugu kadar ticaret E•tki-

nin de agırlıkta olmasına baglıdır. 

tHe yandan e::~et' üye ülkeler· .t~maml_ayıcı m~Ll.aı·~ i..:tt'f.?ti--

(19) Bkz: VINER, a.g.e., s.51-52. 
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yorsa, diger deyişle yüksek gümrük duvarları arkasında farklı 

mallar üretiliyorsa, ticaret saptırıcı etki daha kuvvetli ka-

bul edilir.Bu, tarife engellerinin kaldırılmasıyla ortaya çı-

kan bir sonuçtur. İthalat, dUşük-maliyetli Cıyt.? olm,::ı.yarı 

yerine yüksek-maliyetli üye ülkelerden saglanmaktadır. Birlik 

üyesi ülkelerden birinin en duşuk m-::tl iyt?t ı i Ür'etic:i. cılması 

tamamlayıcı ekenomilerin ticaret saptırıcı etkisini 

yacaktır (20). Yalnız burada bbyle bir sonuca, sabit maliyet 

ve ulaştırma maliyetinin sıfır oldugu varsayımına dayanarak 

ulaştısımızı belirtmeliyiz. 

u~:u.n yı ı l,,:iı····; karşılaştırılmalı üstU.n lt-"'.k leı··' te ot~ i s i rı e 

dayanarak tamamlayıcı ekonomiler arasında kurulan entegrasyo-

nun rakip ekonomilere gbre daha yararlı oldu9u savunulmuştur. 

Viner'le birlikte bu gbrüş terk edilmiş tam tersi savunulmaya 

başlarımıştır.Viner·e gbre üye ülkeler rakip ekonomilerse, en-

tesrasyon sonrası en ucuza üreten üye ülke üretimini sUrdUre-

cek di9erleri bu ülkeden ithal yoluna giderek k.::~.yncı.k lat'J. ı:::!t···· 

kin kullanmış olacaklardır. 

Viner'in savundusu bu gbrUş de çesitli tE;:pki ler··e yol 

açmıştır. CUnkU J.Meade, H.Makower ve G.Morton gibi bazı ik-

tisatçılar, olayı sadece maliyet yön()nderı ele a.la.ı··ak de:ı. ''ı·~a·--

kip'' \/ı?~ ''tE:ı.ma.mla.yıcı'' ekonomi tanımlarına ulaşabilecegimizi 

vurgulamışlardır. Bu durumda birleşme öncesi Q .. ~.f.:!.f"".;_f:E!J:.: ma 1 i ye t 

y.apı·::;ına ~:;a.h:i.p ekonomileı·'i "t•akip ekonomi", yine bit~leşme ön--

( 20 ) B E? 1 a Br~ LA S Sf-ı 1 
11 ~c o l")_ı;!.!]_;l!; ___ _Q_~-v ~.J.Q.E:..~!l~n . .L.~ rı cLırrtg.ar:.?.:.f.i9.!J.. 11 

ı 
Mexica,1965, s.22-23. 
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cı::?si b i r' b i t' ı e t' i n d ı=-2 n fat' k ı ı maliyet yapısına sahip olanları 

11 t am .,;:un 1 .:~ y ı c 1 e k o n o ıTı i l ı=-2 r' 11 o l a ı·' a k t an ı m ı am ı ·'.;:; l ,:H' d 1 t' • D o l ay ı s ı y 1 -::•. 

üye ülkeler arasında maliyetlerde görülen farklılık arttıkça, 

gümrük biriiSinin saglayacası kazanç da artacasından ''tamam-

1 ay ı c ı e k o ri o m i 1 e r' '' a ı·' as ı n d .::\ ~:ı E:~ r' ç e k 1 e ş t i ı·' i 1 e n b i ı·' 1 i k :ı. E~ ı·' d t? b u 

daha fazla olacaktır <21). Bunun ya.n ı nda ~:ıi.:tmı·'Ü.k biı··'liginin 

daha fazla kazanç saglaması için ticaret yaratıcı etkisinin 

de fazla olması gerektiSi daha önce vurgulanmıştı. Bu nedenle 

b i ı·-·1 i k öne•::;!·::; i üye ülkelerin aynı malları gümrük himayesinde 

üretmeleri şartı gözden kaçmamalıdır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz 

Bir'lik öncesi qümı·-·ük himayesinde aynı malları üreten 

ülkelerin birleşmesi, yine gümrük himayesinde farklı malları 

üretenlere göre daha kazançlıdır. Bu kazancın miktarı, üreti-

len benzer malların a.t'a·::;ınd.:.~k i maliyet farklı:t.ısı ölçüsünde 

artmaktadır <22). 

Meade'e göre birleşmelerden do9an kazancı tespit etmek-

te esas alınacak ölçüt, iki Uye ekonomisinin bugünkü durumla-

t .. ·ı clt.:!~jil., ~J&:::·l.~?ce~ı~:.-::: yönelik ta.hmini dı...ı.t-·u.mlaı·'ı olmal.:ı.dıı·-· .. ,··,::ı.n·ı 

E::kor .. ıom i 1 et' i n 11 8i'2 ı·'ç e k l•=:şen 1
' t'a. k iF-' 1 i k 1 e ı··· i degi :ı., "pot.':;.nsiyi:?l" 

rakiplikler önemlidir (23). Durumu yine bir örnekle ele ala-

< 2 1 ) J . E • r·1 E~~~ D E , 11 T h iL..B.§?...!:n o':! a 1 .. .9 f T..!.::...S\!;1~~-J~ a ı·: .. t:: . .t~!2iLL ..... IJı e ..... R.§:.3.1:..9L~E,L. 
yg .. c.?._\:.\.?_......t 1~. U n iYe t? a L_fiF:~E:. r' o_§"!.~:;.h '' , E c o n o m i c a , 1

·) o 1 . X V I I I , 
May 1951, s. 190; H. t•IA~=::OWER and G .. t10RTON, "f.\.._Ç_!2!J..:tc.t9..~.Lt.i.g..!J_ 
Igwar:_ds Thec:n:.:t:...Custç:ın:ıs Uqj._qn_ş." EI, Vol LXIII, l\lo:249, 
March, 19~3, s.35-36. · 

(22) Bkz: BALASSA, The Theory of ••• ,s.30-31;GdKDERE, 
a. 9. e. , s .. 57. 

(23) Bkz : MEt";DE, "The Removal ••• ",s.184-198. 
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lım. A ve B ,::ı.t'a.sınd<:ı.ki tJit'lf.?Şme "tJı.Jgü.n için t'akip ekonomilet'" 

arasında olsun. Bunun E~konomi k kazancı çok fazla olabilir. 

Cünki.j bu iki ülke t:?konomisinin ''bugt.:ı.n için ı·'akip t.~konomi'' ol-

ması nisbi maliyetlerinin birbirine yakın olmasından de9il~ 

daha once uygulamış oldukları kuvvetli himaye dnlemlerinden 

k,::ı.yn.:!.klanm:ı.~;; ol-:::\b:i.liı·-. Bu ·~konomilı:-::.·ı·' ''pot.::;.ris.iyel. ol.c:ı.ı····ak bit'····· 

bit'ini tam.::•.mla.y'ıc::ı'' bit' ya.pıya. -::.;ahiı:) ola.b:i.lit .. ·l•=?t·'. Bit'leşmi'.?ı-ıirı 

yaı··'a tac.::•.s ı derecesi de esas olarak üye ülkelerin 

''pot .::ı. ri·:.:;; i ye 1·-·· tam.=:ı.ın 1 <::•.'/ ı c ı ı ı k'' d i:;:;ı·-c.:::c:\~~:; i r .. ı E! b .:::•.9 ı ı d ı t-· ( :2·4) • 

Birleşmenin büyüklügü, birleşmeleriı-ı refah artırıcı et-

k i 1 et' i rı i belirleyen unsurlardan biridir. Burada birleşmenin 

büyüklügü ile kastedilerı, yayııdıgı cosrafi aları ya da nüfus 

m i k t a t-· ı d e ::ı i 1 d i t' .. :t 1 k k t~ z tarafından ele alınan 

unsur, kapsanan bdlgenin toplam üretim hacmidir. Yani üye Ul-

kelerin gayrisafi milli gelirlerinin toplamıdır (25). 

Birleşmenin büyüklüSUnUn dünya genelindeki etkinliSi 

üzerinde birbirinin üzerinde karşıtı gdrüşler ortaya konmuş-

tur. Viner, Meade, Tinbergen, Balassa gibi bazı iktisatçılar 

birleşme ne kadar büyükse o denli fazla pozitif üretim etki-

sinin bir başka deyişle o denli fazla ticaret yaratılacagını, 

dolayısıyla ticaret sapması E~tk:i.sir-ıin azalacasını savunmuş-

lardır. Hatta Meade ve Balassa (26) tU.m dl.:mya 

ülkelerinin kapsamlı bir birleşmede hiç ticaret sapması olma-

<24) Bkz 

(25) Bkz 
(26) Bkz 

BALASSA, The Theory of ••• ,s.30-31;GdKDERE, 
a .• ~~. e n ' s. 57. 
BALASSA, The Theory of .... ,s.39-40. 
MEADE, The Theory of •.• , s.109. 
BALASSA,The theory of ••. s.35. 
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yacagını belirtmişlerdir. 

Buna karşılık, Duncan Hawtrey ve Wilhem Ropke tam aksi-

ni savunan bazı iktisatçılardı~. Bunlar büyük ulusların koru-

macı egilimleriyle otarşik bir yapı arzettiklerini, küçük u-

luslar gibi uluslararası emek bblüşümü kurallarına baglı kal-

madıklarını belirtmişlerdir. Işte birlik büyüdükçe büyük u-

luslarınkine benzer bir egilimin ortaya çıkacasını sbylemiş-

ı €·~ t-· d :i. r' • F "''· k c\ t cli.:tnya.c:lak i son gelişmeler Duncan ve Ropke' nin 

karamsarlıgını desteklemektedir. 

+at'klılJ.kl<:•.r', ''ülke içindE~, üyt:-! Lı.lkE~lE'!t' a·-· 

ı·'a·::; ı nc!.::ı, !::.ı i ı·' ı i k iç i nde" c:ı 1 ,:ı.b i 1 it-·. tlnıeg i n, r:ıvı··upa F' i y.::ı.·::;a·:; ı rı ı n 

Amerikan piyasasına gbre daha heterojen oldugu konusu tartı-

şılmaktadır. Tüketim alışkanlıkları sc:ısyal statü ile yüksek 

bir korelasyon içindedir. Ekancımik entegrasyon bu durumu de-

r-3 i ş i:: i ı·-· m•? ;:~. B un 3. ragmerı Avrupa'da A.B.D 'ye gbre tüketim a-

lışkanlıklarının sosyal sını+lar arasında çok farklı oldugu 

degişme'' ile sonuçlanabilir <27). Başka bir deyişle sosyal 

durum ile tüketim alışkanlıkları arasında korelasyon bulundu-

sunun kabul edilmesi, birlik kurulunca birlik üyesi ülkelerin 

ay··n ı sosyal sınıfta bulunanlarının tüketimlerinin daha ben-

zer c:ılmasını ve bu tüketim ma 1 l <::H' ı n ı n standardizasyonunu 

mümkün kılacaktır. 

(27) "Yatay Deg:i.şme", aynı sosyal ~~tatüdeki tüketic:i.leı··'irı tü
ketim alışka.nlıklat•ındaki fad::lılık; "DLı.şey de:3iş.m•2", 

farklı sosyal statüdeki tüketim alışkanlıklarındaki 

farklılık olarak ele alınmıştır. 
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"Ya.tc.:ı.y Dı;~~3işm•::",e8~:?t~ yLwt içinde üt~etilerı mallat~ yaban-

cılarırı zevklerine uyuyorsa malların farklılaştırılması duru-

munu engelleyebilir. Ornegin, Fransız Tüketicisi, Alman Volk-

swagen'inin çizgilerini begenmeyebilir. Yabancı malları satırı 

almaktaki isteksizlik, yetersiz bilgi,yabancı dayanıklı tüke-

t i ın mal 1 eı. r· ı r·ı ı onarım zorluklarıyla daha da güçlenebilir. Bu 

tür egilimler, piyasalar arası bilgi dagılımıyla ve tCı.ket i c: i 

tercihleriyle yok edilebilir. Ayrıca üye 

ülkelerde yeterli onarım kolaylıklarının olmama.sı iç:i.n dr:."0 

herhangi bir neden yoktur. 

Benzer problemler, agırlık, uzaklık,blçü sisteminin db-

nüşümünden, standardlardaki farklılıklar ve bunların kullanı-

mı ndan kayrıaklanabilir. Bunlar rizellikle çelik üretiminde, 

ı::?lr::2ktr·ikl i ıj.ı···et imind•:::.·.1 demiryolu araç gerecinde 

ve inşaat malzemelerinde etkilidir (28l. 

Birleşmeye gitmeden rince üye ülkeler ne kadar yilksek 

gümrük uyguluyorlarsa, birlik dışındaki ülkelerden o denli az 

ithalatta bulunacak, pek çok malı yurt içinde üretmek yoluna 

gideceklerdir. !şte bu ülkeler entegrasyona gittiklerinde dı-

şarıya karşı bu gümrükler çerçevesinde ortak bir gümrük uygu-

larsa, ticaret yaratıcı etki üstün gelecektir (29). 

<28) Bkz: BALASSA, The Theory of .•. , s.37 
(29) Bkz: VINER, a.g.e., s.51; MEADE, The Theory of ••. , 

s.32-33;BALASSA, The Theory of ... s.44. 
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B> Tüketim üzerindeki Etkileri 

Buraya kadar, gümrük birliginden bnce ve sonra malların 

aynı oranda tüketildigini, yani ı:::: k on Dm i de tüketim mDdelinin 

d eg i ·;:-,med i 9 i n i varsaymıştık. Bu varsayım, gümrük birliginin 

tüketim üzerindeki E~tki let'irÜ açıklamadıgından bu kısımda 

Biı··l.igin kurulması, birlik içindeki mobiliteyi artıra-

cak, dolayısıyla ekDnDminin tüketim mDdeli degişecektir. Mal 

mobilitesinin artması, nispi fiyatları degiştirecek, sonuçta 

tüketim belli ihtiyacı daha az etkinlikte karşılayan düşük-

degerlendirilmiş yerli nv.:ı :ı. :ı. a.ı·-·dan aynı ihtiyacı daha etkin 

yüksek-degerlendirilmiş yabancı mc:ı.ll a~·'a kay.::ı.cak-

Meade~ Gehrels ve Lipsey gibi bazı iktisatçılar, gümrük 

tarifelerinin ortadan kalkmasıyla nispi fiyatların degişece-

Sini, bunun da tüketici tercihlerinde kaymalara yol açacagını 

ileri sürmüşlerdir. 

Bu fikre karşı çıkan Sproas (30) gibi iktisatçılar, fi-

yatlarda meydana gelen de9işmelerin tüketim mDdellerini fazla 

etkilemediSini belirterek tüketim etkilerine çok fazla bnem 

ve ı·· m em i"') :ı. e t'd i ı·-· .. 

Gehrels (31), makalesinde tüketim etkisinin her zaman 

pozitif olacasını ve bunun refahta bir artışa yol açacagını 

<:~;o) J. SF' H DAS, 11 I.b_§ ____ Ç_g_ı::ı.E....Lt_:!,g_o_f._g~·---S:-._~f.J:.:S:.de _c ~·ea t l,..!J..::J.~..\.2 toıı.ı2. 
\.:l_c!l..on§.. 11

, EJ .1 l"l<:u-·ch 1964, s. 102. 
( :~; 1) F. GEHHE~LS, 11 Çl:_\.§_t_gm_?2 __ 1!n t9fls___:f.~··:ı..!..1i a_§ i_Q_g _ _],_e Coun1J'Y V i.?.~ 

e_9..i!::ıj::_ 11 ,Re,./ie~-ı of EconDmic Studies, l\.!o.1 (1956-1957), 
s.61-64. 



vurgulamıştır. Gehrels'in yabancı digeri yerli 

iki mal modelidir. Lipsey (32) bu modeli geliştirmiş ve Uç 

mallı bir ekonomiyi drnek almıştır. Lipsey'in bu gdrUşU şoyle 

ö:-:et: lr:."':)neb i 1 i~-, : 

Eger birlik dncesi, A Ulkesi yurt içinde Z malını Ure-

tip, ediyorsa, B Glkesinden X malını, C Glkesinden V 

malını aynı advolorem tarifeyle ithal ediyorsa degişimdeki 

optimum şartlar diger bir deyişle fiyat oranlarının eşitligi 

X ve Y arasında saglanmaktadır. Z ve X veya Z ve V a~'a·:; ı nd.::•. 

saglanamamakt:adır. A ve 8 arasında gUmrUk birliginin kurulma-

sından sonra X malı Uzerindeki tarife kaldırılacaktır. Bdyle 

bir durumda optimum şartlar, Z ve X arasında saglanırken Z ve 

V, veya X ve V arasında saglanamayacaktır. Her ne kadar gUm-

ı·' U. k dncesi X ve V arasındaki optimum koşul saglanı-

yorsada ) Lipsey~ birlik dncesi ve sonrası "aynı" sayıda ap-

timum şartlar saglanmakta oldugunu, bu nedenle refah Uzerinde 

h fE: ı··· h Et n ~::ı :i. b i i·"· n ;:;~ t etkinin olup olmadıgının belirsiz oldugunu 

sdylemiştir (33). 

Lipsey·e (34) gdre serbest ticaretin geçerli oldugu A,B 

ve C ekonomilerini içeren bir dUnyada; 

(3::~) 

C54) 

R., G. LIF'SEY, "Itıe HL~:;ı.t_"'..Y.:_o·f ___ CL.!:.:?_tq_ms_J)D ions _: A Gı:=?n_i§'t'~.l 

~..l~t~'Y.§.:t." EJ V o 1 .. LX X. !',lo. 279. Sept 1960, s. 496·-513. (Reading 
in International Economics, American Economic Associa
tion, Richard D.Irwin,1968,icinde s.268. 
Bkz BALASSA, The Theory of .•. ,s.59. 
Bkz: LIPSEY, The Theory of ... ,s.268. 
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F'== ınal fiyatı 

i= malın iç fiyatı 
d= malın uluslararası fi

yatJ.nı 

gös te t'mE"~k t t~d it'. 

ff=~=:::~=-==-":=> Or-) t i mu m k o·:;,u ı 1 at' sag ı an ma k t ad ı ı·'. 
J 

::.:ı ülkf2sinin heı·' iki ithal malına aynı advalorem vergi 

uygulayarak optimumdan saptıgını varsayalım. Bu durumda Z ile 

sembolize ettigimiz yurt içinde üretilen malları X ve Y ile 

göster-· ilen i thal mallarla ikame edecektir. Dolayısıyla itha-

lat kısılacaktır. 

Bu. dur···ı . ..ı.rnda ~' 

F·~:·:c:l F'z.c:l 
< < = 

F'yi Pycl F'yi 

o 1 -:::\c ,::ı. k t ı t"' • 

A ve B arasında gümrük birliginin kurulmasıyla X malı 

kaldırılacak 1 optimum şartlar Z ve X ara-

sında saglanacak, ancak diger mallar ile ilgili optimum ko-

şullar saglanamayacaktır. 

F';:::: i F'zd 
--· 

F' >~ i F' ;-: cj 

P··.· i Pz:cl 

< 
F'y i Pyd 

P··· i F' :-:cl 
< 

F'y i Pyd 
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Optimum koşullardan bir kısmının kalkmasıyla, bu koşul-

lardan birinin yokluguna ragmen, diger koşullarla, ikinci en 

iyi duruma ulaşabiliriz. 

Bunu sayısal bir brnekle açıklamaya çalışalım : 

Belli bir mal yine A,B,C ekonomilerinde 50, 40, 30 

dolara Uretilsin.A ülkesinde yerli Uretim % 75 oranında bir 

advalorem vergi ile korunmakta olup, malın ithal ve ihracatı 

sbz konusu degildir. Mevcut kaynaklarının 50 dolarlık kısmını 

bu malın üretimine ayıran A Ulkesi B Ulkesi ile gUmrUk birli

gine gitsin. Bu durumda artık sbz konusu malı Uretmeyecek, B 

den ithal edecektir. Bdylece iki Ulke arasında ticaret doga-

caktır. GUmrUk vergilerinin kaldırılması bizi bu sonuca ulaş

tıracaktır. 

GUmrUk birligine gitmeden bnce A Ulkesi % 50 oranında 

gUmrUk vergisi uygulasın. Bu mal artık en ucuz Uretici duru-

mundaki C den ithal edilecektir.A ile B ilikesinin birlik kur-

ması A nın bu malı en ucuz Uretici C yerine ikinci en ucuz 

Uretici B 'den ithal etmesine yol açacaktır. CUnkU malın C 

'den ithal edilmesi % 50 oranındaki gilmrUk vergisi nedeniyle 

iç fiyatı 45 dolara yUkseltecek, birlik ilyesi B 'den ithal e

dilirse gilmrilksilz olması nedeni ile 40 dolar olacaktır. 

GUmrUk birliginin kurulması, Uretimi yilksek maliyetli 

kaynaklara ybneltirken, gUmrUk tarifelerinin kaldırılması da 

tilketimi artırmakta ve ikinci en iyiye ulaşılmaktadır. 
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C) Ticaret Hadleri Uzerindeki Etkileri 

Uluslararası işbblUmU ve ihtisaslaşmadan saglanan refah 

ar~tışının ülkeler arasında pay edilmesini belirleyen en b-

nemli unsurlardan biri ticaret hadleridir (35). 

Geniş anlamıyla ticaret hadleri, ihracat ve ithalat fi-

yc:ıt lEı.ı·~ı arasındaki ilişki olarak t ar··ı ı ml arı E1b i 1 :i. ı·-·. t1tc? i. e ı·-· ( :~:;6 l 

ticaret hadlerini, 

(a) Mal degişimirıe dayanan ticaret hadleri 

Cb) Faktbr deSişimine dayanarı ticaret hadleri 

(c) Fayda analizi hesabıyla ticaretten saglanan 

kazanç olarak Uç grupta toplamıştır. 

C-l ün üm U. z koşullarında, ihracat ve ithal malıarına iliş-

kin ·f i y c.<.t indeksleri arasındaki oran olarak tanımlanarı net 

ticaret haddi kavramı daha çok kullanılmaktadır. 

Gümrük birliginin ticaret hadleri üzerindeki etkileri 

başlıca Uç nedene dayandırılabilinir C37l 

(1) Pazarlık gücünün degişmesi nedeni ile oluşabilecek 

d (7?~3 i Şifı(':"!:. 

(2) Bit~lik i~~:indt:~ Cıı·-·etkenl:i.~:)irii.n VE' ''i:::•U.~~/ı:.:ı.mc:· hJ.;::::ı.r-ı:ı.r··;'' 

artmasıyla meydana selebilecek degişme. 

(3) ddemeler bilançosu densesini saglarken ticaret 

hadlerinde meydana gelen degişme. 

Cok kısa olarak bunlara deginelim : 

(3~i) Bkz LIPSEY, "The Tht?or~y o-t~ ... ",s.50~S. 
( 36) G. t1. t•!E I EF:, The I n ter~na t ir.ma l.:__Eç_ç~[ıom i,i;~''LSLf. D~.Y-~ l_gpmen t_, 

Harper and Row, New York, 1968, s.41-44. 
<37) Bkz. USTUNEL, s.43-51 
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Ticaret hadlerinin alt ve üst sınırları ekonomik faktdr-

lerce belirlenirken, bu sınırlarda ticaret hadlerini belirle-

yen unsur tarafların pazarlık gücüdür. Gümrük birligine giden 

ülkelerden birinin zayıf veya diger üye ülkeye muhtaç olması 

durumunda bu ülkenin "pa. zat' 1 ı k gU.cU" fazla olmayacaktır ve 

karşı tarafca belirlenen şartları kabul etmek zorunda kala-

caktır. Bu ülkenin dünya piyasalarında "paza.ı··· lı k gücüne" ka-

ekonomik, siyasi ve askeri açıdan kuvvetlerıme-

sine veya diger üye ülkenin ürettigi mallara muhtaç olmaktan 

kurtulmasına baglıdır. 

Birlik kurulması, birlige üye ülkelerin kendi kendileri-

ne yeterlikleri artıracagından, birlik dışındakilere karşı 

pazarlık güçlerini artıracaktır. 

" t i c c•. r-··=-~ i:; 

hadlt=:ı··-in i" b i ı·' 1 i k üye s i ülkeler lehine ve birlik dışındaki 

ülkeler aleyhine degistirecegini belirtmiştir. 

l<u. t-·u. :ı. an biı···J.igin ''ticaı·-·~?tin ybnl.i.nü de~1i·:;tiı··-ici'' E·tki~::.i 

nt:? k .:::ıcl.::<.ı·-· 8 ü.ı:~ 1 üy·:=,t:? b un c•. b cı~j l ı ola ı·'.::ı.k '' t i c .:;:ı. ı·' et h ad :ı. f.? r· i n :i. '' b :i. ı···--

lik dışındakiler aleyhine degiştirme olasılısı da o denli 

yüksek olacaktır. 

Eger birliSe giden A ve B ülkeleri birlik öncesi de dış 

ticat'et h.:.~dler'ini kendi açılaı·'ında.n "optimalE~" ula·:;tır'ıTıışl.:::ı.t'--

sa "pa.zaı···l ık ~JÜCLlfide" meydana gelen artış ticaret hadlerini 

(3t=J) Tibot' SCITO'-..JSKY, Ecpnq.!J_lih__Th§pt'_y and __ J:.'Lf,?..2..te]'n EL.wope~o.. 
ınt..§l.g_ra.tio_r.:ı_,Stan·fot'd Univet'sity F't'ess, 1958,London s.61. 
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etkilemeyecek veya çok az etkileyecektir. 

Birlik içinde ilretkenligin artması, pek çok malın ilreti-

minde daha verimli çalışılması, bu nedenle daha dUşilk mali-

yetlerle üretimde bulunulması demektir. Uluslararası ilişki-

lerde tiretkenlik artışının yarataeası etkiler çeşitlidir ve 

kat'm.:,i.Ş ı k t ı ı·'. 

i....iı·-·etkenl:i.k <::H'tışıriın yol a•;:ac:a~Jı maliyet azalı~;ı, "tic:a--

n:.~t h.::~c:ilet .. ·ini" V•2 "ödem•21er' bilcı.rıçosunu" ~:;:e·şitli yönl&?t'de et·-

kilt:ımektf,:d:i.ı·-·. "T:i.c.:u-·et hadlt.:ıt'iriin" h.::ıngi U.lke lehirıE· deg:i.~5el:ıi--· 

lecegini, bu nedenle kesin ifade edemeyiz. 

Uretkenlik artışının sagladıgı malların ceş:i.dine göre bu 

artışın ticaret hadleri üzerinde yarataeası etkiler belirle-

r-ı i ı···. 

Uretkenlik artışının sagladıgı mal çeşitleri 

( :L ) '/ı . ..ı. ı·· t: i ı::.:: i m <::•. ı 1 a. ı·-· ·.ı 

(:2) :i:tha.ldt.:::ı r·.:::ık:Lp mallaı·', 

(~~!;) 1hı·-·.:::ıç m<:•.lle:ı.ı···ı ·:;:;•2klindı:;:.• 

sınıflandırılabil:i.nir (39). 

Ele alınan bu mallardan sadece yurt içi mallarda U.ret-

kenlik at'tışı saglanıyorsa, burada daha çok birlik ilyesi ill-

k e ı i:.~t' lehine bir durum yaratılacaktır. Birlik dışında kalan 

Ulkelerin bundan saglayacagı fayda ise tiretkenlik artışından 

dolayı maliyetierin dU.şmesinden kaynaklanacaktır. Eger birlik 

<39) Bkz. SCITOVSKY, a.g.e., s.71. 
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dışı ülkeler, mallarının üretiminde ithal girdi kullanıyorsa 

bu girdilere karşı talep artacaktır. Yine üye ülkelerde sag

lanan üretkenlik artışı birlik reel gelir düzeyini artıraca

gından birlik dışı ülkelerden ithal talebi artacak,bu birlik 

dışı ülkelerin delerneler bilançosunu olumlu ydnde etkileyecek-

t it'. 

Eger üretkenlik artışı ithalata rakip mallar olarak ta

nımladıgımız mal grubunda gerçekleşirse, birlik üyesi ülkele

rin bu gruptaki mallarında bir maliyet düşüşü saglanıyorsa bu 

ithalat hacmi üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Uye ül-

ke ithalatında gdrülen bu düşüş pek tabii olarak birlik dı-

şırıcia kalan 

biı·'lik dı~j?ı 

ülkeleri de olumsuz ybnde etkileyecektir. Çünkü 

ülkelerin ürettigi ve ihraç ettigi mallara olan 

birlik içindeki rakip üreticilerin maliarına ka-

yacaktır. Bu talepteki kaymanır·ı "t i caı·'et hc:•.cl ı et' i" 

yarataeası etki, sdz konusu malların birlik içinele ve dışın-

daki arz ve talep elastikiyetlerine ve gerçeklesen kaymanın 

şic!c!etine baglıdır. 

i...iı--'ı::,:tken 1 :i. k artışı ve maliyet azalışı eser birlik üyesi 

ülkelerin diger ülkelere ihraç ettikleri malların üretiminde 

saglanmıyorsa bu malları üreten endüstrilerin tam rekabet ko

şullarında çalışıp çalışmamaları dnem kazanmaktadır. Bu mal

ların üretimini gerçekleştiren endüstriler tam rekabet koşul

larında çalışıyorlarsa, maliyetlerde gdrülen düşüş hem birlik 

üyesi ülkelerin tüketicilerini hem de birlik dışındakileri o-

lumlu etkileyecektir. Burada belirleyici faktbrler bu malla-



rın birlik içi ve birlik dışındaki talep elastikiyetleri ile 

bdemeler bilançosunda kaydedilen degişmelerdir. Scitovsky 

(40), est?t'inde talep şartlarında herhangi bir anormalligin 

olmadıgı durumlarda bu tUr malların üretiminde gbrülen ''mali-

Y•?.t azalı·:;;ırıın" senellikle birlik dışında kalan ülkelere b-

nemli yararlar sagladıgını vurgulamıştır. 

BirliSe gidilmesi bir yandan 

t'ic:i'' ;.:?tkisi, di.~jı~ı·' yeı.ııdeı.n Üt't:~tkt:~nl:i.k aı····tı·:;:;ına. yol a.•;_::ıTı.::;.·;::;ı ne-·-

derıiyle birlik üyesi ve birlik dışındaki ülkeler arasındaki 

ticaret densesini şu veya bu şekilde bozabilir. Bu derısesiz-

ligi gideı·'ici ybnde alınması sereken tüm bnlemler de 

"ticaı·'et hadl•?.r··ini" etkill'?t'. 

Birlik üyesi ülkelerle birlik dışındakilerin ticar-et l.f:~--

rinde bir fazla oldugunu varsayalım : Bu durumda birlik Uye-

leri ya revaluasyona (yani kendi ülke paralarının degerierini 

yUkseltecekler) gidecekler ya da birlik dışında kaları ülkeler 

devaluasyona<yarıi kendi ülke paralarının degerierini 

ceklerdir) başvurmak zorunda kalacaklardır. U l k e 1 f!! t' i t e k t E! k 

ele almadıgımız sürece revaluasyon ve devaluasyon birbirinin 

alternatifi degildir. Çünkü birlik üyesi ülkelerin r-ev ;:ı.l u.<:;.s-·-

yona gitmeleri, birlik dışındaki ülkelerin otomatik olarak 

devaluasyon yapmaları demektir. Gerek birlik üyesi ı:..tlkelet'i.n 

revaluasyorıa gitmeleri, gerek birlik dışındakilerin devalu-

(40) Bkz.: SCITOVSKY, a.g.e., s. 72. 
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asyona başvurmaları ticaret hadlerinin birlik dışı Ulkeler 

aleyhine degişmesine yol açacaktır. Uye olmayan Ulkelerin 

deflasyonist bir politika uygulamaları, flexıble Ucret poli-

etmeleri yine ticaret hadlerinin bu Ulkeler 

aleyhine ddnmesine neden olur. ÇUnkU Uye olmayan Ulkelerin 

deflasyonist bir politika izlemeleri belki ithal talebini a-

zaltacaktir, ama, bu durumda ya artacaktır, ya da 

hayat standardı dUşecektir. 

ddemeler bılançosunda oluşan dengesizligin ne oranda 

ticaret hadlerini et k i ı \:?)iec::eg i çesitli faktdrlere baglıdır. 

1 'odemE0leı···. b i la.n-·-

çcı·:sunda 11 meydana gelen degişmeler ticaret-hadlerinin, birlik 

Uyesi Ulkeler lehine, birlik dışındakiler aleyhine degişmesi-

ne ycıl açabilir.Boyle bir durumda aynı yonde bir degişme, fa-

kat farklı şiddette kUmUlatif etki sozkonusu olacaktır. 

Bazı durumlardaysa ele aldısımız bu Uç faktarden birisi 

ticaret hadlerinde dışalem aleyhine degişmeye neden olur-

ken, di~jet' iki~.:;i lehindeki bir deSişikliSe yol açabilir. Fa-

kat genellikle meydana gelen deSişmeler dış alem diye tanım-

ladıgımız birlik dışındaki Ulkelerin aleyhine bir deSişiklik 

yaratırlar. Işte bu Uretim ve talepte meydana gelen kaymala
ı 

rın, ticaret hadlerini birlik dışı Ulkeler aleyhine ne olçUde 

deSiştirecegi, malların arz ve talep elastikiyetine ve meyda-

na gelen kayma derecesine baglıdır. Bu cılay, iktisat litera-

tUrUnde karşılıklı talep kanunu ve Marshall-Edgewcırth Teklif 

Esrileri çerçevesinde incelenmektedir. 



Dış ticaret teorisine talep ydnUnden yaklaşan ilk ikti-

satçı J.S.Mill olmuştur. Bu iktisatçıya gbre dış ticarette o-

lı...ı.~;,.,:ı.c<.=•.k ulu.slat'at'ası fiyat ''kat'şılıklı talep kanunu.'' na. gdt'e 

belirlenmektedir. 

''r:::a.ı--'ş:ı.lıklı t<:Jl.ep kanunu'' olat·ak or't<::ıya atıları bu 1-::,::.ı.rıun 

daha sonra Marshall (41) ve Edgewarth (42) tarafından geomet-

rik olarak açıklanmıştır. 

t•tat·sha.ll ~ A Ulkesirıirı karsılıklı talebini ---········-··-·--·---··----------------·--·-···-··----·--··---·······------·-·-···-···---··- ' B ü.lke.'sinden 

ithal edecegi malın, bu Ulkeye ihraç edecegi mal cinsinden i-

fade edilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Marshall, gUmrUk birliklerinin ticaret saptırıcı etki-

sini, bir'lik üyesi Ulkelerin karşılıklı taleplerinin yabancı 

mallara kayması olarak ele almıştır. Bu kayma, birligin tica-

ret hadlerini geliştirecektir.Diger şeyler sabitken karşılık-

lı talepteki kayma ne kadar fazlaysa ticaret hadlerinde o 

kadar fazla bir gelişme saglarıacaktır. Ilave olarak, ticaret 

ha.dl(~f"'indeki degişmeler karşılıklı talep esnekligine de bag-

1 :ı. d 1 ı··'. 

Karşılıklı talebin esnekligi, ticarete konu olan malla-

elastikiyetleri tarafından belirlenir. Li-

mitteki bir durumda~ birlik~ dünya piyasa fiyatlarını etkile-

y'ı::?rriı::;~~/ec e k kadar küçUkse, arz ve talep esnekligi sonsuz kabul 

edilmektedir. Bu nedenle birligin oluşması, ticaret hadlerini 

etkilememektedir. Diger yandan birli9in bUyUrnesi ticaret had-

( 41) {~. t·1ı:ıRSH{~LL. : tıon~y __ _çt·~d i...i._ and ___ Çgmm_?t'Ç_§., l\lı~w Yoı··k, 1965. 
<Ilk baskı London, 1923) 

(42l F.Y.EDGEWORTH: TIJe F'ut·e_.The_ory___g_.f ____ J_nt_~t~na·fiQ.!::@l~_iılues 
i_ n P ~~t:_I--;fü.3..t i n s .... _t_.Q_f' o l :Lt i c a_l_~ c O[lJ2.!!t':i.., Lo n d on , 1 9 25 • 
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lf.?t'ini lehine çevirme olanası yaratacaktır. Ceteris 

paribus varsayımı al~ında, birligin genişligi blçUsUnde bir-

lik dışı mallara olan talebinin esnekligi artacak, birlik dı-

şı ülkelerin birlik malına olan talebinin esnekligi azala-

Ci:ı.kt:ı.ı··' (tl:3). 

Kaı·'·:;:;ılıklı talf:::p egrilerinde meydana gelen degişme so-

nucu oluşan dış ticaret haddi yeterince birlik lehine dbnmUş-

yapılan ithalat sürecektir. 

takdirde, yani ticaret hadleri yeterince birlik lehine dbnme-

mişse, ticaret sapması konusu olacaktır. Zaten 

hadlerinin lehe dönmesiyle ticaret sapması birbirinin alter-

natifi iki olay oldugundan, aynı anda gercekleşmeleri sbz ko-

nusu degildir (44). TUm bu olaylarda gerek birlik dışı gerek 

birlik Uyesi ülkelerin sabit maliyetler'de çalışt:ı.gı varsa-

yılm.:•.ktadır-··. 

Eger birlik dışı ve birlik Uyesi ülkelerin artan mali-

yetlerle çalıştıgı varsayılıyorsa ticaret hadlerinin birlik 

lehine dönmesi ve ticaret sapması birlikte yaşanabilir. 

CUnkü birleşme öncesi, herhangi bir malı degişik bir kaç ül-

keder·ı :ithal eden bir ülke daha sonra bu ülkelerden biriyle 

birleşmeye sitsede, diger ülkelerden de ithalata devam edebi-

lecektir. Fakat birlik üyesinden yapacagı ithalat, gümrükle-

rin kaldırılması nedeni ile diger ülkelerin aleyhine gelişme 

gbsterecektir. Birlik dışında kalan bu Ulkeler üretimlerini 

(43) Bkz. VINER, The Customs Union ... , 
( 44) P. S"H\EETEN, Econom i c I n tes t'aJ: i q.!J.., Leiden, 1964, s.288. 
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kısacaklarından malın birim fiyatı düşecek, ticaret hadleri 

birlik üyesi ülkenin lehine dbnecektir (45). 

0) Uretim Faktörleri Uzerindeki Etkileri 

Kaynak daSılımındaki etkinlik koşullarından birisi mar-

jinal dbnüşüm oranlarının herhangi iki mal için eşitlenmesiy-

di. Tam rekabet koşulları altında bu eşitlik birlik üyesi ül-

kelerin fiyat oranlarının eşitlenmesiyle gerçekleşir. 

Ulusal sınırlarda üretim faktörlerinin hareketli oldugu 

ve bu hareketlilikle faktör fiyatlarının eşitlendiSi varsa-

yılmaktadir. Oysa geleneksel ticaret teorisinde ülkeler ara-

sında faktör hareketlerinin olmadı9ı 1 bir başka deyişle fak-

tör~ mobLlitesinin olmadıgı belit~tilit~. "Fakti:k mobilitesinin 

olmadıgı durumda malların hareketllliSi ortaya çıkacak mıdır 

veya ticarette bulunan ülkelerin ·ı=.;::ı.k tb ı··· fiyatlarının eşit-

lenmE~·:sinE.:· k<::ı.tkıda bı...ı.lu.nat::ıi lt:=:c:Ek ıTıidiı··· ·-::-'' 

F·r~ob lE~m i :ı. k k·=~z ticaret sonucu faktör fiyatlarının 

eşitlenecesini bulan Hecksher ve Dhlin tarafından ele alın-

mıştır. Eli Hecksher ve Dertil Dhlin (46) 1 ticaretin ana kay-

nasının ülkelerin sahip oldukları nispi faktör zenginlikleri-

nin oldugunu ve ülkeler arasında aynı mallar için üretim 

fonksiyonlarının da aynı oldugunu belirtmişlerdir. Bir ülke-

(45) Bkz. MEADE, The Theory ... ,s. 95. 
< 46 ) E 1 i HE C K SH E F~ , 11 I h e _Ç.f_f:...~.s;..!_~~f. ...... F C!.!:.ı~;Lg.n __ ır_-._ ad ~--..Q.[l ____ i;;_tı_§. 

Qiş t ı·' i b !:L"tJ.9D. _ _Q_f.__lı:ı_çs;ıJ!l~ 11 Re ad :i. n g ·:s i n the T h eo ı-~ y of 
International Trade, ed.H.S.Ellis and L.A.Metzler, 
Philadelphia :Blakistan Co. 1949,s.272-300. 
B et' t i 1 O H L I N , I n t -~..r t' e 9.. i o I.L@:.L .. E!JJ ... çL_.l.D. .. t~.!:fl a t t_ o n @:_L..lt~ ad e , 
Cambridge, Mass.Harvard University Press, 1933. 



35 

nin diger ülkeye gdre nispi olara~ aynı üretim faktdrlerine 

s;ah ip olması aynı malları üretmesi demektir. Farklı malların 

üretiminde ise farklı üretim faktdrleri bileşiminin kullanıl-

sbz konusudur. brnegin A malı Uretiminde emek, B malı 

üretiminde sermaye diger Uretim faktdrlerine gdre nispi ola-· 

rak fazla kullanılabilir. Bu durumda A malı emek-yogun, B ma

lı sermaye-yogun bir maldır. 

Hec:ksheı·'-Oh lin teori~i, teorik çalışmalarda kolaylık 

saglamak için bazı ~1 e t' c:: ı::>. k c.i ı ·ş ı varsayımıara dayanmaktadır. 

Yine bu teoride ele alınan pek çok varsayım, karşılaştırılma-

1 ı Li.~::; tijr-ı ı ük ı ı:~t·' teorisinde de kabul edilmiş varsayımlardır. 

Aslır-ıda Hec:ksher-Ohlin teorisi, karşılaştırılmalı üstünlUkler 

teorisinir-ı bazı eksikliklerini ortadan kaldırmayı 

tır. Kısa başlıklar altında bu varsayımlar aşagıda sıralan-

m ı ştı t' : 

< 1 ) t k i m"''· 1 , i. k i. ü ı k t::· , :i. k i i.i. ı···. ('2 t :!. rrı -'i- ,:;:, k t ,j ı·-·ı:..t \/ .;:;, ı·' ci ı ı··' , 

(2) Ulke içinde üretim faktbrlerinir-ı mobilitesi tamdır. 

Fakat Ulkeler arasında üretim faktdrleri mobilitesi 

yok tut··., 

(3) Mal ve Uretim faktdrleri piyasasında tam rekabet 

koşulları geçerlidir .. 

(4) Ulkeler arasır-ıda serbest ticareti engelleyecek 

herhangi bir kısıtlama yoktur. Ulaştırma masrafları 

~=-ı·f ı ı·'d ı ı·'. 

(5) Her ülkede Uretim faktdrleri homojendir. 

(6) Ulkelerdeki Uretim faktdrü arzı sabittir, tam 



istihdamları saglanmıştır. 

C7) Her ülkede ölçege göre sabit getiri söz konusudur. 

CB) Mallar üretim faktörü yogunluklarına göre sermaye

yosun, emek-yogun şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

(9) Uretim faktörü yogunlugu ile faktör fiyatıari ara

arasında bire-bir ilişki vardır. Dolayısıyla mallar 

için üretim faktörü yogunlugu aynıdır, degişmez. Bir 

başka deyişle iki farklı malı eşUrUn egrileri birbi-

rini sadece bir noktada kesmektedir. 

C10) Ulkeler mal üretimlerinde aynı üretim faktörü girdi-

1 E':'t' i y 1 E':' aynı rniktat-·da. ma.l Uretmektedirler. Dolayı-

sıyla bu ülkeler her mal için aynı eş UrUn egrisine 

sa h i p t i t-· l•::? ı·' • 

Bu varsayımıara dayanan Hecksher-Dhlin teorisine gore, 

bir Ulke, diger üretim faktörlerine göre nispi olarak zengin 

oldugu Uretim faktörUnUn kullanıldıgı mallarda ihtisaslaşmalı 

ve bu malları ihraç etmelidir. Böylece ticaret 

B.Dhlin, bir ülkenin faktör yogunlugu zenginligini fak-

tör fiyatlarıyla açıklamıştır. Bunun yanında dış ticaret ara-

cılıgıyla Ulkeler arasındaki faktör fiyatları eşitliginin an-

c .:;ı. k l..."t t"'"t? t i m i~ a k t ö t"' l E~ t"' i n i ıı u. l u s:; 1 .::•. t' a ı·' .::•. s ı n d a. tam mobilitesi ile 

saglanabilecegini belirtmiştir. 

Karşılaştırılmalı UstUnlUklerin modern bir açıklaması 

şeklinde tanımlanan Hecksher-Ohlin teorisi de dayandısı ba-

sitleştirilmiş varsayımları nedeniyle eleştirilmiştir. J.L. 



Fcwd (47), iki ma.l~ iki ü.lke, iki Üt'etim ·faktöt'Ü il(;? mal ve 

üretim faktörü piyasalarında. tam rekabet koşullarının geçerli 

olması ve üretim faktörlerinin uluslararası mobilitesinin ol-

maması varsayımlarının gerçeSi yansıtmadısını belirtmiştir. 

i .. .i ı·-· ı;? t i m faktörlerinin yosunluk oranlarının hesaplanması 

da güçtür. Ayrıca ülkelerin aynı nitelikte üretim faktörleri-

ne sahip olamaya.ca.sı da. bir gerçektir. ESi.tim~ beslt:?nnı;,;~, iş 

disiplini, çalışma alışkanlıkları gibi unsurlar ülkeden ülke-

ye bUyük farklılıklar gösterir. 

Bir başka eleştiri konusu da üretim faktörlerinin nis-

pi fiyatlarının, nispi üretim faktörü yogunlugunu yansıtması 

Olay, talep açısından ele alındısırıda tam tersi 

sonuç verebilecektir. Yani emek bakımından nispi yogunlugu 

fazla ülkede eser emek talebi de yüksekse, eme9in fiyc:d~ı di--

faktörlerine göre nispi olarak yüksek olacaktır. 

Bu da bizi eser iki ülke nispi olarak aynı üretim faktörü yo-

sunlusuna sahip ıse, üretim faktörune olan talepteki farklı-

lık nedeniyle de dış ticarete başlayabileceSi 

ı·-üı·-· .. 
Ulkelerde aynı malın aynı üretim tekniSiyle üretildiSi 

varsayımı da gerçeSi yansıtmamaktadır. Her illke farklı üretim 

teknigi kullanabilir. 

Hecksher-Ohlin, ölçese göre sabit getiri varsayımını 

kabul etmiştir .. Oysa ülkelerin dış ticarete başlamalarıyla, 

------·------·----
( 4 7 ) J . L • FOR D ı ı I.b_~ ____ Q_!::ı_l;L!::ı - t1 e c ~:~§Jl~X::._.Ib_~~.o t~y__g_{._ __ t__ı:ı_ e _ B ~l.'§) s __ o_.f_ 

ÇQLJlıTıop i ty ___ T!:.aı;_l_~_", Econom i c J·out'nal, Sep tembet' 196::::;, 
Vol.LXIII, s.458-476. 
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piyasaları genişleyecek, dolayısıyla içsel ve dışsal ekonomi-

lerden yararlanabilecektir. Içsel ve dışsal ekonomilerden ya-

rarlanma, maliyetierin düşmesine yol açabilir. Maliyetlerde 

meydc:ına (JE: l en farklılıklar ticarete başlama nedeni olabile-

Cf:?ktit', 

Bir malın faktbr yogunlugunun, ülkelerdeki faktbr fiyat 

yapısıyl.;:;. ili~;kili olmaması halinde üretim fonksiyonlarının 

tUm ülkelerde aynı oldugu varsayımı da geçersiz olmaktadır. 

Yani zaman içinde teknolojik gelişmenin izin verdiSi dlçUler-

de ucuzlayan üretim faktbrU, pahalılaşan üretim faktörUnUn 

yerine ikame edilebilir. Diger bir deyişle faktdr fiyatların-

da meydana gelen degişme nedeniyle bir mal, farklı faktör bi-

le·şimiyle Cı.t'etilebil:i.ı·'. IştE?" ·faktbt-· )lO:;jurılu~p ... mun tet'·s ine 

ddnıTıt?Si" ol.:::u-ak b u. D 1 a '/ , '' h e ı··' ü :ı. k e d E' a '/n :ı. ıj t'' E.! t i en 

fonksiyonu vardır'' varsayımını geçersiz kılmaktadır (48l .Fak-

tör fiyatlarında meydana gelen bu gelişme tüketim yapısıyla 

da yakından ilişkilidir. Eger nispi c:ı 1-::J.t"·,::-ı.k !:Jol 

faktörlerine yurt içi talep fazlaysa ihracat söz kc:ınusu olma-

yabilecektir. Yani ticaret bu nedenle başlamayabilir. 

Hecksher-Ohlin'in yaptıkları bu analiz daha sonra H.A. 

Samuelson ve W.R.Stolper (49) tarafından geliştirilmiştir. Bu 

("tB) B.~.;. r1 I NHPıS. '' Th~ .. ..J:::l9.!1l9.!:J..>~PE'.:~!J .. J .. ::=•,~ı..Lç_ ... f.!.'::.P .. 0 .. ~~\.~;_.t._.tgn_ .... t:.h.lx:lS:..J,: ... t~!X!. 
E~s,s~ ... L9. . .r:::. .... J .. !ıÇ .. ~.!:!.::?.) ;~Y ..... -B.t~Y-~~ t' ?..~~ .. !5ö-..... S:.ıJ .. ~t ... .J~tı..~: ....... tl.§_ç.: .. L..?.t! .. ~ .. ~~:=.~J.!J..J. . ..tcı_ 
IJJ .. ft~;2..ı:::~~.m'', JF'E, V o 1. 70 :1. 96=::, s. :i. ::::;r::;·-·1. ::.:ıt::ı; J. Bha~.ı~·Ja. t i, 
Ed.International Trade, Middlesex,:l.969 içinde s.1.40-170. 

( 4 9 l W • R • f:3 TO L F' E ı:;: <=~.n c.i F' • ?'ı • S Pı M UEL. f:ı E~~ 1\1 , '' E~ı:.."..9J!g!':=. ... :t i ...fl.D.... .... S:I.:-!..Q ....... f~.f~-~.1:.. 
!i~.S..~~s", Fi:eview of F.~cc.ıncJmic (3tu.die~:;, :1.941, s.SB--7:::::; 
F' • r~ . S ti r•l UEL S E N , 11 lo. t E'2.!.:!l~2~Jj._.Q.D .. flJ.. ...... I.ı:.~.~.9-~ .... ~D-c;! ____ ~_g_t,~.S!:...l..tz.~ .. t.iP n ....... 9 f.. 
E"~-~_ctq..ı:.~.......E~.ı:.:.~.f.:.f.?...:.=? .. ' ', Econoınic .Jou.~'nal, 1948, s.163--·184 ; F'.A. 
SA r'IU EL. S E N , 1

' J n ... :ttE....C.!J .. §..t :i. q!J..!7<,J ___ .f.S:.!':=. ... t9J.'~:..ı:.::..t~;-~ .... J~~3..h:.\.~L;_s, .. t.tq.!J_._Q_Q.çg 
f.tSA..t..D .. ", Ec:onomic Jout'na.l, 1949, s. 181-:1.97. 
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iktisatçılar ülkelerin nispi üretim faktbrü zenginliklerine 

dayanarak ticarete başlamalarının,ülkelerde üretim faktbrleri 

fiyatlarında eşitlik saglayacagını belirtmişlerdir. Bunun ne-

denini de şu şekilde açıklamışlardır : Nispi ol.:=~ı·'ak zı::7!ng in 

olun.:m üı·'etim faktbrünün bol kullanıldıgı malların ihracatı 

bu ü.t··etirrı fa k t ö t'Üri Un talebini arttırır. Bu durum 1 faktörün 

ni sp i olarak kıtlaşmasına, dolayısıyla da fiyatının yU. k·:;;~ 1·-.. 

mesine neden olur. Diger yandan nispi olarak kıt olan üretim 

+ak tbt'ilnL:ı.n bcıl kullanıldıgı malların ithalatı ise, kıt olan 

bu faktbrUn bollaşmasına ve fiyatının dUşmesine neden olur. 

''{an i ülkeler yapmış oldukları ticaretle bol olan üretim fak-

tbt'l..i.nün fiyatını yükseltir, kıt olan üretim faktörünün +iya-

tını dUşürür. Bbylece üretim faktörU fiyatları eşitlenebilir. 

HE~c ksh;:.:!!ı·' .. ··Oh 1 i n dı·;.; t:icaı·'et t eo t'' i ~s i n i n 

test etmek için 1950'li yıllardan itibaren iktisatçılar çe-

şitli çalışmalar yapmışlardır. Bu konuda yapılan ilk çalışma 

t.:::~.ı·'.:=:ı. ·f ı nda. n gerçekleştirilmiştir. Mac 

Dougall, yaptıgı bu çalışmasında bir ülkenin emek başına üre-

timinin bilyUk olması halinde karşılaştırmalı üstünlügünün da-

ha ·f~':ı.zla olc-~.ca~jını, iht'ac:.::.<.t piyas,~:ı.l.,::ı.ı·'ınd.:::~. da.h<:ı iyi dur'um.:::ı. ~:JE~-.. 

1 ineb i leceg i rı i belirtmiştir. GörüldUgü gibi 

tipi karşılaştırılmalı Ustilnlilkler teorisi desteklenmektedir. 

Mac: Dougall, bazı bulgularının Hecksher-Ohlin teorisine ters 

< 5 O ) G • D • f:.i • t•ı ı-::ı C D O U G ALL , 11 !3 t' Lt. .. i s b .... ..J':i n g __ A m_~_cjs;.s,!." E li.E.P t~ .. t s __ .!_ ..... B. 
Ş_t..h\.f!.:t.:.. .. Ji~3 .. ::-1.~55 t _g d J.~L! .. IJ..§._l_!::Le o r::t.......9.:f... __ Ç.QJ!l.e.§.T ~ .. ti::t-§. ___ Ç_g_§.~t§_ 11 Pat' t 
I, Economic Jout'nal, Decembet', 1951, s.697--724; "Bt'itish 
and" ••. " Pat't I I, Ecorıomic Jout'rıal, Septembet·', 1952, 
s. 487--521. 
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dUşebilecegini, bunun sermaye yogunlugunu dlçmekte kullandıgı 

d l. ~;. ü !:ı i ı·-· i 1T1 i o :ı. ar··~ ''c: <::;.ı·' i +ak t d ı··· fiyatlat'ıııcia. beygiı·' gl.tcU." ndE'?n 

kaynaklanabilecegini belirtmiştir. 

Daha sonra Leontie+, Stern, Balassa, Bhagwati Agarwalj 

Askari, Corson tarafından bu konuda yapılan çalışmalardan, en 

önemlisi Leontief·in (51) çalısmasıdır. W.W.Leontie+ ilk kez 

input-output teknigini ku ll an,:.:ı.t'c\k H•?C k ~.;h e t-·--ıJh :ı. i n teor·isin i 

tı:2~:.t etmi~.;tit-·. Iııput-·-cıutput teknig:i.nin yardımıyla bir malıı-ı 

faktör bileşimi, o malın üretiminde kullanılan ,:;.ı·'a ma.llat'ın 

faktör bileşimi hesaplanarak bulunmaktadır : 

A.B.D nin 1947 yılı input-output tablosunu kullanc\t'ak 

yaptıgı araştırmada, A.B.D nin ithal ikamesi ve ihı·-·acatını 

i n c el E~1Tı i ş t it'. A.B.D nin ith.::ı.l ikame sanayilerinin sermaye-

)/ogı...ı.n, :l h ı·-·.:::•.c::<:.i. t ı ı···ı ı rı i ·::it:-:.' emek-·-y·c(~)u.r·ı C:"! 1 c:lu.~:ıu.nu. bu 1 ınuştut'. Böy 1 f2 

bir scnuca ulaşması, Heckscher-ıJhlin tec::·ı--·i.·::;:i.ne 

d ıj·::;; t: U.<:j U. n den E· k onu ın :i. 1. it t21·'<:~ tij ı·-·ıjrıcle '' !....E• on t i(:? ··f P -::ı.ı···ac:! ok s. u 1
' o 1 <::ı. ı·' cl. k 

tanımlanmaktac:!ır. 

'' L.t::.·Drı t.: i. f::: f F' E!. ı····a.d C! k <;;u 11 kısaca çalışmalarından 

örnekler verec::egimiz bazı iktisatçıların eleştirilerine hedef 

olunca, Leontief (52) bunları yaptıgı ikinci bir çalışma ile 

c::evaplandırmıştır. Bu iktisatçı öneıTıli c:ılan, 

( 5 1 > l.<J • i'-J • LE ıJ 1··,1 T I E ı~-=- , 'l p_g_!I!.§~:~.t__tç_ ___ .f.!:.:~q_r=1..!~.-.':.ç_t.__;L~_;ı.Q ____ sD-~;! ____ .f.Sl!.~~-L~:! .. !l .. JX:.~ d ~__!_ 
It! .. ~-..... B.l.I!.§._t::__~_.\".; .. <.~.ı::ı__Ç_~~E?_.Lt..s..L ... f~2.2..:1._t.t9..!J ..... J3.§..~_l:5_~D::LtJJ..~f!- 11 

, P r· o c e e d i n g •:5 

of the American Philosophical society, September, 1953, 
AER, Ed.By H.G.Johnson and R.E.Caves, Readings in the 
Intenational Economics, Vol.XI, Homewood, Illinois,1968. 

< 5 2 ) \J.J • lıJ • LE!] NT I EF , 11 E~ c t 9...!:.::._ F:.r:_g_ı~_.Q.!.~ t j~ o !::L~ .::ı.ı::ı.lL t h~-st t.::._ı,..ıs_t_~::':..t' e __ of 
t h e __ Am e t' i _Ç.BE!... .. IJ:.~_a d e __ _; __ _f.!:_-l t'_t!:ı~_c__.J h_~gx:_~_t; i _ç_? t ... a Q..Q_ __ I;.fllET i c <!l 
B.D.E-.l.:LşJ s" , PES, Vol um e 38 , ı·'<lovemb e ı·', 1 956, s. 386. 
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unsurun erneSin UretkenliSi oldusunu belirtmiştir.Çalışmasının 

A.B.D 'deki ernesin UretkenliSinin diSer ülkedekilere gbre Uç 

kat daha fazla olduSunu ortaya koyması nedeniyle herhangi bir 

çelişkinin olamıyacagını vurgulamıştır. Yapılan bu açıklama-

ların ancak Uretim fonksiyonlarını, Uretim faktdrlerinin dz-

olması~ faktdr yogunlugunun tersine dbnmeme-

si halinde geçerli olacasını belirtmekte fayda vardır. 

Bazen dzUne, bazen ydntemine ydnelik yapılan eleştiri 

niteliSindeki çalışmaları kısaca incelemeye çalışalım 

J.L.Ford (53) 1 yaptıgı çalışmada, olaya mutlak ithalat 

e:ı.çı~,ınd<::ı.ri dE·~jil, ithal ik.:::<.rnesi a.çısından yaklaşıldısını be-

lit .. ·tmi!_?tit'. Bunu.rı bdyle olması zot-·un 1 udLw. Aksi taktiı·'de 

herhangi bir Ulke ithal ettiSi bir malı yı..wt iç: i nde i~wetmek 

istediSinde hangi faktdrlerde nispi olarak zenginse, o faktdr 

yc:ıÇ!:)un cı l a.ı···.:::tk ku ı 1 a.n ı l.=.:ı.c:.:::tk tır· .. Dolayısıyla Hec:kscher-Ohlin 

teorisine ters düşUlmeyec:ektir .. E.Hoffmeyer (54) ise, L.eon-

tief'in tabii kaynakları ele almadıgını, oysa A.B.D'nin ithal 

malların dnemli bir kısmının tabii kaynak kullanımına 

dayandısını belirtmiştir. Leontief'in araştırmasına benzer 

bir çalışmayı, R.Bharatwaj (55), Hindistan ve A.B.D arasında-

ki ticaretle ilgili olarak yapmıştır. Hindistanın ithalatının 

emek yogun, ihracatının ise, sermaye yogun o 1 du.Su sonucuna. 

varmıştır.L.eontief'e ybneltilen eleştiriler aynen Bharadwaj'a 

(53) Bkz. FORD. 8.458-476. 
(54) E. HOFt··IEYEF:, "ItL~ __ _b._~oJ!ti~f Ct.::..Lt.ts:.EJo .. !..Y.::.~.!i_amingg_", The 

Manchester School of Economics, 1958, s.160-179. 
( 5 5 ) R • B HA F~ AD LıJ A .J , ı ı E:_a c t ot' f' t' 9..E.Q. t' tJ .. cJ n s .... ..§l....D.s!... .... t h e .....§..t.t.::.!-·1 c_t!,.ı t' ~-- of. 

.!J:ıg_i aiJ..:::J.-1..~-~-· _I_ı-.:aç!~_" I nd i arı E. J., Oc t, 1962, Vo ı. X. , s. 105-
117. 
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da yapılmıştır. Masahiro Tatemoto ve S.Ichimura'nin (56), Ja-

ponya için yaptıkları çalışmanın sonucu da Japonyanın ihraca-

tının sermaye yogun, ithalatının ise emek yogun oldugu şek-

lindEdi ı···. Yalnız, burada, Japonya'nın ihracatının yaklaşık 

% 75 inin gelişmiş ülkelere ydnelik olması olayı paradoks ol-

maktan çıkarmaktadır. Japonyanın ekonomik gelişme bakımından 

A.B.D ile gelişmekte olan ülkelerin arasında olması da bulgu-

ların Hecksher-Ohlin teoremine uygunlugunu saglamaktadır. 

Swerling (57), 1947 yılının II. Dünya Savaşının 

sına rastlamasının kişileri yanıltıcı sonuçlara ulaştırabi-

lecegini, zira o yılda A.B.D 'nin Avrupa'ya normal sınai mal 

i h t'<:~c:at ı r·ı ı n olma.dıgını belirtmiştir.Buchanan (58), Leonti-

ef'in sermaye dlçümünün hatalı oldugunu belirtmiştir. v.::ı.nek 

ve sermayeden sonra üçüncü 

üretim faktdrü olarak analize katılması gerektigini, bdyle 

olunca da A.B.D nin emek ve sermaye yogun bir üıke olması-

kaynaklar açısından fakir bir ülke oldugu 

sonucuna varılacagını belirtmiştir. 

Yapılan ampirik çalışmalar, mal ticaretinin faktdr fi-

yatıarını eşitleyic:i etkisinin aleyhinde veya lehinde inandı-

< ~.'5 6 ) 1·1 • T Pı TE 1·1 DT D an d S .. I C H I 1'""1 U PA , ı ı E.~iç. t 9 .. ~~--E t:'_Q.E.R.!.."'..t.tQI.:"!..§. __ .::ı.J1 c;i._ 
t:_çı._ı:.~§ . .t:::ı_.r_!_ ___ I.r:~.çi..!~---·; __ ..JJL!:~.-_ç_?.""§-~ __ g_f. _ _J_~,.P .. ::~.!J. ı ı , Rev i ;=: ~'>~ o f E c o n D m i c s; 
and Statistics, Nov.,1959, s.442-446. 

( s:,.:~ ) B • c: .. s Lı.J r::: F: L ı ı\~ f3 , '' ~~§:P.. .. t .. tE1_1 ___ _ş h.s.?_!: t ~.s..~:~_ .. ..i:.-::r.J..~i_J:..:~ b g_~.:-...2 .. '=.1:.!:el..hı2___!_o_ 
.t.b..~ .. Jd.CU-__ t~EL. ... ~:?J;_:@:._t_~_§_ ı ı F~ E S , V o ı . 3 • Au s u st , 1 9 5 4 , s • 2 8 6 • 

C 5 8 ! N • f:3 • 8 U C !·-IAN ı:::ı N , ı ı b_t!J..~.§ ___ .9Jl.. t.b-~-'=--~~.9 n t .t~.L .. .E.:...~.L?.-d o }5_ ı• , E J , \·ı o ı · 8 • 
November, 1955,s.791. 

< 5 9 ) J . V r:::ıN EK , ı• L!J..?. __ D_~_t-'=~!.."'..~L-~-~Q.!. ..... U::.~~----Ç_g_ı:::~_:t~ n _!.;____stL_f" o .C?- i g_r.ı_ _ _I_ı::_~~ ı ı 
F\ES, Sep tembet', 1959 ; J. VANEK, JJ::L~ ____ tıa t!-.:-.\_!'e _ _Bg..§o!._,.!,TC?_ 
Ç on _t_~_[)_:t__g_f..._W_~_Ş_::..f.:_g_ı-_2~~ i 9.I! __ _I_ı:::_~,_ç!_§. •.ı H? 7 0-- 1..9_~~, Ha ı·' -...1 a ~,d 
University Press, 1963. 
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rıcı deliller saglamamıştır. Fakat şu tartışılabilinir, ben-

zer çevre koşullarına ve tiretim fonksiyanlarına sahip ve Ure-

tim faktdrlerinin kalitesinde ufak farklılıkların oldugu uı-

ticaret tiretim faktdrlerinin fiyatlarındaki 

E?Şit·:;izligi azaltıcı ydnde etki eder. Ortak pazar ve sUnUmUz 

entegrasyon olaylarında mal hareketlerinin faktbr fiyatlarını 

eşitleyici etkisi gerçekleşmektedir. Ticaretin serbestleşti-

rilmesi, faktbr fiyatlarındaki farklılıgı da azaltarak Ureti-

min etkinligine katkıda bulunur. 

Bu analiz, statik karakterdedir. Geçerliligi degişmeyen 

teknoloji ve talep koşullarına baglıdır. Teknolojik degişme, 

yeni mallaı-~ın yat·'at ı lması gibi, dinamik degişkenler olaya 

katılırsa, elde edilen sonuçların ciddi degişikliSe ihtiyacı 

olacaktır. Statik ve dinamik problemler kesin bir şekilde 

ayırt edilmelidir. Ceteris paribus varsayımı altında problem-

lerden bir tanesi, ticaretin faktbr fiyatlarındaki 

Sc18 1 ,:,:~m.::ı.':/·0::". k .::ı. tk ı·:=. ı n ı n ol up cı 1 m.::ı.dı (:;_i ı d 1 t', d :i. ::J•:.-~ ı·, i :i. "'if:-~ t: (::? kr·ı u 1 u j :i. k 

gelişme ve diger dinamik faktdr fiyatlarını 

nasıl etkileyecegidir. Gunnar 

fiyatlarını eşitleme yerine farkı artırdıgını vurgulamıştır, 

Dinamik konumda mal ticareti, .faktdt·' fiyatlarını etkileyen 

degişkenlerden sadece bir tanesidir. Bi::\1-:::ı.<:;~::;c:ı. (61) ... A. B. D. 'c:IE·? 

ve diger gelişmiş ekonomilerde son yüzyılda reel ilcretler 

ilzerinde yapılan ampirik çalışmaların Mrydal'ınkinden farklı 

( 60 ) G u n na t~ 1"1 RY D AL , E ~j-~ _ _l_IJ .. ~o ı::.:.:L~.!"l ct___[.} n 9..~~.!~:.9. e Y..f.~J .. QE..?..9.. 
Re_g i on s_, London, Duckwot'th, 1957, c hap tE?t' X I. 

(61) Bkz.:BALASSA, The Theory of .•• , s. 83. 
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bir sonuca ulaştırdı9ını belir~tmiştit'. Diger şeyler eşit 

c:ı 1 dugunda., gi .. imı·•ük bit'liSinde t icat'f'='t, ·faktör' fiyatlaı··'ı 

a.ı·'as ı nd o:::.<. k i farkı azaltır ve birlik üyesi ülkeler arasında 

üretim koşullarının ::;cık tıüyük farklılıklar göstermemesini 

2. Gümrük Birliklerinin Dinamik Etkileri 

Buraya kadar statik açıdan incelediSimiz gümrük teorisi, 

ekonomik birleşmeye giden üye ülkelerin kalkınma.l<::•.ı·-·ı ıle 

ilgili gelişmeleri açıklamaktan uzaktır. Bu nedenle tecıriye 

dinamik bir yaklaşım getirmeye çalışacagız. BilindiSi gibi 

ekonominin mal ve hizmet üretim potansiyelinin göstergesi, 

ele alınan ülkenin 

kalkınmakta oldugunu 

::1 ö s t: f:? j·"· i j·"· b u. h~::, ı··· e k'"=' t üretim faktörlerinin miktar ve 

kalitesi ile teknolojideki gelişmelerle yakından ilişkilidir. 

A) ölçek Ekonomileri 

Statik gümı·'Ük tecıı··' i s i nde i::ilçı::;:ık ekonomileri ihmal 

ed i 1 m i ş t i ı·'. Olaya dinamik açıdan bakıldıgında, birleşmeyle 

piyasa olanakları genişleyecek, birleşmeye giden ekonomiler 

böylece ölcek ekoncımilerinden yararlanabileceklerdir. Olçek 

ekorıoıTı i 1 et·' i, b it' firma veya sanayi d;::ılında iç veya dı·;:; 

çevreden kaynaklanarı yapısal degişmeler sonucu prodüktiviteyi 

artırarak veya maliyetleri düşürerek saslarıan kazanç ola-
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t'ak t a.n ı ml an ab i l it'. (62) Cilçek ekonomilerinden 

yararlanmanın başlıca Uç nedene baglanabilecegini 

ve bunları şu şekilde sıralamıştır a) Uretimde kullanılan 

g :i. r··d i lE:> t' i r·-ı bo 1 L:ı.nemt:~z ol ma.l at' ı , b ) C ı k t ı miktarının artması 

dlçUsUnde ihtisaslaşma ve işbi::ilUmUnUn de artması, c) Sad E? C: t-.? 

bUyUk i::ilçekli firmaların geliştirilmiş Uretim tekniklerinden 

y at·'.::~ t' ı.:::ı.n ma J. c-ır·· ı . 

blçek ekonomileri bizi iki kavrama gi::itUrmektedir. a) :tc---
··' 

sel ekonomiler b) Dışsal ekonomiler. 

a) !çsel Ekonomiler 

f i t'man ı n veya. 5.anayi dalının iç yap ıs ında.k i 

degişmeler sonucu o firma veya sanayi dalının sagladıgı 

yaı·'a.t' l ,:n·· "i ç~::;E"~ l ekonom i 1 er'" o 1 at' ak tan ı m ı anmaktadı t'. 

Yanı içsel ekonomiler 1 

a ) F i ı···· me, 1 a. r·' ı n Cı. ı·' t.~ t :i. m J. e r·· i r··: i. E:\ t"· t 1 t"'Cfıa k suretiyle bUyUrneleri 

b) Bu nedenle emek ve sermaye donatımlarını daha verimli bir 

·:;::. ;;.? k i 1 ı:::! .-::::· 1 : u. 1 1 -~''· r··ıın a. 1 .;:;_ ı···. ı. 

c) Gerek pazarlama gerek yi::inetim maliyetlerini azaltınaları 

Sina. i Uretimde bulunan bir firma hammadde, enerJı, emek 

ve sermaye olmak Uzere di::irt onemli girdi kullanır. Marshall 

iç::·sı:~J. t=!konom i 1 e ı·' i. n, tıu. e rı et·' j i 

digerlerinden herhangi birinin birim çıktı başı ne:\ kullan ı-

( 62) C. F. Pt=;:?:i TTEI\I, E; c: on om i !?S of s.c: ~J e i n Man if _ac: t '-=l r·· i.!J.3. 
Indl,l_st_ı:::_'t:_, Caml::widge Univet'sity F't'E?ss, Cambt'idge, 1971, 
s.8. 

(63) A.M{:ıPSHALL 1 F't'irıc:iples of Ec:onomic:S!_, 8. ed., London, 
Mac:millan, Student ed., 1969,s.221-235. 
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mındaki bir azalmayla ortaya çıkabilecegini belirtmiştir. 

Büyük biçekli firmalarda girdiler büyük miktarlarda satın 

alındıgından hem daha ucuza alınır hem de daha ucuza taşıt ı·-

labilir. Bdylece bu firmalar içsel ekonomiler saglayabilmek-

tedit··. 

Scitovsky'e (64),gbre teknolojik seviyesi yüksek ve daha 

etkin metCJdl<:~.t' ancak ''Dptimum te·::; i~:; b 1 çeg i" rı :L n 

ile gerçekıeşebilmektedir. 

ekCJnomiler, birim çıktı başına girdi miktarını 

aza 1 t <::ı. n t as<:ı.t' t'u f ı c•. t' o 1 at'a.k t arı ı m 1 arıarı '' t''et:.~ ı iç Si::? ı t=~ konc.ııTı i 1 pı··· 11 

\le pt'Ddi.:tktiviteyi f a k t ij t' 1 f:~ ı·' i n p ;:ı. t'a.sa .1. yi:::.rıdı:::.·n 

degerlendiriıdigi "pa.t··asa l ekonom i 1 et'" D lmak 

ikiye ayt'ılıı·'. iç·sel ekDrıomi let', ekonominin biltilnil 

açısından geçerli olmasına karşılık, parasal içsel ekonomiler 

s;<:ı.decE! bu tasarruflardan yararlanan firma için geçerlidir. 

Piyasadaki mevcut firmaların içsel ekonomilerden yarar-

lanabilmeleri ve Dptimum blçekte kurulabilmeleri ancak ülke 

ekonomileri uygunsa sbz kcınu·sudı...ı.t·'. (ık·::; i taktirde Scitovsky 

(65) nin de belirttigi gibi ekonomi eger optimum tesisin çık-

tısını emecek bir talep gücüne sahip degilse 1 girişimci ya 

optimum altı tesislerde çalısacak, ya da tam kapasite ile ça-

lışmayacagı bilinse de talebin ilerde artacagı ümidi ile op-

timum tesisler kurulacak, dolayısıyla yilksek maliyetle çalı-

(64) Bkz.: SCITOVSKY, Ecorıomic Theory ..• ,s.112. 
(65) Tibot' SCIT01·.JSKY, "Intet'O.E.:t ions,.l_D..:_~.;!_g __ a[ıd Ec:ÇJJJ.9..!1Ü_Ç_ 

J n t ~sr .:.~_t_i D n .:~ __ .iL m e a !J.2. _ __g_f._Q.:::::._~_t:' c _çı_mJJJ.5.1 ..... İ.!J.~ ... J~j_2.f?.\..Q.La n t._S:...q_~"? s 
o~_u.ı_a ll.J::la t_i D[)_", Ec on om i c Cons~::::gu.i::?ncf.?·s ı:::ı·f the s ize of 
nations. 
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ş ı 1 ac ak t ı t~. 

Ekonomik birleşmeye giden üye ülkelerin dil, din ge 1 E:~-·· 

lenek let··irıdek i farklılıklar, tüketici zevk ve tercihlerinde 

farklılıklara neden olacaktır. Zevk ve tercihlerde bu farklı-

lıklar geniş bir tüketici kitlesi de sdz konusu olsa herhan-

gi bir talep artışına yol açmayabilinecektir. 

Ekonomik birleşme, geniş ulaşım olanası saglıyorsa, ta-

şıma giderlerini dUşUrüyorsa daha geniş bir piyasaya üretim 

~:/ a. p -:3. n firmaların içsel ekonomilerden yararlanma olanası ar-

t .:.•.c aktı ı·'. 

b) Dışsal Ekonomiler 

Marshall (66), dışsal ekonomileri sanayinin genel geliş-

me düzeyine baglı olarak firmanın dışından saglanan ekonomi-

ler olarak tanımlamıştır. Burada sadece ele firmaların içinde 

bulundu9u sanayi kolu kasdetilmiştir. Çünkü Marshall (67) dl-

çek ekenomilerin genellikle birbirleri ile karşılıklı ilişki 

içinde olan sanayilerin etkileşimiyle ortaya çıkacasını be-

1 :i. ı··' t ıTı i '.;; t :i. ı··· • 

Bcitovsky C68l, dışsal ekonomiyi bir üreticinin diger U-

reticiye yapmış oldugu karşılıksız yarar veya zararlar olarak 

tanımlamıştır. Yine Bcitovsky, ele alınan makalesinde tam re-

kabetin ekonomide optimumu sasıamadaki yetersiziiSi nedeniyle 

(66l Bkz.: MARSHALL-a.g.e.,s.221. 
(67) Pıl·ft~ed r··lf-iRSHf.~LL., l_Qdus.tt~y an..fiıt~ade, L.c:ındc:ın ,t·1acmillan, 

1923,s.188. 
(68) Tibot·· SCITDVSKY, "Twc:ı Cc:ıncı=>pt of E~<tet'nal Economj:..es" 

J"PE, ı:ıp ı·~ i 1 , 1954, s. 295. 
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dışsal ekenomilerin bzel kar ile sosyal fayda arasında fark-

lılıga yol açtıgını belirtmiştir. 

Marshall <69), dışsal ekonomiyi statik dense vbntemi i-

çinde incelediSinden bir takım sıkıntıların olagari oldugunu, 

fakat dinamik hayatı anlamada ilk adım olarak kabul edilmesi 

vurgulamıştır. Allyn Young, Rosenstein-Rodan ve 

Ra:::ınet~ Nuı····ksi:::, dışs-::~1 ekonomileri dinamik açıdan inceleme-

ye başlamışlardır. Denseli bUyUme doktrini çerçevesinde ele 

tim ve modellerinin belirlenmesinde, dinamik b ir~ 

faktbr olarak ele alınmaktadır (70). 

Dışsal ekonomiler genellikle firmanın yarattıgı içsel 

ekonomilerden etkilenir. Herhangi bir sanayi kcJ 1 und a ge r~çr::-~k-

€?konomi lE~ı····i '! bu. sanay·:i.rıi.r··ı 

malla.r··ı ol.::ı.ı···ak kullanan diger sanayi kollat-ı :i.ç::i.n 

clış·:::;al ekonomi yaratacaktır. Diger sanayi kollarında yaratı-

lan dışsal ekonomiler (71>; 

< a ) G it--· d i ··Fiy.::ltl,-,;;.r·ını u. cuz :ı.·'"-· t .:=.ı. h :i. ı i ı···. 

ekorıom:i. l~?ı·-· ) 

(b) Yeni Uretim teknikleri bu.l.u.nu.p uygulamaya sokula-

b i l i r~ • ( --r· ~2 k n o 1 o j i k d ı ş~_;.::<. 1 f2 k o n o m i ı e ı-~ ) 

Burada çok kısa brnekıerle bu iki dışsal ekonomiyi açık-

< 6 9 ) ?-~ ı f r~ e d MtıRt3 H !".:ıL L , '' !)j_§. t ı·:jJ~y t. ... :~_!2.0 ....... i?D.9 ....... s:~; __ ç __ b.E-DB_~-'' ?'1 • Mar~ s ha ı 1 , 
Principles of Economics, Nineth edition with annotations 
by C.W.GUILLEBAUD, vol.II. London, Macmillan, 1961, s.69 

<70) Er~cıl t•IAN!SALI, QışS!aL_Ekgnoıt!..U~~ ve __ _ıt_t_isag_j._§_~l i·~J!L~-' 
Sermet Matbaası, Istanbul 1971, s.6. 

( 71 ) J. l.j I NEF:, ''Cas t_.ÇJ:ı. r~v~-~_2.[l_d Sq_P..P..l.::t. ___ Çw::Y..§!S_ '' , G. J. St i s ler~ ve 
K.E.Bouldins Ceds.) F:eadings in Price Theory, s.217-218 
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lamaya çalışacagız : 

(a) A endüstrisi, B endüstrisinin çıktısını girdi olarak 

kullansın. Eser piyasanın gelişmesi nedeniyle A endüstrisinin 

çıktısına olan talep artarsa B endüstrisinin çıktısına olan 

talep de artacaktır. B endüstrisi, eser içsel ekonomilerden 

yararlanabiliyorsa çıktı fiyatlarında düşme saSlanacaktır. A 

endüstrisi bu ucuzlayan çıktıyı girdi olarak kullandıSı için 

kendi çıktısının da fiyatı düşecektir. A endüstrisinin saSla-

dı<]ı bu. t<:ısaı··'t'uflat' ''pat'as.::ı.l dışsal ekonomilet''' CJlat-·<::•.k t<::ı.r-·ıım-·· 

!anmaktadır. A endüstrisince girdi olarak kullanılan 8 endils-

trisinin mallarının girdilerinde bir azalma CJluyorsa B endüs-

tt'isinin çıktı fiyatlat'ı at'tacak ve ı~ endüstt'isi için "eksi 

dışsal ekonomilet'" yat'a.tıla.caktıt'. 

E::~c:: i tCJv·s:;ky r-;r·-.:-··, 
~ ~ .. _ •• • ':t eget' b it' üı··'eticinin karı digerlerinin 

hareketlerinden etkileniyCJrsa, dışsal ekonomi sbz kCJnusudur 

c:!ı::~ıTıi2k t ed :i. ı--·. 

Viner (73) 1 ekonomik birleşmeye gidilmesiyle üye ülke-

birinde talebi artan endüstriyel malların diger Uye 

s.::.~s ı ,:: .. na ı·-·.:::t k fiyat at'tışlaı····ının 

belirtmiştir. Ancak tüm .üretim birimlerine aynı anda talep 

arttısında dışsal tasarruflar ve fiyat artışları gerçekleş-

rnek ted i ı·'. 

(b) 1:lk kez J .• V iner·· tat'af ı ndan kul lanı lan 

dışsal ekonomiler kendi içinda ikiye ayrılmaktadır 

(72) Bkz.: SCITOVSKY, "Tv-m concept ... ", s.299 
(73) Bkz.: VINER, The Customs .•. , s.47. 

teknolojik 
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i) Meade'e (74) gdre, bir firmanin çıktısı eger sadece 

kendi kullandıgı üretim faktdrlerine degil de, bir başka fir-

man ın çıktısı ve kullandıgı üretim faktdrlerine de baglıysa 

"tı:? k no :ı. oj i k cl ı ş·sa 1 e k or .. ı om i ı. t.:> ı·'" sh;:: kon ı . ..:. sudu.t'. GenE:' 1 d en ge te-

orisi içinde üreticiler arasındaki dogrudan üretim ilişkile-

ı·' i n E~ b <::ı'] 1 ı d ı t' 1 at' .. ıvı e a. d 1:;? • i rı tanıml.::ı.dıgı şekli ile teknolojik 

dışsal ekonomiler, ekonomik hayattaki anlamı sınırlı, statik 

piyasa dışı ekonomilerdir. Scitovsky ise bu tanıma üreticiler 

arasındaki piyasa mekanizması aracılıgıyla karşılıklı baglan-

tıyı da sokarak daha geniş kapsamda ele almıştır. 

ii) Bu gruba giren teknolojik dışsal ekonomiler, zaman 

içindeki degişmelere baglı olarak ortaya çıkan ekonomik nite-

likteki ekonomilerdir. Bu tUr dışsal ekonomiler, son teknolo-

jik gelişmeler, ydnetimdeki yenilikler, kalifiye işçi ve yd-

neticilerin yaratılması ile ortaya çıkarlar. Her ne kadar pi-

yasa mekanizmasının işleyisinin dışında kalan dışsal ekonomi-

ler olarak da tanımlarısa aslında piyasanın işleyişiyle yakın-

dan ilişkilidir .. P.N.Rosenstein-Rodan (75) 

yolu., kanal hidroelektrik santralleri v.b. temel sanayinin ve 

alt yapının kurulmasıyla maliyetlerde dnemli azalmanın sagla-

nacagını ve bu. tip sosyal sabit sermaye yatırımlarının daha 

sonra kurulacak sanayiler için birer dışsal ekonomi sayılaca-

sını belirtmiştir. 

( 7 4 ) J . E • r1 E f.~ı D E : 11 ~J.~ t ~.!.~ .. IJ..~!..-~:f;Q n o f!.·~_:Lg_:2.._E.,.!J.S.L ... ..R .. :!:..?.gÇ .. 9 r:L9_f!.l .... Ü~.?. ........ 1..f.:ı __ ..§.. 

ç_g_meetiLi:..Yi~ __ s __ Ltus~Ji_c.?.n .. ?_ 11
, EJ. t1at'ch 1952, s.S'-~--67 

<Readings in Walfare Economics içinde s.185-198). 
< 7 5 ) P . N . Ro s e rı s t !-'.? i rı -- F: ıJ DA N , 11 f' t"_c.?.hl.S' .. f!\_~ __ g_f__ I n 9..bt s .. tr i a l.l ... ~~E.:..t .. ..L9.!l_9..f_ 

E a '::2..t.S'T rı_.§._!lf.L_Ş o '=.\ .. t_t:l.~ ı·~n---~~!E~9..e .. ~. 11 
, E .J , J u rı e-··· S ep t e m b e t' , 1 '7 4 3 < 

The Economics of Undevelopment içinde s.252) 
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Ot·tadoks iktisat teorisinde, tUm Ureticilerin mevcut 

teknik metodlar içinde Uretim kapasitesine gbre en dUşUk reel 

maliyeti sa9layan metodu kullandıkları kabul edilir (76l. De-

Sişik teşebbUsler tarafından tercih edilen en ka ı·' l :ı. ijı···et im 

metodu, aynı zamanda da etkin alanıdır. 

Scitovsky C77l, girdi ve çıktı fiyatlarının sabit olması 

ve Uretilen malların tamamının satılabilmesi nedeniyle mali-

yeti dUşUrme ybnUnde yapılan her yeniligin, karı artıracagını 

vurgulamıştır. Bir veya birkaç optimum blçekte C78l çalışan 

firmanın çıktısını ernebilecek genişlikte olan herhangi bir 

piyasa, eser bunun rekabetteki yetersizlik nedeniyle gerçek-

:ı.e~;tiı·'emiyot'sa, "teknolojik optimum " a ulaşıldıgı haldt::~ "t;;··-

kc:ını:::ımik optimum'' a ulaşılamamakta denilmektedit··. Yani bu.t',::\da. 

piyasanın uygun bUyUklUkte olması gerekli, fakat Uretimden en 

etkin şekilde yararlanılması için yeterli koşul c:.ı lıTıa.ma.k ta.·--

dir. Yeterli kc:ışul, mUteşebbisleri en etkin Uretim metodlarıy 

1 E•. b i t'b i ı·· 1 e ı··· i n i n piyasalarını kapsamaya itecek 

t'ekabett it··. 

Ger·•;:;-:2k h.::;.y2. t ta. karşılaşılması gUç olan tam ı·' e k Eı.Cl F:! t k D ..... 

şullarinda en etkin Uretim metodunun kullanılması 

C 7 6 ) H • G .. J CJ H N S O r• .. l , r1 Çi..CL~.Y ... ~ .. --T.L~iJ~'"! ....... s\!J .. 0 ........ ~;.ç_g_f.i.9..!T.! .. tç: ___ ... §LSJ .. ~~!..tJJ.., Lo n d o n , 
1 'i64' s. 59-.. 60" 

<Tn Bkz.SCITQl . .JSt<Y, Econc:ımic Thec:ıt'y ... , s.112-11:::::. 
(78) Optimum dlçek, o anda geçerli olan Uretim teknolojisi 

ta.t•afından belit•lenen "teknolojik OF-'timum" ilE~ ekonomi
nin baglı bulundugu ekonomik ybnetim ve c:ırganizasyon, 
mali V€~ hukuksal faktdt'let'CE~ bE:?lit'lf?nen "ekonomik opti-
muın" da olu·şmaktadıt'. 
Bu konuda geniş bilgi için bkz.:SCITDVSKY, 
"Intet·national Tt'ade ••. " s. 282-290. 
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için karlı olurken bu koşulların yoklu9unda karlı olmayabile-

cektir. Bu nedenle Scitovsky'e (79), gdre müteşebbisler mev-

cut olan durumlarında kalmayı bazen etkin üretim metodunu uy-

sulayarak elde edecekleri yüksek et me k t ed ir~-· 

Ekancımik birleşmeye gidilmesi, piyasanın genişlemesine, 

üye ülkelerde yeni rakipierin ortaya çıkmasına yol açacasın-

dan bir anda güven ve belirlilik ortamını ortadan kaldırabi-

lecektir. Müteşebbisler eser üye ülkede bulunan yeni rakiple-

ri optimum tesislerle çalışıyor, en son teknolojik yenilik·-

leri uygulayabiliyorsa kendileri de en etkin üretim metodunu 

uygulamaya ydneleceklerdir. 

Ekonorn i k birleşmeye gidilmesiyle artan reka~et ortamı, 

yalnızca tek bir mal için deSil, mal grupları için de sbz ko-

r·ıu.·::;ı . ..ı.ı::!uı··· .. \/in;;::• ı=.·kononiik b:i.t'le'?r;ıeyt"2 ::3:ı.den bit' l.i.lke, biı·' takım 

malları ı::!iSer üye ülkelerden ithal etmeye başlamaktadır. tt-

hal edilen b0 malların yurt ıçınde üretilen ikame malları sbz 

konusu oldusundan bu ikame malların kalitesini yilkseltici ve 

maliyetini düşürücü dnlemleri almaya ybnelinmektedir (80). 

Ekonomik birleşmelerin, rekabet derecesini hiçbir zaman 

tam rekabete ulaşacak şekilde arttırması sdz konusu deSildir. 

Rekabet derecesinin artması ancak etkin üretim metodlarına 

tE·şv i k veya zorlama şeklinde olmaktadır. Rekabet 

derecesindeki artış birleşmeye gitmeden bnce bazı 

C79) Bkz.: 
(80) Bkz.: 

SCITOVSKY, Economic Theory ... s.123. 
BALASSA, The Theory of ... s.166. 

mallcH'ın 



degişik Ulkelerde farklı maliyetlerle Uretilmesine ve de mU-

teşebbislerin artan rekabetin yarataeası gUvensiz ve belirsiz 

ortamla ilgili olarak bdlgesel de olsa rekabet bozucu uygula-

malarda bulunmamalarına baglıdır (81). 

olarak, mUteşebbisler bazı belirsizlikler ve gU-

vensizlik sdz konusu olsa da ekonomik birleşmeye gidilmesiyle 

içsel ve dışsal ekonomilerden yararlanmakta, etkin Uretim me-

todlarıyla Uretimde artış saglamakta ve de maksimum refaha u-

laşmaya ydnelmektedirler. 

C81) Bkz.: BALASSA, The Theory of ... s.167 



1 K 1 N C 1 B O L U M 

T U R K 1 Y E E K O N O M 1 S 1 N E 

V E 

T U R K 1 Y E - A T 1 L 1 Ş K 1 L E R 1 N E 

G E N E L B 1 R B A K ş 

I- CUMHUR!YET DONEMtNDEN GUNUMUZE 

TURK!YE EKONOM!S!NE GENEL B!R BAKIŞ 

1) Planlı Kalkınma Dönemi Oneesi 

Kurtuluş savaşından 1922 yılında çıkan TUrkiye, Cum-

huriyetin kurulmasına kadar savaş yaralarını sarmaya ça-

lışmıştır. 1923'de Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak geçen 

ilk on yılda genel ekonomi politikasının, iktisat kongresinde 

alınan kararlar ve Lozan'da belirlenen sınırlamalar çerçeve-

sinde geliştiSi söylenebilir Cll. 

Tarımsal üretimin artırılması için özellikle vergi~ kre-

di 1 toprak mülkiyeti konularında hUkUmet önemli sayılabilecek 

önlemler almış, ancak 1930'lu yıllara kadar tarımsal Uretim 

yapısında kdklU bir deSişme olmamıştır. Yine sınai gelişmenin 

sa9lanması için 1923 Iktisat Kongresinde alınan kararlar dog-

rultusunda özellikle dzel sanayinin geliştirilmesi için 

ön 1 f?m 1 e ı·' alınmışsa da Cumhuriyetin ilk on yılında d%el 

sanayinin gelişimi konusurıda da önemli bir ilerleme sag-

__________ , ___ , ___________ _ 
( 1 ) Ya k up K E F' E N E K , G ~jj_~_.i.fltt, __ iJ t' § t iflL_:iAE._ı s .L_Y-§'_ s o t' u n l a t::J:.YJ,_~ 

Tüd:~_iy_g_ Ekorı•2_f11i·§ _ _;L, Savaş YayımLu·ı, Ankat-·a, 1984, s.41. 



lanamamıştır (2). 

dzel kesimin teşvikiyle sanayileşme konusunda bir geliş-

me saglanamaması ve dünya ekonomik bunalımının da etkisiyle 

Türkiye, 1930'lu yılların başında devletçilik politikası uy-

g u l ,::, m .::•. ·:::; ı rı .:.;_ geçmiştir. Yine bu dönemde p 1 e:ı.n 

ya~1ı p uy']U.lay.:::•.n ılk kapitalist ülke, Türkiye olmuştur. Bun-

da başta A.B.D olmak üzere, Almanya, ttalya,Fransa gibi kapi-

talist ülkelerin piyasa mekanizmasının işleyişinden kuşkuya 

dUşerek bunalımdan çıkmak için devletin daha etkin rol oyna-

masını benimsemelerinin, diger yandan Sovyet Rusya'nın planlı 

bir ekonomi polıtıkası ile hızlı bir sanayileşme saglamasının 

ve ekonomik bunalımdan etkilenmemesinin rolü olmuştur (3). 

Yalnız burada Türkiye'nin devletçilikten ne anladısını 

vursulamakta yarar vardır. 1935 yılı !zmir Fuarı açılışında 

yaptı ::ı ı konuşm.:::ıda (;ta tijt-·k bur·ıı...t ~.?Ö)/ 1 e a1;: ı k l-:::1.m ı ş t J. !""' ~ 11 Tijt-·k i ye.······-

nin uyguladıgı devletçilik sistemi, 19. yüzyıldan beri sosya-

lizm te or' :i.·:::; y•=.:·r··ı :L r::~r·· i r··ı :i. n :i. 1 i:.:.· ı·. i ·::_,i_i_ı·-·d ıj k 1 e ı···. i fikirlerden alınarak 

tercüme edilmiş bir sistem degildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaç-

larından dogmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiligin 

bızce manası şudur; -F E~ ı·-· t 1 e ı·-· i n ö z E~ 1 teşebbüslerini ve şahsi 

(2) Bkz.: KEPENEK, a.g.e., s.41-42-43; Halil DtRtMTEKtN, 
I.~~ .. t."J:.~ .. Lt~~-----·~.t.9D.9.LD..L2 . .L 1 F~ S k i ~;E~ h i ı' 1 :i. c;; 8 8 , ·::-:; • 1.5 /:.; • 

< ::::; l 1 1 h .::\n TE~::: EL 1 / S e 1 i m 1 L_ ~=:: 1 N , ~Lr:.::l':-:'J.:..<.'~J:!.!.:~7:.\::.~ ..... B..~.ç-~_t:t.5~.Q .. 
I.~1 .. t.~J::.~L@. .. ~--~~~---···P. e ':{.J .. ~_t_çj_). __ t_g_l_f.:"! __ ___(:_)J_l-:!:.:'.?..i,',.i:!J.~:.':., O DT U y· ,: •. y ı n l a ı·-· ı , An k .::ı. t' a. 
l 9!:32, s. 14~~;; 1 J. h a.n ULIJD{.~G / 'v' i 1 d -=~.n SEF: 1 N, p __ ;ı;__ş _____ §.gJsl..!~.!::~\ 
L~r~_;!: ___ .Q.~~-n '->::.~ . .:...9.:~----Y e __ J:_Q.ct .. .LL~ __ :sı e _§._y~J . .l: .. 5_.tj_t' ~---L~.!l ... .J..?._t}J:;_r: a t:._ _ _P 9 .. ti --
tJ.LaLS!.r:J:_, 1st.::ıı-ıbul, 1987, s.82; f=::EF'EI.'-.!EK, a..g.e., s.6:::::-64:; 
Ko t-· k u t BOF:?~ TA\/, I~~ü::L.L~~~-d ~~--_p~yJ ~..t~:;; ___ i l iJs .. , Ge t'Ç E~ k Yay ı n ev i 
!stanbul, 1'=?74, s. r59-140; Ca.hit Ti~LtıS, ~_ı..:;or:-!.9..ffiik _§istem
ı eJ::, An kat'a, 1977 s. 350, 355. 
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faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş 

bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve bir çok şeylerin yapıl-

madısını gdzdnünde tutmak, memleketin iktisadiyatını devletin 

E!line <=:tlmak' 1 (4). Dolayısıyl.::i TU.r·'kiye!!'dt.?! uyguJ..;;,i.na.n s-::tı-·ıa:;.,...i 

planlarının Sovyet Rusya planları ile herhangi bir benzeriiSi 

yok tut-·. Türk plancıJ.ısı doktriner deSil, pragmatik nitelik-

Devletçilik, o ddnemin kendine dzgU koşullarının 

zorlanması ile ortaya çıkmıştır (6). 

O sıralar Türkiye, un, şeker, dokuma gibi tüketim malla-

rı ihtiyaçlarını dahi dışarıdan saglayan bir ülke niteliSini 

taşıyordu. Bu nedenle 1934'te uygulanmaya başlayan Birinci 

Beş Yıllık Sanayi Planında tüm agırlık ithal ikameci uy~ıul a--

mada, tüketim mailarına verilmiş, bundan sonra ara ve yatırım 

maliarına geçiş bngdrUlmüştür. Bu planda da ithal edilen te-

mel tüketim mallarının yerli ham maddeye dayalı yerli üı·-·f.?t i·-

mini sasıamak esas amaç olmuştur. Bu amaç çerçevesinde doku-

ma, maden, agırsanayi, selüloz, seramik, şişe, 

ve kimya sanayinde 16 fabrikanın kurulduSunu görüyoruz. TUr-

kiye, bu planla dünya iş bdlümündeki tarımcı ülke rolUnU de-

Siştit'mek istemiş ve dünya ekonomik bunalımını sanayiıeşmek 

için yaratılan bir fırsat kabul etmiştir (7). 

( ~5) 
( 6) 

("!) 

!"'1 u :~ a + f e ı·' U Y 13 U N E F\: , 11 ~Z~ ..... .Y. .. ± .. Lfl_~ .... .I.h.\..r:J:~;.. ___ Ş~!J .. :O::~Y. .. i.'' , t"·ı ı:.:ı. ı k i }'e l i ı e ı·-· 
B it' 1 i E~ i Deı·'g i s i, 50. yı 1, No: T:2, 19TS, s. ::-22. 
Bkz.: BORATAV, a.g.e., s.l35. 
Bkz.: KEPENEK, a.g.e. 61. 
Y .:3 h ya S • TE Z EL . '' 1 9 2 3 -:J 9 ~~ş_._ D Ö.!J .. §'!JlıJ. n.!1 .. ıs..... .. I..L,! .. c .. t..1..:i~ ... ~..D ... t ... ıı .. ..J2..~: .. :~-·-j"-·I::;J; _ _t .. -·-
2 .. § .. çji __ t.!iŞ.kij_§'!_t_'J:_" Atatür+ döneminin Ekonomik ..,,e ToF)lumsal 
Sorunları, !.T.I.A. Mez. Cem. Yay., 1977, s.225-227; AFET 
I 1'-.IAN, !}?V l_~_.İi;; . ..:.U i ~:;_j lk ~Şsj .. _ _y_g __ ,Tı:;.\..1:~ kj __ y_g ... J~J:.ı.m.!J .. S'J: ... t:t .. e :ti.!::! .. i.CL._Jıj_r~.!.D_-·-
ç_i_ S ~Q.S:.::i.l._.E:_ts,n_ı ___ J._<:!,]!;~., Tü t' k Ta t' i h K u t' u m u Yay ı n ı , An k a. t' a. , 
1972, s.9-10; BORATAV, a.g.e., s.233-234. 
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Bu ddnemdeki dış ticaret politikasının başlıca amacının, 

dış ticaret açısından kaçınmak oldugunu gdrüyoruz. Bu pol i···-

tika sonucu 1938 yılı hariç, dış ticaret sürekli fazla ver-

miştir (8). Başta Almanya olmak üzere birçok ü 1 keyı:.=: )i<:ı.p ı 1 c:•.n 

kliring anlaşmaları çerçevesinde Türkiye, mallarını ihraç et-

ti.gi ülkelerden ihtiyacı olan malları ithal etmiş, eger bir 

malın yerli üretimi yapılıyorsa bunun ithalatını sınırlandır-

mış, diger taraftan ikili anlaşmalara konu olan 

halatını serbest bırakmıştır. Dış Ticaret Ofisince (1934) yü-

r'ütLı.len bu düzenlemeler savaş boyunca sürdürülmüştür (9). 

Türkiye'nin dış ticaretinde 1944 yılına kadar Almanya'nın ha-

kirniyeti sürmüştür (10). 

1936'dan sonra girişilen tkinci Beş Yıllık Sanayi Pla-

nıyl.::ı. çalışmalarda ara ve yatırım malları üretimine 

öncelik ve ı·· i J. m i ş t i i"'' • Bunu rı yanısıra maden ve hammaddelerin 

ihracatının kısmen de olsa işlenerek gerçekleştirilmesi, ma-

deneilik ve elektrik enerjisi üretimine dncelik verilmesi bn-

görülmüştUr <11). II. Dünya Savaşının başlaması nedeniyle bu 

planın madencilik dışındaki bölümleri uygulamaya konulamamış, 

bu da sanayileşme sürecinde günümüze kadar yansıyan sorunla-

rın çdzümlenememesinde dnemli ölçüde etkili olmuştur (1?\ 

(8) Bkz.: KEPENEK, a.g.e., s.79-80. 
< 9 l Ya h ya S • TE Z EL , ç; u m.b_'=.\J.=_i:i..§ .. :t._ . .f.i.9.!l§.!JJ.L!J . .iD .... -t.\:.:_.t.. .. ! .. ?E.cfLL .. I.~:.!:.::_tb.A., 

YL.wt Yay ı n l -::O.t' ı, Arı k.::ı.ı-·a, 19El2, s. 161. 
( 1 o) lLJ. 1·-l?'iLE' Ib.~_p_pJ,_i.t...ir.-:...~ . .L..2D_ç!_~_ç; _ _f?.f.l.Q.!!.Lt._ç ______ Q_§ygJ..gp_m.§!lJ..t __ g..f ... _,.t1ç.ı_g_§!EXJ. 

Jud::ey:_, Ct·oom Helm, London, 1981, s. 73. 
(11) Bkz.: BORATAV, a.g.e., s.239. 
< 12 ) E t'g ü 1 H AN , T ~U:.t.i.Y.g_~fL.f:?.?rı ~Y...!..J..§_Ş m_§! ___ ş_~V2.§_ç_L .... ~-{ E· .... .§_tt' ~ . .t...§..ij. s i_, 

Eskişehir, 1978, s.52. 



TUrkiye II. DUnya Savaşına fiilen katılmamıştır, ancak 

savaş ekonomisi koşullarında yaşamıştır. CUnkU savaş nedeniy-

le faal nUfusun bnemli bir bblUmU silah altına alınmış ve sa-

vunma giderleri artmıştır. Hammadde ve yatırım malı itha.latı 

gilçleşmiş, bu durum ithalattan alınan vergi ve resimleri dU-

şUrdU9Unden kamu gelirlerini bnemli biçilde azaltmıştır. Tarım 

kesiminde üretim düşüşleri gbrUlmilş, buna ba9lı olarak bazı 

tüketim maddeleri vesikaya ba9lanmıştır. Ihracat azalmıştır 

(1~5). 

1947'de hazırlanan fakat uygulamaya konulmayan iktisat 

planı ilk planlara gbre daha dengeli bir büyüme bngbrmek-

teydi ( 14). 

1948'de Istanbul'da top l.::•.nan iktisat kongresinde de bu 

plan çerçevesinde kalınmıştır. Uzel sektbre agırlık verilmesi 

onun yetersiz kaldıgı alanlarda ve alt yapı konu.sundE~. df:?\/ 1 e-

tin yer alması bngbrUlmUştUr (15). 

Boı····<::tt<:ıv ·:ı. n deyimiyle yaşanan dbrt 

lasyon ortamında alınan bir tak:ı.m polisiye bnlemlerle bu kez 

karaborsa, spekülasyon ve vurgun ortamı yaratılmıştır. 

bbyle bir dbnemde Türkiye'de kapitalizmin gelişmesinde stra-

tejik bnem taşıyan bir sermaye birikiminin (özellikle ticaret 

sermayesil saglandıg:ı. gbrUlmektedir. Bu süreç içinde kırsal 

(13) BORATAV, a.g.e., s.291-292, ULUDAG-SERIN, a.g.e., s.84-
85; DIRIMTEKtN, a.g.e., s.57. 

(14) Bu planla ilgili geniş bilgi için bkz.:Ilhan TEKELI 1 
S e 1 i m :t Ll< Il'~ , 2.§. v qf,L__Ş OJJJ.~.?.:-'§. .. L . ..9E..t. .. S\_!JJ.l-_.ı::lf! .. @: __ .J._9_1LZ. ... _ . .Il1:.!.~..t:J...y_~--·-·..Lt..t. . .i.::. 
::;ad Lfl§.!J.l:_, O D Tu Yay· ı n 1 aı·' ı, An kaı·-·a, 1 <7'81; 
Korkut Boratav, a.g.e., s.360-361. 

( 15 ) Z • Y • H E F: S H LA C:J , Tu t: k €_:t_,. ___ lb. e .. _h:_!J .. ~Ll_§m.n§. .... ..9.f ...... !l.ı:::~g-~_:t i!., L. e i d E? n , 
EJ, Bt' i el, 1968, s. 136. 
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kesim pazara açılmış, hızlı bir kentleşme ve buna baglı ola-

rak yeni birikim olanakları yaratılmıştır. TUm bu nedenlere 

baglı ol.::ı.t'ak ekonominin gündemine liberalizm ve yeniden dışa 

.::\ç~lm<.\ gör··Uşü ~~~?lmi~:,;tir·· (:!..~)). 19':'50 yılınd<:1 ·::;:i.yasi iktidar'ın 

da degişmesiyle devletçiliSin dnemi azalmıştır. Ancak burıa 

ragmen~ bu devrede özel sınai kuruluşlar yanında devletin sı-

nai kuruluşları da gelişme göstermiştir. Bu arada t a ı·' ı m a 1 <::•. -·-

nına da dnem verilmiş özellikle 1954 yılına kadar tarım kesı-

mine büyük blçUde kredi kolaylıkları ve imkanları saglanmış, 

tarım ürünleri fiyatları devletçe desteklenmiş, Marshall yar-

dırnından faydalanılarak tarımın makinalaşmasına,sulama, ener-

ji, karayolları, çimento ve şeker sanayi alanlarına da büyük 

yatırımlar yapılmıştır. Ancak devlet yatırım harcamalarındaki 

b Cı. y ıj k .::\ ı·-· t ı ş :ı. n Ö;:::r;:~llikJ.F: sonra, daha çok açık 

·f i rı .::ı.rı·:::;m.::ı.rı 1 a karşılanması ve bu yıldan itibaren hava şartla-

rının kbtU olması yüzünden tarım üretiminin iyi olmaması so-

nucunda meydana gelen enflasyonist baskı dış ticaret dengesi-

nin de bozulmasına sebep olmuştur (17). Bu gelişmeler sonucu 

4 Agustos 1958 de yUrUrlUge giren bir dizi önlem alınmıştır. 

TL'nirı devalüasyonu, kredi hacminin 30 Haziran 1958'deki dU-

zeyinde dondurulması ve emisyandaki artışın durdurulmasırıı 

dngdren bu kararlarla dış ödemelerin yürUtülmesini mümkün kı-

lacak krediler saglanmaya çalışılmıştır (18l. 

(16) BORATAV, a.g.e., s.292; ULUDAG, SERIN a.g.e., s.84-85; 
KEPENEK a.g.e., s.91. DIR!MTEK!N, a.g.e., s.57. 

( 1 7 ) 1\1 e c d e t S EP 1: N , I_Q.r:J:.:.j_y_~ ... : . .n..J.:.n ... _:<::i§l:D..~.Y.A..L~.?-m fE_§_A., i:; rı k • ün i . S B F • 
Yay.no: 167-149, {~rıl-::at'a, 196:3, s.L20-·-l23. 

(18) Ç..hun.tıqt'i.Y.:.~.i_Q_q_rıe_m_i.. _ _IPr:.kiye Ekonomi:§)._ Akbank yayını, (192~~:.-
1978) !stanbul, 1980, s.93; D!FdMTEKIN, a.g.e., s.118. 
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2. Planlı Kalkınma Dönemi 

1960 yılından sonra da bilindiSi gibi plan uygulaması-

na seçilmiş, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi 1963 yılın-

d <:3. fl i. t i r.:-J E\ t·' ı?:? r·ı beş yıllık planlar çerçevesinde hız-

landırılmaya çalışılmıştır. Planların en belirgin ortak bzel-

ligi sanayileşmeye bncelik vermeleri olmuştur. 1970'li yılla-

rın sonlarına dogru giderek agırlaşan Dünya ekonomik bunalı-

mının etkisiyle plan uygulamasının bir yana bırakılmasına ka-

dar, planlardaki hedeflere bnemli blçüde yaklaşıldıgı sbyle-

nebilir. Dünya ekonomik bunalımı ve petrol krizinin de katkı-

larıyla artan güçlUkler 1970'lerin sonunda ekonomiyi iç ve 

dış koşullar açısından tam bir tıkanma noktasına getirmiştir 

(19). Sonuç olarak 1970'li yılların sonlarında Türkiye Eka-

namisinde kronikleşen ve dış açıklar ekonominin 

·:::.;oı·-·u.ı-·ı 1 .::.ı. ı···. ı olarak gbrUnmektedir. 

Azgelişmiş ülkeleri etkileyen dış açık sorunu, yalnız 

bu ülkelerin uyguladıkları ekonomik politikalarla degil, dün-

ya ekonomisi koşullarındaki dış ekonomik dengesizlikleri kuv-

vetlendirici gelişmelerle ilişkilidir. Ancak buna ragmen çb-

zUm Azgelişmiş ülkelerin uygulayacagı ekonomik politikalarda 

aranmaktadır. Gerçekten Azgelişmiş ülkelere dış kaynak akı-

mını önemli blçUde etkileyen IMF ve Dünya Bankası, dış açık-

finansmanı için bnkoşul olarak Azgelişmiş Ulkelerde 

kalkınma politikalarının dışa dbnük düzenlenmesi gereSini i-

< 1 <7' ) Ta. n er' B et' k s oy , ll 19 t_ı_Ç~J--~.!:.::.9.g ___ l2_L~- E k q.!JQ!.T.l.i ~:.;__j; __ li§_Li..L~.::.~~ , 
Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler, Türkiye 
Ekonomisi ( 1980--·1c7'85), Ankat'a, 1985, s .. 1:::::1. 



61 

l et' i sUrmektedirler (20). Ulkemizde 1980 sonrası uygulanan 

iktisat politikalarının bu baglarnda deserlendirilmesi gere-

k it'. 

Ekonomide istikrar saglama ve ekonomık yapıyı iht'acat<:i 

ybnelik olarak degiştirme amacı taşıdıgı vurgulanan ve 1980 

yılı başlarında yUrUrlUge giren istikrar bnlemleri daha son-

raki tarihlerde yeni kararlarla da desteklenmiştir. 

ı '7':30 yı 1 ı başında uygulamaya konulan iktidar bnlemleri 

çerçevesinde alınan kararların başlıcaları şunlardır C? 1) • 

Ana strateji olarak ihracatın hızla artması 

Esnek dbviz kuru uygulaması 

Enflasyonun kontrol altına alınması 

Meneter para ve kredi politikasının ciddi şekilde uy-

F! u. :ı. ~·:3. rı ıTı .::ı. ·::::. 1 

G?rçekçi faiz politikası uygulanması 

Gzel yabancı sermayenin teşvik edilmesi 

Istihdam artırıcı yatırımların hızlandırılması 

Yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin tam kulla-

nımına bncelik verilmesi 

Mikro seviyede mUdahalelerde bulunma yerine, makro se-

viyede tutarlı kararlar alarak ekonominin dogal kanun-

larının içinde geliştirilmesi 

Ekonomik idarede karar bUtUnlUgU saglamak Uzere çeşit-

( 2 O ) G Lt 1 t e n D E 1'"1 t R , 11 :i.~I?.. .. ~ .. ~§]_.J!..~Bj __ ŞJTI e ...... \J...?..§..!.."'..J.!J_~., 11 Pı n . U n i • l . ! . B . F • 
derqisi 8.2, C. 5 <Kasım 1987), s.164. 

< 2 1 > T . C • DPT , t=;.L9DJ?.JIÜ.L .. J.?.?_t.tk t:_ a t"'.. ..... l~@j_t.:.L~...c .. L~---··!Jy_s_!::~J a.rrı a. 
,N~ij c-~-.L~~_ei_, Ya. No: DPT. 1736, Kas ı m, 1980, s. 1:3-18. 



li kuruluşların kurulması 

! ma l.:::ı. t san ay i ve ihracatta özel sektörün potansiye-

linden ve dinamizminden azami ölçüde yararlanılması 

Kamu sektbrilnün açık finansmanının süreç içinde tama-

men ortadan kaldırılması 

K!T'lerin uygulayacagı fiatlarda ayarlamalar yapılması 

IMF ve Dünya Bankası bnerileri dogrultusunda (22) alınan 

bu kararlarla daha bnce belirttigirniz gibi enflasyonun bnlen-

mesi ve ihracata dbnük bir sınai yapı kurulması temel amaç o-

larak alınmıştır. Türkiye ekonomisinde kararların amaçladı-

sı ydnde bir gelişmenin saglanıp saglanmadıgı k on u sun un tat~--

çalışmamızın sınırlarını aşmaktadır <23). Bunun-

la birlikte enflasyonla milcadele konusunda, kararların ba-

şarı saglamaktan çok uzak kaldıgını belirtmeliyiz. Get'çek ten 

enflasyon oranına ilişkin veriler bunu açıkça ortaya koymak-

ta, karar alıcılar da bu konuda başarı saglanmadıgını ifade 

etmektedirler. Enflasyonun çok yüksek oldugu 1980 yılı dışa-

rıda bırakılsa bile 1980 den dnceki 7 yılda yıllık ortalama 

enfla·syon Ot'cHil % 30.9, 1980 sonrası 7 yılda enflasyon oranı 

yıllık ortalama % 38.60 olarak gerçekleşmiştir. 

(22) 
(23) 

IMF, Survey, çeşitli aylar. 
Bu konuda Bkz.: DEM!R, a.g.e., Taner BERKSOY, 
Ekonq!Ili ~_i__ye Ge 1 ec_~", ! k t i sat Det'S i s i, aze 1 
Agustos-Eylül 1984. 

ll I~~ t' ~:~J..Y_?_ 
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Yapısal degişime gelince, 1980 sonrasında ihracat rakam-

1 a.ı·· ı yUkselmiş olmakla beraber bunun gerisindeki durum çok 

tartışmalıdır. En azından ihracat artışı, sanayi Uretimindeki 

artışlarla birlikte ortaya çıkmamıştır. Ayrıca toplam yatı-

ı··ıml<::tı·· imalat sanayi yatırımlarının payı azalmıştır 

(24). Bu durumda ekonomide ihracata ybnelik Uretim yapan sa-

nayi kollarının kuruldugunu sbylemek gUçtUr. 

Bu ddnemde ihracatın bazı temel niteliklerini şu şekilde 

sıralamak milmkUndilr <25). 

(1) Ihracat, kur degişmelerine dzellikle subva~siyonlara 

aşırı duyarlı olmuştur. Uretimde herhangi b i t' d i) z e n 1 ıö~ m ey e 

gidilmeden, salt subvansiyonlarla ihracatın ybnlendirilmesi, 

ihracat artışlarının subvansiyon olanakları ile sınırlı kal-

-----------
<24) Bkz.: DEM!R .::ı..g.e., s.1~S7. 

(25) Tanet' BERkSOY, "1980'let·de Dış •.• ," s.149-150. 
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ması durumunu ortaya çıkarmıştır. 

(2) Bu dbnemde ihracat artışı, yurt içi talebin daraldı-

sı bir ortamda, dzendirici zorlamalarla gerçekleştirilmiştir. 

Yurt içi talepteki daralma ise gelir dagılımındaki ciddi ol-

çillerdeki bozulmalarla saglanmıştır. Bu nedenle gelir dagılı-

mJ. n dak i bo~~u 1 ma. kat lan ab i 1 i ~· l i k sınırını aştıgında içtalebi 

daı··al ta~·ak ih~'acat artışı saglama olanası ortadan kalkacak-

(3) GSMH içinde ihracatın payının belli bir sınırın üze-

t'inE? çıkma.sı olası degildir. Bu durum GSMH'nin yapısından 

kaynaklanmaktadır. CUnkü TUrkiye'de GSMH % 50 den fazlası ti-

carete konu olmayan malların Uretildigi hi;~metlet' kesiıTıirı--

de yaratılmaktadır. Bdyle bir durumda GSMH' nin % 12-15 dU-

zeyinde ihracat yapılabilmesi için, ticarete konu olan mal-

ların Uretildigi tarım ve sanayi kesimlerinin tiretiminin % 25 

-30 unun yurt dışına ybrıeltilmesi gerekir. Dolayısıyla ihra-

catla oransal olarak ulaşılan belli bir bUyüklUkten sorıra 1 ih-

racat artışları, üretimin yıllık artış oranı tarafından kont-

rol edilen bir degişken haline gelecektir. 

(4) Ihracat artışında sUreklilik saglayac:ak b :i. ~·b i ı·' i n i 

tamamlayarı iki süreç sdz konusudur (26). :Uretim sUreci; ti-

caret ve pazarlama süreci. Uluslararası pazarlarda maliyet-

fiyat-kalite açısından rekabete girecek malların ihracata 

ydrılerıdirilebilecek boyut ve sUreklilikte üretilmesi şarttır-

( ...... ' 
..::.bJ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Tane ı·' BERI<SDY, 

11 ltı t'.§I.S.-? t2_ __ Ç.Q. z ~lGLi.J..ı:.:..e t_i.!ıı c!.§.fl_L!:.."'.. 11 
, 

1984. 
Iktisat De~'gisi, Subat 
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ki bu aynı zamanda kalıcı ihracat performansının ZOt'Un lu b it' 

bn koşuludur. Yine ihraç edilebilir nitelikteki malların yurt 

dışında tanıtım ve pazarlaması üretim sürecini tamamlayan bir 

aşamadır. 1980 sonrası uygulanmasında üretim sürecinin düzen-

lenmesi, tamamiyle ihmal edilmiş, ticaret ve pazarlama aşama-

sına asırlık verilmiştir. istikrar programının temel 

taş l aı·' ı nd<::ııı bit"·· isi olan i h t'ac,::ı. tın uzun dbnemli kalıcı bir 

trende oturtulabilmesi ancak verimlilik düzeyi yüksek üretim 

artışlarıyla saglanabilir. Bu durum da bize bu programın ken-

di amaçlarını dahi yerine getirmekte başarısız oldugunu gbs-

termektedir (27>. 

Yine konumuzia ilişkisi nedeniyle bu bdlümde imalat sa-

nayindeki gelişmelerle, ithalat ve ihracatın gelişmesine kı-

saca deginilecektir. 

A- tmalat Sanayindeki Gelişmeler 

tm.=ı.l.:::ı.t sanayı üretimi, artış oranı degişmekle birlikte 

hf2t-· yıl için gen e 1 o l.::ı. t'a k eı. t-· t ıTıc:ı. i::>(:: i ı :i. m i. n d E~ d i ı··'. 1 9"/b \i C· 1 c?Eı:~:; 

yılları imalat sanayi üretiminin bir yıl dncesine gore düştü-

gl.i yıl L:ı.t' olmus>tLw. 1c7'77 yı l.ına kadar imalat sanayi üreti-

minde istikrarlı bir artış gbzlenirken, bu yıldan sonra ima-

lat sarı.::ı.yi üretiminde daha istikrarsız bir gelişme gbrül.müş-

tmalat sanayi tiretiminin bileşimindeki gelişmeler aşagı-

(27) Ayr-·ıntılı bil!"Ji için bkz.: 8EF~KSDY, "Tüd::iye Ekonomi--
s i ... ll • 

( 28) D. t . E. Yı 1 1 ı k 1 at' ı . 
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daki grafikle gdsterilmiştir 
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1980 sonrasında gdze çarpan deSişme, yatırım malları sa-

toplam sanayi Uretimi içindeki payının 1984 

Imalat sanayinde yapılan yatırımların gelişimine bakıl-

dıgında ise 1980 sonrasında, bu açıdan en dnemli gelişme,top-

lam yatırımlar içinde imalat sanayine yapılan yatırımların 

p.::.<.y ı nda. k i azalmalar olmuştur. Bu sektdre yapılan yatırımlar 
1 

1987 yılında yaklaşık 1977 yılı dUzeyindedir (29). 

Aşagıda verilen grafikte bu durum izlenebilir 

< 29) D. 1. E. Yı ll ı k 1 at'. 
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BtıUm I I GI::::AF=-tK 2 

TOPLAM YATIRIMLARDA IMALAT SANAYli YATIRIMLARININ PAYI 

196 196 197 197197 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198198 198 198 
3 7 2 3 4 5 6 7 8 9 o 2 3 4 5 6 7 

1980 yılında imalat sanayi yatırımlarının toplam yatı-

t' ı ml ar-' % 27 olmuş, 1987 yılında ise bu oran 

% 15 · e düşmüştür. Toplam yatırımların kamu-dzel sektdr ayı-

rımına gdre incelenmesi halinde kamu kesiminin yatırım payı-

dlçüde düştü9U gdrülmektedir. 1980 yılında kamu 

kesiminin yaklaşık % 60 olan payı 1987 yılında % 20 lere ka-

da. t' dıj·=?mLt ~i> t i..\ ı··'. 

Imalat sanayi istihdamındaki gelişmelere baktıgımızda bu 

kesimirı toplam istihdam içinde % 10 olan payının 1980 sonra-

sında küçük bir artışla % 12 ye çıktıgı gdrülmektedir. !stih-

dam konusunda deSinilmesi gereken dnemli bir konu da ortalama 

ücretlerin gelişimi olmaktadır. SSK verilerine gdre alınan 

ortalama ücretlerin, toptan eşya fiyatları endeksine dayanı-

larak deflate edilmesi sonucunda 1973-79 arası ddnemde orta-
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lama gerçek Ucretlerin yılda % 2 oranında arttıgı, 1980-86 

arası dönemde ise yılda % 5 oranında azaldıgı gbt" ü l me k tE~ d i ı·" 

(3<)) .. 

Bl Ihracat ve Ithalattaki Gelişmeler 

Ihracatın ve ithalatımızın 1973-1987 yılları arasındaki 

gelişimi aşagıda tablo halinde gösterilmiştir. 

Bundan da izlenebilecegi gibi 1981 yılı ihracatın bnem-

li blçüde arttısı bir yıl olmuştur. Bunu izleyen yıllat"da 

1982-1984 ve 1987 yıllarında ihracat bir bnceki yıla gbre 

artış gösterirken anılan bu yılları dışındaki yıllarda yakla-

şık bir bnceki yıl düzeyinde kalmıştır. 

BbLLil"l I I TABLO II 

Ihracat ve Ithalatın Gelişimi (1000 $) 

197::::: 
197"4 
197'5 
1 '7'?6 

J. C/)'8 

1979 

1.981. 
1 ·:;· E.l :·2 
1 '7'8::::; 
198•+ 
19B5 
19fl6 

19BB 

1, 317, ORS 
1, 5:32~ lB2 
1' 401' ()75 
1,'760,214 
1 ' "?~:;:::;;' 026 
:::: ., :·~·: E~ t=J ., :1. t':;; :~; 

2ı.ı =7'1<)., 1:2::~ 

4, "?<)L:, c;:3.ı::.ı 

5~ 754~ 9T3 
5, 7:?.-7, EJ~53 
7,133,602 
7,958,008 
7,456,724 
10~190,047 

11,846,000 

Kaynak : DIE yıllıkları, TCMB 

J...t..!J_~ .. l.~.t __ Q~_::ı~ . .r: .. t 

2 ~ o:36, 2t:34 
~.::., 719, 71~5 
1.+, 7·::::;8, ss~::;; 
5,:1.28,647 
5., "7';1(-::}' :~:lt~ 

4,599~024 

5' 069' 4:~;:~~ 
7,909~444 

B, 842,66:5 
9, 235., ()(:ı 1 

10,756,9(12 
ll , 34:~;;, T/5 
11,104,778 
1 Ll·, 1 ~p, 80~i 
1 ~.::.' 646. 000 

(30) Bkz.: DEMIR, a.g.e., s.152; Bu konuda yapılan diger 
çalışmala.t" için bkz.: Y. KOC, 0 Dç:ak __ K.::ı.J:::.~!:.lE!Xl v~

~J.-~.-~-a _ya 'Ş.;_~.fiL!.!lQ_? kj __ G~_l.i?..IT!§J..~r. , Y o 1 - i ş Yay ı n l at" ı , 
Ankat"<~1, 1982; M. St:ll\li.1EZ, t:ız~ü __ f~kongmisj_ye Iş_ç;i_.tL~~::J,_2_

Q, Belge Yayınlat"ı, Istanbul, 1984. 
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!thalatın gelişmesine baktıgımızda ithalatta da genel 

olarak yıldan yıla artış oldugu gbrUlmektedir. 

thracatın Bileşimindeki 

yıllarında ihracat artarken genel 

le ı·' :i. n ihracatında bir artış sbz konusudur. Ancak bu dbnemde 

ıTıa.ıTıu J. me. d d •"!!:! 1 er·'' i l >::? '' ç ~?Ş it :ı. i ıTıaıTıu. l e·~: ya.'' .:::<.1 t g ı··· u. b uı-·ı d ö:\ o 1 ci t.J::3 u 

grafikten izlenmektedir. 

Bul.i.kl I I 

3000000 

o 
1972 197.3 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

~ Çeşitli Mamul Eşya rm Akaryakıt Hariç Yenilmeyen a Kimyasal Ürünler 

~ 
Maddeler 

D Makinalar ve Ulaştırma Hayvani veyaNebati Menşeli 
Araçları m Içki -Tütün Katı ve Sıvı Yağlar 

m Içerdiği Ilkel Maddelere Göre • Gıda Maddeleri ve Canlı WJ Madeni Yakıtlar, Yağlar ve 
Sınıflanmış Mam. Mad. Hayvanlar ligili Ürünler 
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IHRACATlN BILEŞIMINDEKI GELIŞMELER 

100 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ryn~nn~nn~nT-~nT-~~~ 
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Ihracatın Bileşimindeki gelişmeler Uç alt dbneme ayrıla-

1962-1974 dbnemi, 1980 sonrası dbnem. 

1962-74 arası dbnemi Sanayi UrUnleri ihracatının toplam ihra-

cat içindeki % 5 olan payının 5 kat artarak % 25 lere çıktısı 

bir dbnemdir. Bu yıldan sonra 1980 yılına kadar sanayi UrUn-

lerinin toplam ihracat içindeki payı yıllara gbre artış ve 

azalışlar gbstermiş bu pay % 20-30 civarında dalgalanmıştır. 

1980 yılından sonra sanayi UrUnlerinin toplam ihracattaki 

payı iki kat artarak % 50 nin biraz Uzerine çıkmıştır. GbrUl-

dU9U gibi toplam ihracat içinde sanayi UrUnleri ihracatının 

payında asıl bnemli artış 1967-74 yılları arasında gbrUlmUş, 

bu pay 6 yılda yaklaşık 5 kat artmıştır. 

1967-74 arası dbnemde sanayi UrUnlerinin ihracattaki pa-
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yı 1962-1986 döneminin en bUyUk artışının gösterirken, gıda 

ma.dde ler-· i~ canlı hayvan l at'~ iç k i, tü tü.n ~ akaryakıt hariç ye-

nilmeyen maddeler aleyhine olarak önemli ölçüde artmıştır. 

l 7!:30·-··85 cltirıE?m i ı·:;;e ihracatın bileşiminde tekrar 1967-74 

yılları arasındaki degişme egiliminin gdrUldügü bir ciCinem ol-

muştur. 1986 yılında ise gıda maddeleri ve canlı hayvanlar 

ihracatının toplam ihracattaki payı mamul ıTıad d •= :ı. E~ t' i h t'C:i.C: .::ı. t 

payı aleyhine olmak Uzere yeniden artış göstermiştir (31). 

Can 1 ı hayv.:;:;.n ihracatındaki artış, inc:eleyec:egimiz deri sana-

yinin gelişimini son derece olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

konu izleyen bölUmcle geniş olarak incelenecektir. 

BbLUtvl I I GF:r:::ıFt~::: 5 

ITHALATlN BILEŞIMINDEKI GELIŞMELER 

o=~ 
1972197319741975197619771978197919801981 19821983198419851986 

------·--·-------
( 31 ) DEt11 R, a. 8 • e. , s. 1 00. 
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Aynı dbnemde ithalatın gelişimine baktıgımızda 1972-1986 

arası dbnemde ithalatın, artış hızı degişik olmakla birlikte 

Golum 11 GRAFIK~ ve 6 'da ithalatin mal qruplarina gore 

b :i. J. ···:, ···· :i. ırı :i. r .. ı ci c-:~ k :i. =:::; c-:: J. :ı. -: :. rrı ı::.-~~ 1 c-::, f'·· \/ (-:·:~ ı···. i 1 iTi i ·::::. t i ı-~- .. 

E·: CIL_ ; _ _iri 1 1 

ITHALATlN BILEŞIMINDEKI GELIŞMELER 
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incelenmesinden de gbrUlebilecegi gibi 1972--1 ·~/'77 

arası dbnemde makinalar ve ulaştırma araçları ithalatı ile 

petrol ithalatının miktar olarak arttısı gdrUlmektedir. 1978 

yılında toplam ithalattaki azalma bUyUk dlçUde makinalar ve 

ulaştırma araçları ithalatı ile mamul maddeler ithalatındaki 

azalmayla ilişkilidir. 1974 ve 1980 yıllarında petrol itha-
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latının toplam ithalat içindeki payında bnemli sıçramalar ol-

cl u 9 u. g ij t' L.i. l m,:::_, k t e d i t' • 1 9 8 U y ı l ı n d a p e t t' cı 1 ithalatına ayrılan 

kaynakların artması, makinalar ve ulaştırma araçları ithalatı 

ile mamul maddeler ithalatına ayrılan kaynakların azalmasına 

neden olmuştur. Ancak 1974 yılından farklı olarak 1980 yılın-

dan sonra petrol ithalatına ayrılan kaynakların toplam itha-

lat içindeki payının giderek azalması sözkonusudur. 

Ithalatın bileşiminin Hammaddeler~ Tilketim Maddeleri ve 

yatırım maddeleri ayrımına göre verildiSi aşagıdaki grafik-

ten de incelenebilecegi gibi 
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ITHALATlN BILEŞIMINDEKI GELIŞMELER 
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Emi Hammaddeler lll Tüketim Maddeleri • Yatırım Maddeleri 

1974 ve 1980 yılları ithalatının bileşiminin yatırım malları 
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aleyhine ham maddeler lehine olmak Uzere bnemli blçUde degış

tigi yıllardır.Bu de9işmede sbz konusu yıllarda retrol fiyat

larındaki artışın etkili oldugu sbylenebilır. Ancak 1980 son

rasında petrol ithalatına ayrılan kaynaklarına toplam ithalat 

içindeki payı dUşmektedir. Buna ragmen yatırım malları itha-

latının p2yı artmamıştır. Gerçekten 1962-1979 dbneminde yatı-

rım mallarının toplam ithalat içindeki payı % 30'ların altına 

dUşmemiştir. 1980 sonrasında ise bu pay yaklaşık % 25 civa-

rında kalmaktadır. 

Yatırım malları ithalatının toplam ithalat içindeki 

payının dUşUşU Ulke içinde yatırım malları Uretiminin artı-

şıyla birlikte ortaya çıkmış olması halinde Ulkenin yatırım 

malları Ureten bir Ulke yolunda oldusunun bir gbstergesi ola-

rak dUşUnUlebilir. Ancak toplam yatırımlar içinde imalat sa-

nayine yapılan yatırımlar azalırken ve imalat sanayi ana sek-

tbrlerinin bileşimi ile ilgili grafikten de izlenebilecegi 

gibi yatırım malları sanayinin, imalat sanayi Uretimi için-

deki payı % 15 ler cıvarındayken 1 yatırım malları ithalatının 

toplam ithalat içindeki payının azalışını olumlu olarak gdr-

rnek mUmkUn gdrUnmemektedir. 

1980 bncesi yaşanan dbviz darbesazı nedeniyle ithalata 

getirilen dnemli kısıtlamalar yerine 1980-1984 arasında libe-

rasyon, tahsisli ithal malları ve anlaşmalı Ulkeler kontenjan 

listeleri şeklinde Uç liste Uzerinden yapılan ithalata bırak

mıştır. Bu nedenle Berksoy'un deyimiyle istikrar programının 

ilk yıllarında ithalattaki liberalleşme, daha çok formalite-



let'i azaltmak, d amg cı. ı·'e~;m i ve depazitler gibi ödemelet' i 

düşürmek ve özellikle ithalat listeleri arasında daha liberal 

esilimli listelere asırlık vermek gibi kısmi dCtzen :ı. emE~ 1 et' 1 e 

sınırlı kalmıştır. Liberalleşme konusunda önemli a.dı.m :ı.c.?84 

yılında atılmış, önemli deSişiklikler yapılmıştır. Ithali ya-

<:,;,::ı.k olc-•.n mallar-·, :i.thali iznt:~ t;,.;:ı.b:i. m.::ı.llaı·-·, ithali ·:;er-·be·:::;t (li-··· 

ma.llaı·', ''+on i::id,.:?mek su.ı··'etiy·lE!'' :i. t:hal E~ d :i. l F:~c E:? k ma.l l ,;:;.ı·' 

şeklinde ithal mallar sını+landırı.lmıştır. Libere mallar dı-

şında kalan mallar, ithal yönetmeliSine ek olarak resmi gaze-

tede listeler halinde yayınlanmaktadır. Bu listelerde yer al-

mayan mallar libere mal sayılmaktadır (32). Oysa bundan önce-

ki ithalat rejimlerinde ithali serbest olan mallar belirleni-

ya i·-·, bunun dışında kalan malların ithalatının yasak oldu9u 

belirtiliyordu. Yine ithalat ı·-· 0~ .:ı :ı. in ı rı E~ ;;.;:n dikkati çeken mal 

gux·ubu., "·fon öd·~mt:?k ·su ı··' et i ylE'" i thal ed i 1 en 1 E!t'd it'. 8 :i. t' k ı sıTı ı n ı 

daha önce ithaline izin verilmeyen lıjk':3 tüketim mallarının 

oluşturdu9u bu mal grubunda tüketim malları çosunluktadır.Bu-

rada yerli sanayinin dış rekabete açıiabilmesi için uluslara-

rası fiyat ve kalite standartlarına uydurulab:i.lmesi ve daha 

önce karaborsadan saslanan ddvizlerle gayri t'e"-"·mi y·ollaı··'d.::ın 

ithal edilen bu malların ithalinin gerçekleştirilerek resmi 

döviz gelirlerinde artış sa9lanması amaçlanmıştır. Ithalin 

libere edilmesiyle tüketim malları ithalatında sıçrama görül-

C!-2) f3u konuda ayt'ıntılı bil~Ji için bkz.: Fikt'et ~3ENSES, "{~n 

f.!_?..§-~2.2LD.~~.f.:l.i __ .. o ·.L . .I.k~.t:b..§Y_~_2._J::j,_b ~E a 1 j. __ ;;_~1.A9.f.l __ f.ttt e.!I!P-.t_:?. __ .. -2 .. !..DJ:._s~ 
1..9._§.Q_ .... _f.:!.S..fi_:i:.D . .2..t .. _.:~..!J..~ .... J.::!.~çJ;;_,g.!2.9..~.:\D .. ~ ....... _9_:f.. __ . .t~§.!~:...--?~ .. t~.tU._.L!._;.f.-t_.t.LPD_ 
F't'9..:.:t_C.2JI.l_" DDTU Gel i şme Det'g i s i, c i 1 t : 1 O, s.:::;;, 198:::::, 
s .. 271--:::::2ı. 
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mUştUr. Mutlak deser olarak düşük düzeyde olmasına rasmen çok 

hızlı bir artış gbsteren tüketim mallarının ithalatının, Ul-

ke içinde gelir ve talebin geriletildiSi bdylesi bir ortamda 

artış gdstermesi, daha gevşek bir talep ydnetiminde ithalatın 

1 i bı?2ı·-·.:;,~:.y.-onun un mutlak deger olarak da ddemeler bilançosuna 

dnemli yUkler getireceSini gdstermektedir (33). 

Buraya kadar Cumhuriyetten günümüze Türkiye ekonomisin-

deki gelişmelere genel bir çerçeve de deginilmiştir. Bundan 

sonra Türkiye Ekonomisinin dunya ekonomisiyle bütünleşmesi 

açısından büyük bnem arz eden Türkiye-Avrupa Ekonomik Toplu-

lugu ilişkileri genel olarak incelenmeye çalışılacaktır. 

( ~.::;:::;;) Bkz. : BEFW:SOY, "1980' 1 et~ de ll s.141. 
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II- TuRKtYE AVRUPA TOPLULUGU 1L1SK1LER1NE 

GENEL BtR BAKIS 

1. I I. Dtinya Savaşı Sonrası Dünyadaki Ekonomik örgtitlenmeler 

Günümüzde etkin bir ekonomik güç haline gelen ve bu 

ekonomik gUcU sUrekli artan Avrupa Ekonomik Toplulugu, Gümrük 

Birligi, Ortak Pazar aşamalarının btesinde kısmen Ekonomik 

Birlik aşamasına ulaşmıştır (34). 

II. Dünya Savaşı sırasnda başlayan Batı Avrupa'nın eka-

nomik ve siyasi bütünleşmesine ybnelik girişimler, savaş bi-

timinde daha bir yaygınlık kazanmıştır. Fransız Dışişleri Ba-

kanı Maurice Schuman, Jean Mannet ile birlikte ABD benzeri 

bir Avrupa Birleşik Devletleri bngbrüyordu. Bu fikri en faz-

la destekleyen taraflardan birisi de ABD olmustur. Zira savaş 

sonrası Dogu Avrupa, Sosyalist sisteminin egemeniiSi altına 

dnlemlerin alınmaması halinde Sosyalizmin 

Batı Avrupa' ya da yayılması kaçınılmazdı. O sırada Batı Av-

rupa ülkelerinin bir çogunda ekonomik çbkUntUnUn yanı sıra 

siyasi ve sosyal bunalımlar yaşanıyordu. Bu ortam Batı Avru-

pa yı ABD-SSCB arasındaki soguk savaşın odak noktası haline 

getirmişti. Batı Avrupa'nın birligi ybnündeki ilk adım 1948 

yı 1 ı nd.:::•. kuı··'u.l,:::ı.n Avrupa Ekonomik Işbirligi örgütüyle atılmış 

oluyordu. Bu brgUtUn amaçları : Avrupa · nın onarım planları-

nın koordinasyonunu saglamak, Marshall yardımlarının dagılı-

mını gerçekleştirmek, Avrupa ülkeleri arasındaki ticari en-

---.. ------·--·-----
(34) Bkz.: Bblüm I- Tablo I, Ayt·ıca ayt·ıntılı bil!;,3ileı·· için 

bkz.: A, MATHEV.JS, "The Eçgnol}l_j.c_Çon_?~.S .. kL~.!,;.§'_§ __ _g_f. E~Ç

t!e!:!l.Q.§t'S~l..i.2.. ·for· Ir·eland", Coombes, 1983, s. 112. 
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gelleri kaldırmak olarak sayılabilir. 

Işte 1948 yılında bu drgütün kut··u 1 m2,s ı ndan sont'a yine 

Monnet ve Schuman'ın girişimleri sonucu 19~51 'de imzalanıp 

1952'de yürürlüge giren Avrupa Kbmür Celik Toplulugu Anlaşma-

sı ekc:ırıcJfnik ve siyasi bütünleşme ydnünde atılan ikinci adım 

D J. ~:i ı··· <3. k k.s.bu 1 E• cJ i J. ıTı E~ k te d i t·' • Bu toplulu~1.:::ı kat ı 1 an L'ı.l k e ı et': 

Fransa, Almanya, Belçika, !talya, Lüksemburg ve Hollanda'dır. 

Avrupa Kbmür Çelik Toplul.ugu anlaşması ile Fransa ve Almanya 

arasında kbmür ve çeligin barışçı amaçlarla kulla.nımı ~.;a::Jla--

nıyordu. Bu amaçla kdmür ve çelik üretimi belli bir ortak or-

ganın denetimine verilerek bu maddelerin savaş araçları ü ı··· e--

timine k.::ı.ynaklık etmesinin bnüne seçilmek istenmiştir. Sbz 

konusu edilen bu altı Avrupa ülkesi, kdmür ve çelik üretimin-

de mevcut engelleri ortadan kaldırarak üçüncü ülkelere karşı 

ortak bir pazarın oluşturulmasına çalışmışlardır (35). 

Kbmür-Celik toplulugunun başarısı Uzerine altı Avrupa 

ülkesi, 1955'de Messina'da tc:ıplanan bir konferansta, bu mc:ıde-

lin tüm ekonomik alanları kapsayan daha geniş bir birlige uy-

sulanmasını istemişlerdir. Bu ydnde yapılan çalışmalar sonucu 

bu kez de atom enerjisinin barışcı amaçlarla kulanımını hedef 

leyen ''Avt'up.:::ı. (:\tc:ım Erıet'jisi T'oplu.lu::;ıu.'' ve altı ülke arasında 

CJ t'tak p .::ı. z.:::ıı··· CJ lı~ı.ş tu t··an '' Pıv t'up a E kon om i k ·rc:ıp 1 u 1 u•ju '' kut'U 1 muş-

( ~ı::·' .. :; .. ...)) i:'::ı • S • YU K S EL , T ~\..t-· k .!.:l_~_.t.U .. ~L.tl..~!.~ .. L .... ~ı_ç.J., .. §) .. D..ç\.?.!J_._.f}Y_t~:.l.7.t.E_~--.S.!.~l2.!::l.f~.!T.!.Lt . 
T9.EJ.!.:..LL~.\.:3.~!:., 2. B. , I s ta.nbu 1, 1 ci79, s. 42··-4:3; Dt'han Oguz, 
P.Lt9J.L .. EE...~_at.~., tsta.nbul, 1966, s. 18--·:~::o; Cem {.~L.P{-~R / Tuba 
o n g u n , D t;mY_<il_ . .tl~.QD.9..r!.l .. L?2.L.::-t~.--.1.\1Y.?.-l?.!.~~?-l t5.:~_ş.J.:. __ s.t..a n o .i!lJ.L ... Y: u t'~-::.\Lld.?_
J..:~..C. '' f~.;-~J i -~rrı.J.~ ..... ~ .. Lb .. ~J .. ~.!:.: __ y_ğ_oJ.~.D..d E? n __ ,_.Q.§!:li?.L. 1 e IJ.f!l.t:.!ll..~, Ev t' i m 
Basım Yayım, 3.8., Istanbul, 1988, s.197-198; Robert H. 
BALLANCE v. d (C ev. Canarı BAL. K IR, .CH' if ERSOY) !:.) 1 us 1 <ilC?.
t'ası __ j~J::o_!J_ç:ımi _ _ve Sın_?_i K~lkınm~~' !stanbul 1985, s.51-55. 
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1957 martında Roma'da imzalanan, 1958 yılında yUrUrlUge 

giren bu anlaşmaların da temelinde barış yatmakta ve politik 

veya askeri içerikli entegrasyonun arıcak ekonomik entegras-

yonla birlikte saglanabilecegi dUşüneesi bulunmaktadır. 

1.95E:: y·ı.Jınd.:·:·. toplu.lugun ekonomik gUcU ABD'nin üçte 

birine ulaşmış bu oran 1970 yılında hemen hemen 

mıştır. Dünyada Uçüncü bir ekonomik güç olat~ak dogan toplu-

luk, bu hızlı gelişme sonucu programlanandan 1,5 yıl bnce 1 

Temmuz 1968'de gümrük b i ı·~ ı :i. 9 i n i. g €:! t~ ç E-k ı e s, t i ı·~ m i s, t i t~ C3 n . B u 

tarihte dış ülkelere ortak g ıjıTı ı-~ij k tarifesi uygulamasına ge-

ç i 1 m i ·ş, :Cı ET iç i ticareti kısıtlayıcı faktbrler kaldırmıs,tır. 

1960'larda AET'nin hızla gelişerek ABD'nin karşısında 

kapitalist dünyanın ikinci guç merkezi olarak belirmesi,ABD-

AET arasında bazı sorunların çıkmasına neden olmustur.AET'nin 

bazı ülkelere uyguladıgı terci.hli gümrük tarifeleri ve bunla-

ra karşılık tercihli gümrük tarifelerinden yararlanması nede-

nivle ABD, pazar kaybetmeye başl~~ıştır. ABD bu durum karşı-

sında Avrupa'daki dogrudan yatırımlarını arttırarak, AET'nin 

gümrük engellerini as,mıs,, zararını en aza indirmeyi başarmış-

tır. Yaptıgı yatırımların yüksek teknoloji gerektiren sanayı-

lere ybnelik olması, ABD'de bilim yogun sanayilere agırlık 

vet~i lme·::;irı(::< yol açmıştıı·~. Diget-· tat~a·ftan yine bu yıllarda 

C1960'l<::ıı-~) fa.iz faTklılıklat~ı v.b. neden let~e ba~j 1 ı olat~ak 

(36) J. HARVEY, Modern Economics, Fourth Edition, Hong Kong 
1985' ·::;. 482-483. 

C37) ALPAR ONGUN, s.200. 



80 

ABD'den AET'ye kısa vadeli sermaye transferlerinin arttısını 

görüyoruz. BilindiSi üzere sermaye ihracı ancak uzun vadedE?. 

ana ülkeye sagladıgı kar transferleriyle dış ödemeler dengesi 

üzerinde olumlu etki yaratabilir.Kısa vadede ise ülkeden ser-

maye çıkışı ödemeler dengesini olumsuz yönde etkiler. ABD'nin 

kısa vadeli sermaye ihracı dış ödemeler dengesinde kronikle-

şen ve büyUyen açıların oluşumunda etkili olmuştur (38). 1944 

yılında uygulamaya konulan Bretton Woods sistemi, 1968, 1971 

ve 1973 dolar krizleri (39) sonucu çökünce, 1973'den itibaren 

serbest dalgalı döviz kuru sistemi uygulanmasına başlanmış-

tır. Bu yeni sistem uluslararası ödemeler dengesi üzerindeki 

k ı s ı t l <:;;_ma 1-:::i ı·' ı k.::ı.ld ı t'an, böylece keynesçi politikaları daha 

esnek bir hale getiren bir sistem olarak tanıtılmıştır. Cünkü 

degişmeyen, dUnya ticareti için likidite 

saslayan bir döviz olmaktan çıkmış, dünya çapında enflasyon 

üreten spekülatif amaçlar için kullanılan bir kaynak haline 

)) .:;:·ı. 1 ~3 .:3. 1 1 döviz kuru, Friedman, Meade, Haberler, Johnson, 

Mundell, Michaely gibi bir çok önemli iktisatçı tarafından 

savunulurken, merkez bankacıları, maliye bakanıısı bürokrat-

----···-----·-·-· 
C38) Robert H. BALLANCE v.d.,s.57-59; ALPAR, ONGUN, s.201-203 

I m ma n u. e l lı.J (1 LL E ı:-~: S TE I N C C ev· . Ot·' h .::ı. rı E~ ~3 EN ) '' ~~~-E .. Lt..:~.J....i.2_~---1l!::l!J..X:g, 
~~.is_t~.f.!.!. i rı :i:..!l..._ii-1 k_2.~..:l_Lşj ____ v.~'--§..~7! l.~..f;_~gj ____ .Ls:.!.::.5i.:!:ı.~ş_.t_Lt::_U_fDA_L:ı._ 
fj.L!..~.LLL...i.rJ_Q ____ I~i.~L.J:~-vr a.!.D...:"!:.A.t:." , Dünya E k o rı o m i s i , Buna l ıın 
ve Siyasal Yapılaı·' !çinde, !stanbul, 198~3, s.104. 

( ~~; 9 ) B u k o n u d a b k z • V i 1 d an St? t~ i rı , E:A.!.:.~ __ f' o _ _l_.L.t...LL~~.2 . .L. .... ~-I-~~ . .tbj_·--
}:: e çı_!_~j_\;: G §' __ ~_j_ş.rn.s-J_e ı-~ __ y_~ ___ .l_(.}:.!~.L.!_y_~---~~.LEI-1..-:.U..S-Jit§..Ş_:!:..) , ! s t an b u ı , l 9 8 7 , 
s. 1~.)7-146. 

( 40) Hat' ı·'y t•I?\GDOFF (Çev. ümit K I 1JANC) , ''U~ u s l§..CAX:-:.~.2.l: __ r;:_t:;_g_Q.Q.f!Ü.JS_ 
§.].kı_ı:ı.t_L.__y_~___id_çünc:ü Dl..ill_y_~··, Dünya Ekonomi·::;i, Bunalım ve 
Siyasal Yapılar !çinde, s.122. 
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lar·ı, yatıt'ımcılar' gibi uygulayıcılat' tarafından benimsenma 

m i ş t i ı·' • Sö z U. e d i l e n b u i k t i sa t ~; ı l. a t' ö:\ g ö t' e e 9 e t-· {~ • B . D . ' rı i n d ı ~:; 

açıklarla karşılaştısı dönemde, A.B.D. dışındaki ülkeler ser-

best dalgalı döviz kuru sistemi uygulamasına geçmiş olsalar-

cj ı , i:::ı • B . D . ·· d E· k i <:.<. -~- ı r· ı pa. t' a a. t-· z ı a.r-- t ı ş ı n da n kaynaklanan ulus-

lararası enflasyon, A.B.D. sınırlarında kalmış olacaktı (41). 

Oysa bu gerçekleşmediginden 1970 yılı tUm bUyük kapitalist 

ülkeler toptan eşya fiyatlarında görülmeye başlanarı ve yıllık 

% 10 'lara vararı 1973'te OPEC'in petrol fiyatlarına 

yapmış oldu9u yüksek ararılı zamlar sonucu daha da hızlarımış-

tır (42>.II. Dünya Savaşı sırasırıda ve sonrasında kapitalist 

ülkeler, genel olarak ana enerji kaynaklarını kömürden petro-

le dönüştürmeleri ve sanayilerinin önemli ölçüde petrole ba-

sımlı olması yüzünden petrol fiyatlarındaki bu artışdan çok 

etkilenmişlerdir (43). 1973 yılı sonunda para ve sermaye pi-

yasalarında beliren huzursuzluklar enflasyonu frenleme!-:: üzere 

kredi mekanizmalarının çok sıkı hale getirilmesi, faiz hadle-

rinin yükseltilmesi, üretimin ve uluslararası ticaret hacmi-

nin daralması, işsizligin artması kapitalist sistemi, II.DUn-

ya S<:•. va;:.; ı ndan sonra en uzun ve en büyük bunalımla karşılaş-

tırmıştır. Keynesci ekonomik politikaya güven böylesi bir 

(41) Serbest Dalqalı döviz kurunun işleyişiyle ilgili bkz. 
Erol IY!BOZKURT, Uluslararası Iktisat Teorisi, Bursa, 
1985, s.303-311; Halil SEYIDOGLU, Uluslararası iktisat 
Teot'isi, F'olitika \.te U~;i::Julama., 6.Baskı, Istanbul, 1988, 
s.600-606; ULUDAG, SER!N, s.74. 

< LJ. 2 > t·1 ak ot o I TO H , 11 Q_\;~!J..Y.?.~t:.2.1?.._l,...t__sj_l_;_f.D_tr.:ün ____ !;;n .. ± .. 1~.2Y...c.?..!J.?_L_l.2_~t n 9. .. L!:..!T.!l:_ 
11 

Dünya Ekonomisi, Bunalım ve Siyasal Yapılar Içinde, 
s. 153. 

( 43) I TOH, a. 9. e. , s. 1 62. 
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ortamda azalmıştır (44). 

Avrupa Ekonomik Toplulugu bu sorunların hemen öncesi 

1.1.1973 tarihinde Ingiltere, Irianda ve Danimarka"nın katı-

lımıyla dokuz üyeli hale gelmiştir. 

Kapitalist dünya ekonomisi, 1973-1975 yılları arasındaki 

g et' il em e ddnE!rn i r-ıclt:~n ·son ı·' E\ 
11 iyi. 1 eş me 11 dörıı;~m i nt-? git'miş t it-·, Ya.l-

nız bu öyle bir iyileşme dönemiydi ki yatırımlarda durgunluk 

devam ediyordu. Bir yanda işsizlik artarken, diger yanda da 

(?n·f la.·::;y·onun h ız ı durdurulamıyordu. Yani stagflasyon biçimine 

bürünmüş, agır aksak g i cü:~ n b i ı·' iyileşme yaşanıyordu (45). 

Dolara olan bagımlılık ve 1969 yılından sonra fiyatı 

bırakılan altının gdreceli elegerindeki artışlar gerek 1973 

/1974 ve gerekse 1979/1980 yılları arasında yaşanan petrol 

şoku.na. fiyatlarındaki artış, bu 

nedenlerin yanısıra Mısır, Israil arasında çıkan savaşın ya-

rattıgı uygun ortamdan çıkar sasıamak isteyen 

kelerin davranışlarından da etkilerımiştir (46). 

bu gelişmeler sırasında AET 1981 

yılında Yunanistan·ı .:3. ı·· e.~::; ı n .;:;_ .::•. 1 m ı ~:; t ı ı·-· • 1 CJ 8 6 y 1 1 1 n d a. 

ise Poı·'teki~-::. l·::;parıy.?.. ··n ın katılııTıı ile oniki üyeli hale 

gelmiştir. Kuruldugunda nüfusu 165 milyon iken, ş i md i ::::::20 

(44) Keynesyen görüşün ekonomik bunalımlar çerçevesinde 
incelenmesiyle ilgili geniş bilgi için bkz.: Enver 
bZCAN, Ekonomik Bunalımlar, Ankara 1981, s.80-126. 

(45) Andt't-? (3urıclet-· FRANI< (Çev. Umi t KI\/ANÇl, "kCır::ı..YE._2 .. Lstg_m..L 
fh...\.O..S~1.!.mc;l_fj_", Dünya Ekonomisi, Bunal ırn ve Siyasc1.l Yapılat' 

iç;incle s.1LI·O. 
(46) Elma.ı·· ALT~./ATEF\ (Çev. Yı lmaz dnet•), "Dünya Piyasasındaki 

Bunalım Egi 1 imlet'i üzet•ine DLı.şüncelet•", Dünya Ekonomisi, 
Bunalım ve Siyasal Yapılar içinde, s.182-183. 
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milyonu aşan, yine kuruldugunda fert başına geliri 714 dolar-

ken, günümüzde 7000 dolara yaklaşan çok bUyük pazar haline 

gelmiştit'. 

2. Ekonomik !lişkiler Açısından Türkiye'nin Batıya Yaklaşması 

Bu arada Türkiye ise bilindiSi üzere bzellikle II. Dünya 

Savaşından sonra kapitalist ve sosyalist blok diye ikiye ay-

rılan dünyada tercihini Kapitalist blok lehine kullanmıştır. 

Bu tercihte politik ve ekonomik açıdan Türkiye'nin kendisini 

bu blogun (kapitalist blok) prensiplerine daha uygun gbrmesi-

nin etkili oldugu sbylenebilir. 

Batıyla çok sıkı politik, askeri ilişkilerinin olması ve 

benzer ihraç yapısına sahip dünya piyasalarındaki başlıca ra-

kibi Yunanistan'ın AET'ye girmek için girişimlerde bulunması, 

AET'ye girmeye iten başlıca nedenlerdir. Türkiye, 

:1.2 Eylül 1963'te Ankara'da ı iTiZ-:?. . .l a.na.ı-ı Ankara Anlaşmasıyla 

AET'nin ortak üyesi olmuştur. 

b ur··ı .::ı. s (j ı·-·F~ (:ın k a.ı·'.~':l. Pın :ı..,;:;.·;:ım.::;ı. ·::=-ı t::ı it·· 11 cı··' ta k 1 ı k arıl a.şma<::; ı 11 d ı t'; 

amacı ortaklıgın hazırlık, geçiş ve son dbnem şeklinde belir-

1 erıen sonra bir gümrük birliginin kurulmasıdır 

<47>. Roma Anlaşmasının 238. maddesine dayanan Ankara Anlaş-

masının 28. maddesiyle ortaklık statUsünden tam üyelik sta-

tüsUne geçiş hükme baglanmıştır. Bu maddeye gbre Türkiye tam 

(47) Türkçe ve Fransızca anlaşma metinleri için bkz: Türkiye
Avrupa Ekonomik Toplulugu Ortaklık Anlaşması ve Ekleri, 
Türkiye Tic.Od.San.Od.Tic.Bor.Birligi, Ankara, 1973 ; 
Ankara Anlaşması md.2,3,4,5. 
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üyelige geçiş için Rama Anlaşmasından dagan yükümlülüklerin 

tümünü yerine getirebilecegini belirtirse, akit taraflar Tür-

kiye'nin topluluga katılması olanasını incelerler. 

Toplulukla~ Türkiye arasında ortaklık rejimini yürütmek 

üzere şu organlar görev yapmaktadır (48>. 

Ortaklık Konseyi Ortak üyeligin bütün sorunlarıyla il-

gili kurallar koymaya yetkili, asıl karar alma merciidir. Ta-

rafların eşitligi ilkesine dayanmaktadır. Uluslarüstü bir ni-

telig:L yoktur. Yalnız konsey, ilgili üye ülkeler için geçer-

liligi Kesın olan bazı kararlar alma yetkisine sahiptir. An-

k.::ı.t'cl r::":ınl.::<.şma.·sınıı-ı 22/1 m.::<.c!dı:=,s;ine gör'e tat'a·fla.t', ''vet'ilmiş k.=ı-

rarların yerine getirilmesinin gerektirdigi tedbirleri almak-

1 a yüki.:Un 1 üdCw l E:T". Konsey kar'at' l at' ı rı ı n ancak oybirligiyle 

alınabilmesi, ortak üyenin kendisiyle ilgili kararlarda veto 

hakkına sahip oldugunu göstermektedir. Dolayısıyla gerek Tür-

kiye~ gerek diger ortak üyeler, gerek AT üyeleri kendi istek-

leri dışında herhangi bir tedbirirı uygulanmasına ;~Dt' l.::ı.n .::ı. m az-

lar. Konsey üyeleri, Türk hükümeti, Topluluga tam üye olan 

ülkelerin hükümet temsilcileriyle AT, Konsey ve Komisyon tem-

silcilerinden oluşmaktadır <Ankara Anlaşması md.23) Topluluk 

ve Türkiye birer oy sahibidirler. 

Ortaklık Komitesi : Komite, Konseye yardımcı teknisyen-

ler düzeyinde destek olan bir organdır. Uygulamada tüm teknik 

hazırlıkları komite gerçekleştirmekte,hazırladıkları rapor ve 

kararları konsey toplantısına sunmaktadır. Konsey, Ankara An-

(48) Ayt'ıntılı bilgi için bkz: YüKSEL., a.g.e., 74-81. 
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laşmasırıırı 24/3 maddesine göre belirlenen şart ve sınırlar 

çerçevesinde bazı yetkilerini korniteye devredebilir~ 

Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu ile 

T.B.M.M. arasındaki işbirligirıi sagıayan bir organdır. Konsey 

tarafından kendisine sunuları yıllık faaliyet raporunun görU-

·:;:;U. 1 rn e s i \/E· or~ t .=..<.k ü y E"2 ı i 8 i ıı 11 d e m o k t·· ,::,ı. t i k 11 
::11"::? 1 i. ş i m i rı i r·ı d E:.~ n et ı E"2 rı-

mesiyle görevlidir. Karar alma yetkisi bulurımayarı komisyon, 

tavsiye kararları alabilir CAnkara Anlaşması m.27). Daha drıce 

de belirttigimiz gibi Ankara Anlaşmasının 2. maddesi,Hazırlık 

Ddrıemi, Geçiş Ddnemi ve Son Ddnem olarak belirlenen Uç aşama 

~.;onunda b i ı··· gilmrilk birligini öngörmektedir. Kısa başlıklarla 

bu dönemleri incelemeye çalışalım : 

Hazırlık Dönemi 

Tilrkiye ekonomisiyle AET Uyesi ekonomiler arasında ge-

lişme dilzeyinirı çok farklı olması (49) gilmrilk biriiSinden ön-

ce bir hazırlık dönemini gerekli kılmıştır. Uzatılmadıgı tak-

olarak planlanan bu ddnem gerçekte 1964-1972 

<::i ı··· as ı nde:~. k i sekiz yılı kapsamıştır. Bu silre en fazla 11 yıl 

olmak Uzere uzatılabilir. Hazırlık döneminde Türkiye AET'ye 

ka ı·' ş ı heı·'h.::ı.n~7J i bir ddiln vermekle yUkümlU kılınmamıştır. Bu 

dönemde dört geleneksel tarım UrUnilnUn AET'ye ihracatını ge-

liştirmeye yönelik önlemler alınmıştır (50). Saglanan finan-

-------·----· 
(49) Bu konuda bilqi için bkz:KARLUK s.120-125. 
(50) Dört geleneksel ihraç ürününe saglanan ihraç kolaylıkla

rı, kontenjanlar ve uygulamadaki durumları ile ilgili 
ayr' ı rı t ı 1 ı b i 1 ~3 i iç i n bkz. ; Rı d van KARLUK ı J::..i:!ElJ:..:~::.tD)._:l!J_j:li;;.I. 
.ik_QJ. .. ::ı. n _Q.!.:.. t ~LbJ:;_.!Jj,_şk Ll.§.!:.L .. Y~L.Li.l!:.J:L.Rl?_ .. ıi.ı;.a re t.L.!.lli!_çı e 
TopJ_~l'-!:...."l!d!J. .. Yer't, Eskişehir·, 1974, s.11. 
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~;al destekle <175 milyon ECU'luk yardım) TUrk ekonomisinin 

geçiş ddnemi koşullarına hazırlanması hedeflenmiştir. Avrupa 

Ekonomik Toplulugu, Türkiye'nin Ankara Anlaşmasının 4. madde-

sine dayanarak 1967 Mayısında yapmış oldugu geçiş ddnemine 

girmek yolundaki istegini sürenin henUz dalmaması nedeniyle 

reddetmiştir. Bundan sonra gerçekleştirilen çeşitli gbrUşme-

lerden sonra 23 Kasım 1970'te Brüksel'de geçiş ddnemi koşul-

larını belirleyen Katma Protokol imzalanmıştır. Katma Prota-

kol ·un AET üyesi ülkelerin parlamentolarınca onaylanmasının 

uzun sUrecegi inancıyla ticari hUkUmlerin işlerligini sagla-

yacak bir geçici anlaşma, 1971 yılının son aylarında yUrUrlU-

ge konmuştur.1.1.1973 tarihinde geçici aniasmanın yUrUrlUkten 

kaldırılıp Katma Protokol un yUrUrlUge konmasıyla, hazırlık 

ddnemi sona ermiştir. 

Ankara Anlaşması ııe hazırlık dbneminde temel amaç ola-

rak Türkiye'nin sanayileşmesinin hızlandırılarak, yapısal de-

gişimine katkıda bulunulması benimsenmişse de, bu, gerçekleş-

tirilememiştir. CünkU Türkiye açısından bUyük dnem arzeden 

sanayi ürünleri dalında bnemli sayılabilecek ticaret bdilnleri 

saglanamamıştır (51). 

Hazırlık dbnemi, bir yanda genel dUnya ticaretinde ar-

tışların, diger yandan da AET Uyesi ülkelerde yüksek konjbk-

tür-ün ~ .. /aşan d ıs ı bir ddneme rastlamıştır. Türkiye bu yilksek 

(51) Bu konuda ayt~ıntılı bilgi için bkz.Hasan ESK!, GeL~§..IJ. 

ü !_k ıe l._~c__j:_ç_in __ :.l.§. k __ Y:.Qn..lhi... ... I_tç a t'..~LLgJ_<?_YJ ... ı ~=-~J.E.:.r:l-____ §...t.E_E...rrı ... t ____ y_~_ 
t:\s.LS.Lq .. ~~!JJ ... ~ t~ .ÜJ_.:!:.n ___ R..!..? __ s <=i.!iJ_!]_ ı a t:l:l~)-~.3-=~--s.:.tl_U.~ . .c ... t' 1 7 in i t~ ' 1 9 B 2 ' 
s.150-152; Gillten KAZGAN, Ortak Pazar ve 7~rkiye, 2.8., 
Gerçek Yayınevi, !st. 1973, s.89. 
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konjoktUrden ozellikl~ Batı Almanya'ya emek ihraç ederek, iş-

çi dovizi giri~lerinde artış saglama yoluyla faydalanmak is-

Ayrıca bu donemde TUrkiye'nin dış ticaretinde AET'nin 

payı artmıştır. TUrkiye'nin toplam ihracatı içinde AET'nin 

payı 1964 yılında % 33,5 iken 1972 yılında % 39,2 ye çıkmış-

tır. Aynı donemde TUrkiye'nin toplam ithalati içinde AET'nin 

payı ise 1964 yılında % 28,7 iken 

yUkselmiştir. GorUldUgU Uzere, hazırlık doneminde TUrkiye'nin 

ticaı·-·et -=~.çı:7)ı bUyUmUştUr (53). TUrkiye'nin AET'ye karşı 

bir odUn vermekle yUkUmlU kılınmadıgı, boyle bir 

donemde AET karşısında dış ticaret açıgı verilmesi dikkat 

ÇE• k i C i d it-·. 

Geçiş Donemi CGUmrUk Birliqi) 

Geçiş doneminin hukuken başladıgı yıl, Katma Protokol'Un 

lar dışında 12 yıl sUrecek olan Geçiş Doneminde TUrkiye AET 

arasında giderek gelişen ve sadece sanayi UrUnlerini kapsayan 

bir gUmrUk birligini ongormektedir. Ankara Anlaşmasının 26. 

maddesi, Katma ProtokolUn ise 33.maddesi uyarınca tarım UrUn-

lerinde gUmrUk birligini gerçekleştirilmesi 22.yıl sonuna bı-

rakılmıştır. Avrupa KornUr Çelik Toplulugunun yetki alanına 

giren maddeler gUmrUk birligi dışında bırakılmakla birlikte 

gelecek yıllarda komUr ve çeligin ozel bir rejimden yararlan-

( 5 2 ) F i k t-· et ŞE N S E S , T i;~..ı:.::.Lü.'_~_:_!l.:i.:..!J. ___ _B._ÇI_.~_y_~ __ j,:\.Y~J .. .L9)_!J .. :L!::L.J) __ ;!;_?i .. _Jj_ç_?..:.-
.:Ltm..L;;_g_s..!;J::j,_j_~_t_::_!_, TUt· k i ye D ı ş T i cat'et J.:)et·nes i ?~ı··.::ı.ş t ı t•ma 
Dizisi, Ankctt'a, 198El, s. 19. 

C53) Bkz.: KAZGAN, a.g.e., s.BB-92. 
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masına olanak verebilecek bir anlaşma imzalanmıştır (54). 

Daha çok Ankara Anlaşmasında yer alan hükümlerin~ Türki-

ye'nin ekonomik durumuna uygun bir biçimde yürütülmesini sas-

1 ,:ı,ya.c::ak b i ı·' '' uy(]U :ı. ama .~:·.rı l.:::ı·~;in<::·.·~:;; ı'' n:i.teligini 

Protokol'e (55) gdre Türkiye'nin yükümlülükleri tablo ve gra-

fik halirıde verilmektedir. 

BOL.Ut,·1 I I c;ı=u::ıFIK 8 

Sanayi mallarmda indirimli tarife takvim grafiği 

..Gümnlk lndrrtml ( %) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

---- TGn<lye 
Afl 

1970 '71 ' ? ' '74 '75 '76 '77 '78 '79. 'BO '81 '82 '83 '84 'BS '86 '87 '88 'S9 '90 1 91 '92. '93 '94- '95 

s 
"' 

( 5 t.l· ;ı G Lt l t e n 1< A Z G A r·.,ı , ~t_g.r.::ı.<;.~!:!:ı_t~i§_ .. __ Q_~~"2.~- A.Ç.).J~ ...... Ji~;\.Y_hi:.f.IL'?._ ~ 2 • B . , 1 ~:;; t .:::ı rı -
bul, 1988, s.311. 

C 55) B i l·:::;ay· f<URUC, '' t:~a trrL.~_ .. .f)'o:!;._Q}~o.L~L::L_.Q_L\::~_C.L.f'.JJ.'' ~ SBF Det'S i s i, 
C.XXVI~ No.2, Haziran, 1971, s.181-211; Türkıye AET Or
taklıgının Geçiş Ddnemirıin Dış Ticaretimize !lişkin Ku
ralları,Tic.Bakanlıgı,50 Yıl Yayınları No~5 Ankara~1973. 



B O L ü M II - T A B L O III 

1 OCAK 1973 TARtHtNDE YURil\tüGE GIREN KATMA PROTOKil.E 60RE fURI<tYE'NtN YüKıJ'Li.l.iflERt 
( I olarak 1 
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HlKTAR KISITLAMHLARININ KPLDIRIU1ASI 

Libere Ol-
yan Madde-
lerde Top-
luluga açı 
lacak kon-
tenjanlar 

1967 Yılı KONTENJAN 
Topluluk Cık ış-

GüMRüK 1 N D 1 R 1 11 1 O G T ' YE UYU M lı O::el ıthalat TEMlNATLARIN lND!RtMl ARTI DUZE 
üzerinden Kon. RIM Yl 

12 Yıllık Sektöı· 22 Yıllık Sektör 12 Yıllık Sektöı· 22 Yıllık Sektöı· Liberasyon Oranı 12 Yıl.sek. 22 Yıl.sek. 

!Toplam !Topla• IT oplam !Toplam Yıllık !Toplaın Yı 1 .-ı Top.' Yıl. jTop. 
Yı.iZ ı973-

Yıllar Yıllık Yı ll ık Yı 1 lık Yıllık DESl 100 

ı973 10 10 5 5 -- -- -- -- 35 35 10 10 5 5 -- 100 
1974 - 10 - 5 -- -- -- -- -- 35 - ı o -- 5 -- 100 
1975 - 10 - 5 -- -- -- -- -- 35 -- 10 -- 5 -- ıoo 

1976 10 20 5 10 - - - - s 40 ı o 20 s 10 10 110 
1977 -- 20 -- lO 20/1'12/E/ 20/1/2/ -- - -- 40 -- 20 -- 10 -- 110 
1978 10/E/ 30 - 10 -- 20 - - -- 40 10 30 .. - 10 10/E/ 121 
ı979 10/E/ 40 5/E/ ıs - 20 -- -- -- 40 10 40 s ıs -- 12ı 

1980 10/E/ 50 - 15 20/E/ 40 -- - -- 40 10 50 - 15 10/E/ F"~' 
""' 

1981 10/E/ 60 - ıs -- 40 -- - 5/E/ 45 10 60 - 15 - 133 
ı982 10/E/ 70 - 15 20/E/ 60 -- - -- 45 10 70 -- 15 10/E/ 146 
1983 10/E/ 80 s 20 -- 60 20/1/2/ 20/112 -- 45 10 80 5 20 -- 146 
1984 10/E/ 90 - 20 -- 60 -- 20 -- 45 ı o 90 -- 20 10 ıo1 

1985 10/E/ 100 10/E/ 30 40 100 -- 20 -- 45 10 100 10 30 20 193 
1986 10/E/ 40 -- 20 15 60 10 40 -- 193 
1987 -- 40 -- 20 -- 60 - 40 20 232 
1988/4/ 10/E/ 50 30 50 -- 60 10 50 -- .,~., 

-J-
1989/5/ -- 50 -- 50 -- 60 -- 50 2ı) 278 
1990 10/EI 60 -- 50 -- 60 10 60 -- 278 
1991 10/E/ 70 20 70 20 80 10 70 20 334 
1992 - 70 -- 70 -- BO -- 70 -- 334 
1993 . 10/E/ BO -- 70 -- 80 10 80 20 401 
1994 10/E/ qo -- 70 -- 80 10 90 - 401 
1995 10/E/ 100 30 100 /3/ /3/ 10 100 /3/ /3/ 

/1/ Türkiye tarafından 23 Kasım 1970 tarihinde 3. ülkelere fiilen uygulanan gümrük vergi hadleri, OGT'ye göre fazla veya eksik 
olarak ı 15'i aşan bir farklılık göstermeyen maddeleı-e OGT oranları uygulanır. 

121 Tüı·kiye tarafından 23 Kasııu 1970 tarihinde fiilen uygulanan vergi hadleri OGT'ye göı·e, 'l.1S'den daha eksik veya daha fazla bir 
farklılık gösteriyorsa, bu fark tabloda gösterilen nisbetlerde azaltılır veya yükseltilir. 
/3/ Türkiye'nin Topluluk çıkışlı ithalatında tam liberasyon uygulanmaya başlanır. 
/E/ Erteıeıneleri gösteriit!ktedir. 
/4/ 1/1/1988 tarihinden itibaren 12 ve 22 yıllık listelerden X 10'arlık indirim yapılmıştır. 
/5/ 1/1/1989 tarihinden itibaı-en OGT'ye uyum için I 10'luk bir indirim yapılacaktır. 
Kaynak : Türk Sanayinin AT Sanayi Karşısında Rekabet tınkanları Ozel lhtisas Komisyonu Raporu, Cilt I,DPT Vay.No:2141, Ankara, 

19881 s 1 iv. 

. 

. 
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Tablo'dan da izleyecegimiz gibi Katma Protokol'de, sana-

yi malları iki liste halinde belirlenmiştir. Bu malların bir 

bblUmUnU 12 yıl, geliştirilmesine çalışılan sanayi mallarının 

ithalatının ıse 22 yıl sonunda libere edilmesi dngrirUlmekte-

dir (56). Avrupa Ekonomik Toplulugu, Türkiye çıkışlı sanayi 

i.."l t'(j_n le ı·-· i n E~ gE?;;: i·:;:; dbneminin başlamasıyla birlikte gümrükleri 

kaldırmıştır. 1.1.1973 tarihinde topluluk üyesi ülkelerin sa-

yı s-ö ı İng i 1 tı::~ı·'e, İ ı·' 1 ~':\nd.:;, VE' Dc:tn i iiıE•.t·' ka.' n ı ı-ı katılmasıyla dokuza 

çıkmıştır. Bu Uç yeni katılması nedeniyle toplulukla 

Türkiye arasında 30 Haziran 1974'te tamamlayıcı protokol im-

zalanmıştır. Tamamlayıcı p ı·' o tokc::ı 1 u. n 

ülkeler de ortaklık an 1 aşma·:s ı na tat-·a -f ol mu. ş 1 aı·-·d ı ı·'. '1 Uygu 1 ama. 

taşıdıgını belirttigimiz Katma Proto-

kol.! sana.y:i. UrUnlerinde gümrük birligi, tarım icin tavizli 

t't:? j i m ı E?ıTı(::?~) i il serbest dolaşımı, yabancı 

serbestisi, ihracatın desteklenmesi, devlet yardımları ve ma-

li yardımlar gibi Türkiye açısından bUyük dnem taşıyan uygu-

lama hükümleri içermektedir (57). Geçiş ddneminde Türkiye'nin 

topluluga verecegi kredilerle ilgili olarak 2.mali protokol 

(56) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.:Ali Sait YUKSEL, 
·:.:; " :3 Lf. -- c_;ı 7' ; ij ll (:: 1 n -3. t"' : 

1 1 I.~':..rJ:.:~.:l\:.~:.._,.fj~:_t~:~:::~.E:.~~---·.J~~.!-:9J=~2.~D-t.b.._J~~;~.ı~ ... l.:-.:~J_.~:;.1:~3..~ 
IlL'2_L _ _,i._:ı.._~_rj,J_·U,J:L. . .9_~:J.:i~5.; .. ~5.lL'' 2 . T i.."lı·-· k i y· e İ k t i sat f::: C} n r:ı ı··' E~ ·:s i , D ı ~,=.
Ekonomik !lişkiler Komisyonu Tebligleri (2-7 Kasım 1981-
:t z iTi i ı·' ) , Pı n k a t' a 1 c;;- B 1 , s . l 7 cl'--· 2 ~:; 7 ; I~.t:Jü_:~~.§: .. ____ :Y.:.€. ___ !.::\.:LC.~=-~-E.S:. 
f:.L.9ll9.DıtL_T_9.P ... L~L~J.:!:.8l-:L.n_.t.?J: .. ~.J .. §.L:_LJ:;?..~-!J-~ .. L...J:=.:i!:J:.:.}, __ ş ______ ::::-:~ .. -.J'~?.t~.~-"1 . .1..~~~-ş_:::~ 
:tl:E.!ll.~)_§~_c, T. C. Baş b a. k a.rı 1 :ı. k D 1: ı::: E: k o rı om i k ve Scı·:s ya 1 f:ı t-·eı·ş

tırmalar Merkezi, Ankara, 1980, s.6-l1; KAZGAN, 
a.g.e.,s.92-101, Haluk CEYHAN, Türkiye Ekcınomisi 50 Yılı 
S e m i n e ı·' i 1 ç; i rı d e , 11 J LıE.LtY.€.:::.Llr~:t~J.: ___ _f:___~_;_S!:.!.~ ... J~1.j_.?_L_.LL~~-ri. '' B u. t·' sa. , 
İ.T.!.A. Yayını, 1st.,1973,s.329-33. 

C57) KARLUK-TUrkiye'rıirı AET ile Olan .•• ,s.20. 
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de yürürlüge girmiştir. Türkiye'nin hızlı kalkınması için al

mış oldugu tedbirleri desteklerneyi ve ekonomik verimliligini 

arttırmayı amaçlayan bu yardımın 1976 yılına kadar olan mik-

tarı 242 milyon hesap birimidir. 

Katma Protokolun 17 maddesine gdre Türkiye, sadece top

luluktan yaptıgı ithalattaki gümrük vergileri, eş etkili ver-

gi ve resimleri kaldırmakla kalmayacak, Türk gümrük tarife-

sinin 12 yıl içinde ortak gümrük tarifesine uyumunu da sagla-

mıs olacaktır. 

Gerek Türkiye, gerekse Topluluk üyeleri ekonomik güçlük-

ler nedeniyle zaman zaman Katma Protokol hükümlerine ters 

düşen uygulamalarda bulunmuşlardır. 

drnegin, Türkiye, 1976 yılı sonuna kadar yükümlülükle-

rini tam olarak yerine getirmişse de daha sonra dzellikle 

ddemeler dengesi sorunları nedeniyle yükümlülüklerini erte-

letme yoluna gitmiştir. 

Buna karşılık toPluluk da, ihracatımız içinde çok dnemli 

paya sahip bulunan dokuma ve giyim sanayi ürünlerine miktar 

kısıtlamaları, hatta ithalat yasaklamaları uygulamaktadır. 

Topluluk kısıtlamaları, Katma Protokol'un 60. maddesine 

dayandırılmaktadır. Bu maddeye gdre, gerek topluluk gerekse 

Türkiye, anlaşma hükümlerinin uygulanması sırasında ekonomi-

nin herhangi bir sektdründe, istikrarında ya da bblgesinde 

bir ekonomik sarsıntı geçirdigi taktirde, ortaklık konseyine 

bilgi vermek kaydıyla gerekli bnlemleri alma hakkına sahip 

kılınmıştır. 
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Top 1 u ı u k , 1 9 7 O ' ı et-· i n baş ı n da n b et' i hammadde ve işgücü 

aı;;;:ıl.:,ıt·ından karşılaştırmalı üstünlüge sahip gelişmekte olan 

ül kelE!t'irı rekabetiyle karşı karşıya kalmış ve :i.ç: ve dış 

pazarlarını kaybetmeye başlamıştır. Pazar kaybetmesi sonucu 

dokuma ve giyim sanayinde meydana gelen bunalım, sdzü edilerı 

bu ülkelerle yaptısı gdnüllü ihraç: kısıtlaması anlaşmaları 

V. l::ı. araçlarla atlatmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla dokuma 

ve giyim sanayi ürünlerinde dunyarıın en büyük ithalat ve 

i h r·' a c .::ı. t c ı ·::; ı o :ı. an Avrupa Ekonomik Toplulugu, bir yandan diger 

:i. h ı··ac: ı::ı. tı; ı ülkelerin üretimlerini denetlerken dbür yandan da 

y·iı-ıe topluluk dışında kalan bu ülkelerin Lı.ı·-·ürı ı f!~ t' :i. 

-fiyatlat·ır-ıı yükseltmesini isteyerek topluluk üreticisini ko-

ı··um.::ı.yı, topluluk p i y.::ı.sas ı n dak i fiyat istikrarını saglamayı 

amaçlamaktadır (58). 

1976 yılına kadar daha drıce de belirttigimiz gibi toplu-

lukla Türkiye arasında olumlu gelişen ilişkiler daha sonra 

bozulmuş, 1977 yılından itibaren AET-Türkiye ortaklık ilişki-

leri dondurulmuştur. Türkiye 'nin ticari yükümlülUkleri erte-

lerımiştir. AET'nin Türkiye'ye tanıdıgı k~:!\~-/ 1 t-.1 c: ı 

dzelligi, üçüncü ülkelere saglarıarı kolaylıklar sonucu ortadan 

kalkmıştır. Hatta toplulugun uyguladıgı Akdeniz Politikasıyla 

Türkiye üçüncü ülkelere gdre daha az avantajlı duruma düşü-

rülmüştür. Türk Işçilerinin erı geç 1986 yılı sonunda serbest 

dolaşım hakkını elde edecegirıe dair hüküm dzellikle F.Alman-

(58) AET, V. B. Y. f:::. F'. 
No. 1871, Arıkat'a, 

özel Ihtisas Komisyonu Raporu DPT Yay. 
1983, s.41-42 .. 
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ya'nın kesin itirazı nedeniyle (halen bu ülkede 1,5 milyondan 

fazla Türk işçi ve ailesi yaşamaktadır) yürürlüge konulama-

mıştır. Bunun yanısıra Avrupa vatandaşlarının seyahat bzgür

lügüne ilişkin sözleşme pek çok AT üyesi ülke tarafından Türk 

vatandaşlarına vize uygulamasıyla ihlal edilmektedir. 

1978 yılı Ekiminde Brüksel'de gerçekleştirilen görüşme-

lerde Türkiye, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı süresince üst-

lendigi yükümlülüklerinin dondurulmasını istemiştir. Aynı db

nem tçin 8 milyarlık yardım talebinde bulunulmuştur. 

Mayıs 1979 da AET konseyince, Türkiye'nin bagışıklık db-

nemiyle ilgili isteSi kabul edilmiş diger isteklerinin önemli 

bir bölümü ise reddedilmiştir. 

1980 başlarında alınan bir dizi ekonomik karar çerçeve-

sinde AET'ye resmen başvuruda bulunmak için hazırlıklar ya-

pılması kararlaştırılmıştır. Ancak 1980 Eylülünde askeri yb-

netimin parlamentoyu feshetmesi sonucu AET Dışişleri Bakanlar 

f::: CJ r·ı ·::; ;~~ \/ i a. s k E~ ı·' i >'b n ~~2 t i m e ı ı 2: .:::ı m -::ı. n k t' e ci i ·:=; i ı ı ·ş ;:2 k 1 i rı d e :ı. ,:;ı. n·::; ;:2 E· d i :ı. E:· n 

bir süre tanınmış ve bu sürede anlaşmanın dondurulamayacagını 

bEl :i.ı····tini·:.?t:i.ı·'. 

1981 başında Yunanistan toplulusun onuncu üyesi olmuş-

tur. Yunanistan AET'ye tam üye olmanın getirdiSi rahatlıkla 

Türkiye'ye karşı tavır almaları için diger ülkeleri de etki

lerneye çalışmıştır. 1988 Nisanında Lüksemburg'da toplanması 

gereken Türkiye/AT Ortaklık Konseyinden çıkacak ortak bildi

riye Kıbrıs sorununu sokmaya çalışması bunun en qüzel örnesi

cl it'. 



94 

1982 yılı başında bazı ceza ve tutuklamaları neden gds-

tererek Avrupa Parlamentosu~ Türkiye-AET ilişkilerinin fiilen 

dut~dut'u.l ma·::; ı n ı Komisyon ve Konseyden istemiştir. Bu süreç 

19r::l6 Ey l ü 1 i.:ı.nf~ kadar sürmüştür. Bu arada toplulusa aynı yıl 

Türkiye'ye benzer ekonomik yapıya sahip Portekiz ve Ispan-

ya'nın tam üye olmasının getirdiSi sorunlar, Turkiye'nin üye-

konusunda. da kuşkulara yol açmıştır. Topluluk 1986 da 

!s.p.:~.nyc:•. ··n ın tam üyeliSe geçişinin Türk tarım 

ihracatına etkisini gidermek için 1.1.1987 den iti-

baren bunlar üzerindeki gümrük vergilerini kaldırmıştır. An-

cak bunun Türkiye açısından herhangi bir dnemi yoktur. Çı:..inkü 

tDp 1 u 1 u. k t.::<. tarım ürünlerindeki koruma, gümrük vergileri dı-

şırıdaki dnlemlerle gerçekleştirilmektedir (59). 

14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye daha bnce gerçekleştir-

çeşitli ve yosun temaslar sonucu., Roma Anlaşmasının 

ı...ı.y.::tı· .. ·ıı .. ·ıc::a. tam üyelik için başvurmuştur. Bdylece 

ilişkilerinde yeni bir ddneme girilmiştir. AET-

Türkiye ilişkilerinde yeni bir ddnem şeklinde nitelendirdi-

14.Nisan.1987 aen bu yana Devlet Bakanlıgı, DPT v.b. 

kurumlar uyum çalışmaları yapmaktadır (60). Bu uyum çalışma-

larının yanında anlaşma hükümleri gereSi Türk sanayinin dnem-

li dlçUde dış rekabetle karşı karşıya kalacagı gerçeSi ö:·:e 1 

ve kamu sektörüne ait bazı kurulusların araştırmalarına konu 

teşkıl etmiştir. Türk sanayinin AT sanayi karşısında rekabet 

C59) KAZGAN, Ekonomide Dışa ... , s.319. 
( 60 ) Fa h t' et t i n K U N?-'1 K , 11 I@:D"~-~!:Ye ~j.J:: P~s,~Y-~LC':::!..?.':::.~n 9_9 n __ HbL.Y- a !J_@:_WY1L!.T~ 

Ç_~_Ş,IDa l_@:,t' ı_", 1 KV Det'S i s i, Temmuz 1988, S. 57, s. 19-25. 
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imka.n lat'ı tJzel Ihtisas Komisyonu bununla ilgili olarak 

bünyesinde 105 sektöre ilişkin rapor hazırlamıştır. Yine Ik-

tisadi Kalkınma Vakfı tarafından tarım ve sanayi se k töt' l•::::?t' i--

nin tc;p lu luk kar'·:ş ı s ı n dak i d u t-·um 1 a. t' ı n ı inceleyen ba~jıms:ı.z 

yanısıra DPT'ce yapılan çalısmaya benzer bir 

ça.lı.·:şına. y·-::.:ıp ıl mı.~.~ r'ekabet gücümüzün bulundugu, rekabet gücü-

muzun olmeı.clıgı sektörler tespit edilerek, Cineriler getiril-

miştir (Avrupa Toplulugu Karşısında Türk Sarıayinin Dut-·uını...t 

IKV Yay.No.13). Yapılan bu çalışmalar, Türk ·san.:\yüıin çi:izünı 

bekleyen önemli sorunlarının bulundusunu göstermiştir. Uçüncü 

bölümde incelemeye ı;:alışacagımız Deri Sanayinin AET karşısın-

daki rekabet gücünü ele almadan önce genel olarak Türk sana-

yinin mevcut sorunlarına ana başlıklarla deginilecektir (61). 

- Girdi Sorunları 

Gerek yurt içinden saglansı.n, gerek ithal edilsin, sana-

yi girdi fiyatlarının yüksek olması, sanayi ü t·'i..:tn i..."ı. ·f i y .3. t 1 a ı·-· ı--

artmasına yol açmaktadır. Sanayi ürünü fiyatla-

rında görülen bu sürekli artışlar ise ihracatta bazı güçlük-

lere neden olmaktadır. Zira birim maliyetleri yüksek olan bu 

mallarımı;:: uluslararası rekabete fiyat açısından uygun düşme-

nıc~k te d :ı. ı·'. 

imalat sanayinde çok bnemli bir yere sahip olan 

montaj sanayi ise, yabancı lisans ve know-how anlaşmaları ile 

( 6 l ) t1 e t-· a l D u L. E 1\1 , N E~ j a t P I R 11\1 C C 1 D GL U , f.:ı.YJ.::.h!J:?..S:.S_k o f.LQl!l..i..l 
I9.2A~\J u:..~H,-L_!.J.g_ _ _I ü t"' ~:~J ve :._o_i!J _____ ~LQ.!J.fl_[ıj k _ _y..§_~; i l!..:~ . .i.._i.9..2..!.._l a t' ı n~ 
Y.:.~ .... L~-ı::.-~ . .!Il.<§~~L ... Q..~_~_t-~t_ __ .f_i.:."t'_sı.J;l~t:::l:Jı ~--·-'fQD.§JjJ:.;._LA!:.5.LL.L?.i?Ji.J·.J=.!Tt~ 
Ça);_~.s.J .. ?Ll t·1Pt·1 Ya.yın No.3:~:ı, Ankat'a 1985, s.Sl-54. 
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sanayinin dışa bagımlılıgının artmasına neden olmaktadır. 

- Enerji Ulaşım Altyapı Sorunları 

Enerji, ulaşım, altyapı ve teknik egitimde gözlenen bir 

takım aksamalar imalat sanayinin saglıklı bir biçimde geliş

mesini engellemektedir. TUrk imalat sanayi içinde bu tUr ak-

saklıklar maliyetierin aşırı derecede artmasına yol açmakta, 

maliyetlerdeki bu aşırı artış ise sanayi sektörUndeki yatı-

rımlar için caydırıcı bir etken olmaktadır. Yine kitle taşı-

macılıgında önemli bir yer tutan demiryolu ve denizyollarının 

yükleme ve boşaltma tesislerini kapsayacak ve sUneel ihtiyaç-

ları karşılayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Böylece, ihraç potansiyelimizin bulundugu UrUnlerin dış pa-

zarlara ulaşması kalayiaşmış alacaktır. 

- Finansman Sorunları 

!ç ve dış finansman kaynaklarının saglanmasında karşı-

laşılan güçlükler, imalat sanayinin en önemli darbegazlar ın-

dan birisidir. Sermaye yetersizligi, sermaye maliyetinin yUk-

sekligi, döviz darbagazı ve kur farkları ile dalaylı vergile-

rin yUksekligi, kar marjının yüksekligi, finansman sorunları-

na yol açan etkenler olarak sıralanabilir. 

- !şletme ve Organizasyon Sorunları 

Sanayideki teknik ölçekierin ekonomik olmaması ve daha 

çok kUçUk üretim birimlerinin faaliyette bulunması ortalama 

birim maliyetleri artmakta, finansman olanakları yetersiz 

kalmaktadır. Bu arada araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
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oranda gerçekleştirilememesi teknolojik gelişme ve 

standardizasyonunun saglanmasını en gE"-:! ı 1 emek ted i ı-~. Bu c:lu~·-um 

ıse dış pazarlardaki rekabet gUcUnU zayıfıatmaktadır. 

- Teknoloji Sorunu 

i..J l ı...t -:::~~ 1 a. ı·-- .::"~. ı-· a. ·::; ı standardıara uygun tesislerin kurulmamış 

olması, teknoloji dUzeyinde gerilernelere ve _verimlilik dUşUş-

lerine neden olmaktadır. 

Degişen teknoloji sUrekli bir şekilde iz 1 en i t'·::;e mt.~vc:u t 

kurulması planlanan tesislerin rasyonel bir yapıda 

olabilmeleri saglanır. 

- Işgücü Sorunu 

f:::a 1 if i ye ( v a5 ı ·f ı ı ) eleman eksikligi, ybnetici kadronun 

etkinlik derecesınde gbzlenen aksaklıklar sanayide bnemli 

- Pazarlama Kalite Standardizasyon 
ve Ambalajlama Sorunları 

ve dış piyasaya sUrUlmeden bnc:;;:;: ka 1 i te 

kon t ı···· o ll E~ ı·' i n i n >l-:?tp 1 1 i"DE:\S 1 ~~ sanayinin dışa açılması, piyasa 

f.0 k Dr··; D ıT; i ·;:::. i r·; :i. r··ı çok önem 1 :i. d :i.~--. 

Fa.kat ka l i t ı:::• k D rı t ı·' D l cihazıarının pahalı olması nedeniyle 

orta ve kUçUk bUyüklUkteki işletmeler bunları alıp, kullana-

mamaktadır. Organize sanayi geliştirilmesi bu 

açıdan dnemlidir. 

DUşUk fiyat, yUksek kalite düzeyi, teslimatta süreklilik 

kalite ga.t'.::mtisi, uygun pazat' koşullc:wının saglanına':5ı, sanayi 

UrUnlerinin pazarlanmasında gerekli kıstaslardandır. Bu ürün-

1 e ı·' i n uygun koşullarda pazarlanabilmesi içinse, pazar araş-
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tırması, yeterli tanıtım, rekabet şansını arttıracak ambalaj-

GbrUldUgU Uzere TUrk Sanayinin içinde bulundugu sorunla-

rın çbzUmU, bir blçUde entegrasyon sUrecinin hızlandırılması-

nı da saglayacaktır. 

Son Denem : 

Ankara Anlaşmasına gbre geçiş dbneminin tamamlanmasından 

y'a.rı i Katma ProtokolUnUn yUrUrlUge girmesinden 22 yıl sonra 

(1995) dbneme girilecektir. Bu dbnemin kaç yıl sUrecegi 

konusunda anlaşmalarda herhangi bir açıklama·yoktur. Son db-

nemde, sınai UrUnlerde gUmrUk biriiSinin saglanması, tarımsal 

UrUnlerde serbest dolaşımın gerçekleştirilmesi ve genel eko-

nomi politikalarının uyumlaştırılması amaçlanmaktadır (62). 

TUrkiye, tam Uyelik basvurusu sonuçlanıncaya kadar, Av-

r··upa Ekonom i k Toplulugu ile olan ilişkilerini Ankara Anlaş-

ması ve Katma Protokol hükümlerine gbre yUrUtecektir. Ancak 

açıklamalarımızdan da anlaşılac ı gibi, bazen topluluk bazen 

de TUrkiye, çesitli ve politik nedenlerle anıaşma 

hUkUmlerini yerine getirmemişlerdir. UnUmUzdeki yıllarda Top-

lulukla ilişkilerimizin daha sa9lıklı yUrUtUlebilmesi, bu tUr 

aksaklıkların azaltılmasıyla mUmkUn olacaktır. 

Bundan sonraki bblUmde TUrk Deri Sanayinin AT karşısın-

daki rekabet sUcU incelenmeye çalışılacaktır. Rekabet sUcUnUn 

blçUlmesinde çalışma kapsamını daraltıcı bir tc:•. k ı m vat'say ı m--

ı aı·' ırı ya.p ı lması ve belli bir zaman aralısının degerlendir-

<62) f:::AZGA!\1, Ekonomide Dışa .....•....... , s. 314. 
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meye tabi tutulması olaya statik bir boyut kazandırmaktadır. 

Halbuki rekabet sUcU dinamik bir kavramdır ve zamana baglı 

olarak degişen koşullarda bnemli farklılıklar arz etmektedir. 

Uluslararası fiyat kıyaslamaları, ihracat performansı, 

karşılaştırmalı UstUnlUk kriteri, birim maliyet fiyatı kıyas

lamaları, emek veya sermaye verimliligi rekabet sUcUnU belir

lemede kullanılan farklı kriterler arasında sayılabilir. 1ş-

te degişik varsayımların yapılması, farklı kriter ve model-

leri n kullanılması, bu konuda yapılan araştırmaların fat•klı 

sonuçlara ulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle TUrk deri ve 

mamulleri sanayinin AT karşısındaki rekabet sUcUnU incelerken 

objektif bir sonuca ulaşabilmek için olaya degişik boyutlarda 

yaklaşılmaya çalışılacaktır. 
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Dericilik, yeryUzUnde tanınan sanatların en eskile-

rindendir. Tarihin bilinmeyen devirlerinden beri insanlar de-

gişik amaçlarla bldUrdUkleri hayvanların derilerinden yarar-

lanma yolları aramışlar ve bu derileri giyecek, silah ve çe-

şitli kullanma eşyası yaparak kıymetlendirmişlerdir. O halde 

dericiligi, çeşitli hayvanlardan elde edilen ham derilerin 

degişik işleme yollarıyla mamul deri haline getirilmesi sana-

tı olarak tanımlayabiliriz. BilindiSi gibi deri, ham halde i-

ken sUratle bozulan, kurudugu zaman sertleşerek şekil degiş-

tiren bir hammaddedir. Bu nedenle ilk insanlar vurdukları 

hayvanlardan elde ettikleri yagları, bu hayvanların derileri-

ni yaslamada kullanmışlardır. Bu işlem son~cu, derilerinin 

daha uzun mUddet dayanmaları ile sertleşip şekil degiştirme

meleri saglanmıştır. Dericiligin de bbylece başlatıldıgı be

lirtilirken Roma tarihçilerinden Pilianus'a gbre, Beotya'lı 
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Tichus dericiligin mucididir. Bazılarına gdre ise dericili-

t:Jin mucidi, Cin Pt·'ensleı··inden Sin Tang'dır' (J.). Det·ic:iliqin, 

tarihin bilinmeyen ddnemlerine kadar dayanan bir sanat da. lı 

oldugu Berlin, Britanya ve New York mUzelerindeki degişik br-

neklerle kanıtlanmaktadır. Milattan dnceki dbnemlerde derinin 

dayanıklı hale sokulmasında yagların yanısıra tiltsilleme, sap-

lama, bazı asaç kabuk ve yapraklarından yararlanılarak ger-

çekleştirilen sepileme uygulamaları da başlamıştır (2). Ancak 

deri yapımı ve sepilemesinde uygulanan bu ydntem ve kullanı-

lan maddeler, her yerleşim hdlgesinde farklıdır. brnegin Ya-

kındogu· daki uygarlıklarda deri yapımında bitkisel sepi mad-

deleri ve alilminyum bileşikler kullanılırken Uzakdogu· da ve 

dzellikle Japonya'da dumanla tUtsUlerne ybntemi uygulanıyordu. 

Dı::?t"·ici lik tarihinde, en dnemli belgelerden biri Yukarı 

Mısır' da Gebeler mevkiinde yapılan kazılarda ortaya çıkan 

bir tabakhanedir. Milattan bnce yaklaşık 5000 yılında faali-

yette bulundugu zannedilen bu tabakhanede, ham deri ve mamul 

deri parçalarının yanısıra dericilikte kullanılan aletler ve 

tohumları bulunmu~tur. Yine Mısır mezarlıklarında 

bulunan deriden yapılmış bnlilk, ayakkabı, su ve şarap kabı 

< i ) ı.::ı 1 i F' a ı··· ı 1 S U t•ı E F\ , '' D ~..r:.: .. t~ .. U .... i.9...i.CL .. ..::Cld!~~.t-.... ~~-U~.!.:!..9..!.!.~.Lş .. t_.Y.~z:... .... f~:~:.t::.~.\P. .. ~:. 
~--~~.9 .. !::LQJ!.Li. .. .l ...... .I.r..u?.J..~U .. !:-:~.9.!:::!:..0. .. Q . .§,.L ... L...:f..~t_::_i. '' , Tü ı··· k i y F:? D e t' i c i l i 9 i n i n Ta ı·' ı m 
ve Endüstri Ydnünden Sorunları ve Geliştirilme Careleri 
S e m i n •:::! t' i , t·1 F' t1 • Yay ı n L::ı. t·' ı , 1 s t . . , ı ct 6 9 , s . ı ı. 

(2) Degişik ülkelerde deri tabakalanması ve dericiliSin 
tarihçesi ile ilgili geniş bilgi için bkz: Mustafa 
HARM(-~NC I DGLU / Ya 1 çı n D 1 l<t1EL 1 1<, t!am_g_§?._.t:: .. L .... i.!::l..~ ... 2..t.9_l.9 .. Ü ... ~ .. t~.JJ.!f .. §?..1_
l..i. k ~ e t'...L_Y e__ K o_o...ş_~!::Y a .§::LQ.!::L....Y:.9_o._:_t e ıııJ .. ~rJ .. ) , D e t' s N o t ı a. t' ı , 1'~ o : ı , 
E.u, Det'i ve Li·f Teknolojisi Ana.tıilim Dalı, !zmit', ıc.i88, 

s.3-9. 
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v.b. eşyalar dericiligin ileri bir teknige ve çesit zengin

ligine sahip oldugunu gdstermektedir. Mısır'da bitkisel taba

kalamanın yanısıra SUmerliler, Asurlular ve Hititiiierden bg-

·renilen yag ve alUminyum tabakalama ybntemleri de uygulanmak

taydı. drnegin A.B.D.Boston MUzesindeki 3000 yıl bncesine ait 

ceylan derisinden yap ı lmış ti::it'erı elbisesi yag ve <:-ı 1 ÜıTı i nyu.m 

kombinasyonu ile tabakalanmıştır. Ayrıca Mısırlılar, derici-

ligi sadece saglamlık bakımından degil, renk ve desen açısın

dan da ileri götUrmUşlerdir. 

Ortaçag Avrupasında, XIV. yUzyıla kadar Floransa, ayak

kabı ve deri mamUllerinde rakipsiz bir durumdaydı. Fakat daha 

sonra 18. yUzyıla kadar dericilik, yakın ve ortadoSunun etki

sinde kalmıştır. Kuzey Akdeniz Ulkelerinin, deri mamUlleri A-

raplar vasıtasıyla Ispanya'ya, Cenevizliler ve Verıedikliler 

vasıtasıyla da ıtalya Uzerinden Avrupaya gönderilmiştir. 1789 

Fransız Devriminden sonra Fransızlar, ekonomilerinde beliren 

güçlUkleri yenmek için imalatından vazgeçmişler, ülke 

üretim imkanlarının araştırılması için çalışmalar yapmaya yö-

nelmişlerdir. Bu amaçla TUrkiyeden Sahtiyan, güderi ve benze-

ri formUileri elde etmeye çalışmışlar ve bunu başarmışlardır. 

19.yUzyılda dericilik tüm Avrupaya rizellikle de Fransa'ya ya-

yılmıştıı···. Bu. ijlkt~de 11 Tarını:=:?ı·'ie d€~ Ft'anca 11 adlı b:i.t' devlı:=:?t 

işletmesi kurulmuş ve burada kuyu sepisi yoluyla elde edilen 

köseleler dUnyanın her yerinde tutulmuştur. 1880 yılında Kna-

pp Panhauser ve Dr. Heimet'lirı:::ı adlı Alman kimyacılar, krom 

sepisi, derilerin anilin bayalarla bayanması ve dalapıarda 
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ye:ı.:j l anma. s ı u.sü ll et' i n i keşfetmişlerdir (3). Bu. yüzyıl sonia-

rında ise makinanın deri sanayine girmesiyle modern bir sana-

yi haline gelmiştir. Günümüzde ise gelişmiş Avrupa ülkeleri 

bu. sanayı dalını gelişmekte olan gelişmiş ülkelere 

bırakma çabasındadırlar. Bu. sanayide kullanılan m.::ıkin<:.:ı.lat' ve 

teknolojik degişiklikleri tekellerinde tutma eSilimi ise sür-

mı:::0 k t ı::? d i t'. 

Kısaca deSindiSimiz derielliSin tarihçesinden sonra AET 

üyesi ülkelerden deri sanayi hakkında bilgi \le ı·· i l meyf.? ç a.l ı--

AT d et' i sa.nc:ty i 

(Deri, mamul oerı, deri ve kürk konfeksiyon saraciye eşyası) 

ve ayakkabı sanayi olmak üzere iki ana başlık altında ince-

lenecektit' (Lj.) n 

1. Deri ve Deri Ma mü 1 1 er i Sanayi CDeri, mamul deri, 

deri ve kürk konfeksiyon saraciye eşyası) 

ülkelerde deri işleme araç ve gereçlerinde 

gelişmeler sonucu üretim 

düşmüş, verimlilik .:::•.ı·'tmı;:.;tıı··· .. Yeni bu. teknoloji let' 

bu. sanayi dalında uzmanıaşmayı geliştirmiştir. 

Gelişmiş ülkeler, dünyanın mamul veya yarı mamul deri 

talep eden ülkelerinin yaklaşık yüzde seksenini oluşturmak-

t.::~d ı t·'. Det' i yaklaşık % 50' si ise gelişmekte olan 

ülkelerce saglanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin arasında 

(3) Gaye tlNOL, "!nsanlıgın En Eski Saf}_§:\tlar.:.ı!J_da~ D_~t'iciJ.ü~" 

Deri Dergisi, Temmuz 1984, S.l, s.17. 
(4) Bu. bblümün yazılmasında temel aldıgımız OECD Indu.strial 

Statistic ve Eurostat Indu.stry Statistical Yearbookda da 
bu. şekilde ele alınmıştır. 
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oluşan deri ticaretinin dUnya ticareti içindeki payı ise an-

c::a.k :,o;: 2 'd it' (5). 

AT Uyesi Ulkelerden !talya, F.Almanya, Fransa, Ingiltere 

lspa.nya ··n ın deri ve deri mamUlleri sanayinde bnemli po-

tansiyele sahip oldugu Ulke başında yapmış oldugumuz incele-

melerden anlaşılmaktadır. Ancak, saydıgımız bu Uye Ulkelerin 

bnemli bir bblUmUnde deri ve deri mamUlleri sanayinde bnemli 

sayılabilecek gerilemeler yaşanmaktadır. Bunun temel nedeni 

ise deri işlemeciliginin bir çok kez vurguladıgımız gibi pis, 

kokulu ve gilç bir iş olmasıdır. Bu niteliklere sahip Uretim 

kolunda çalışacak iş gUcUnU bulmak da gUn geçtikçe gUçleşmek-

tedir. Calışanların ilcretlerinin son derece yilksek olması ise 

toplam maliyetlerde iş gUcUnUn payını % 40' lara kadar ulaş-

SbzU edilen bu Ulkelerin genelde tercih et-

tikleri yol, iç pazarlarına uygun parça başı siparişler vere-

dışında mUmkiln olan en dUşilk maliyette, en yilksek 

mamullerini ithal etmek ya da işlenmiş deri-

ithal ederek yurt dışında mamul mal haline getirmekte-

c:! :i. ı····, 

Yine bu Ulkelerde çevre kirliligini bnleyici bnlemlerin 

alınmasının zorunlu olması, maliyetleri bnemli biçilde arttır-

mc:ı. k t .:::ı. d ı ı···. Bu konuda yapılan harcamalar milyarlarla i-fade 

( 5) Bu konuda gen i ş b i 1 g i iç i n bkz. : 1'--!Ltt'ı·'ay TARCY, fj ___ Ç.§_~g_ 
Ş_t.h~.~y _ _g_[l __ tb..§_..!,-_? a .t...t:ı_~_r__ an lt __ !::_~ a_!; h ~.J..:_f_ı:_q_g~""~ c t_:§. __ J..§;~;_ç~J?...t_ .. ...:f.P o_t::: 
t~ .. §.~_j_Qfl_!::\..Ş_t!.:Y) , UI\ICTAD, Ne~·J Yod::, 1985. 

( 6 ) E • H E I D E t1 A 1\1 N , " R.hillYE:__:_g_s_t_LJ!..§..t:_L S.a IJ.§Y..!...!!. __ t1 ev c y__:t D u t' Llf!J.~ __ Y-_§. 
P,e}:: l_~.!..i..t .. Ll!~.!.::.", TCwk i ye' de Det' i San ay i Sempozyumunda Sunu
lan Ikinci TebliS, Cam F'azat'lama Yayınlat'ı, !stanbul, 
1988, s.29. 
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edilmf.?ktecliı·-· (7). Det'i işlemede çevre kirliligini en aza 

indirmenin yanısıra, üretimin yapıldıgı iş yerlerinde saglık 

kurallarına uygun ortamın saglanması da çok bnemlidir. Pek 

tabii olarak bu da maliyetleri bnemli blçüde arttırmaktadır. 

maıTıullE~ı·'i sanayinin orta ve küçük büyük-

1 Cı. k tt:~ k i tab akhanf2l et' den oluştugu AT Uyesi ülkelerde, moda, 

zevk ve tercihlerdeki degişikliklere uyum saglamak daha kolay 

olmaktadır. Büyük tabakhanelerden oluşan deri sanayilerin de 

i-:;;;.? bu uy·u.m dah.:::1. ı:.ıi ir·· •,,,····:z- gerçekleşmektedir. CUnkü bu tip üretim 

merkezlerinde, degişen moda, zevk ve tercihlere uygun degi-

şiklikleri yapmak çok zaman aldıSı gibi maliyetleri de art-

t ı t'mak taci ı ı··'. 

Kısaca bzetlemek gerekirse, bzellikle deri işlemecili-

Sinin kendine bzgU bir takım olumsuz nitelikleri (Pis, koku-

lu, gUç, çevre kirliligi yaratması v.b), bazı r:".:ıT Lı.lkt:~leı·-·incle 

bu dalcia bnemli sayılabilecek gerilemelere, dolayısıyla ıç 

talebin daha çok ithalattan karşılanmasına yol açmıştır. 

Bundan sonra, ikinci alt sektbr olarak nitelenen ayakka-

bı sanayincieki gelişmeler ana hatlarıyla ele alınmaya çalı-

~;:;ılac<::\ktıı·' .. 

2- Ayakkabı Sanayi 

Geçmişte sadece ayagı korumak iç i n Cwe t i 1 en ayak kab ı, 

günümüzde korumanın yanında dış gbrUnUmü tamamlayan ve kulla-

( 7 ) G • GOL A , 11 Qg_r::..L. .... .?~lQ_~y_L__ A ı:: ___ :i.:_çj.Jlç!_~ k i ___ Q_'=\.!:::..l,Jf.!}.h!._ v ~-.tü< d E~n_:L;. 
i.H k~J e_r- i nd~}:: :L__Ş_~li_~J ın_!_" Tü ı·-· k i ye' de Det' i Sanayi Sempozyu
muncia Sunulan Ikinci Teblig, Cam Pazarlama Yayınları, 
ıstarıbul, 1988, s. 29. 
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nımından vazgeçilemeyecek bir giyim eşyası haline dbnUşmUş-

tCw. 

Ayakkabı sanayii, kullanılan malzemelere gbr~ sınıflan-

d ıı·'ma ç:e·şi t 1 i ürünleri kapsamaktadır. Bunlar deri ayakkabı, 

tekstil ayakkabılar, lastik ayak~abılar ve sentetik maddeler-

den üretilen ayakka~ılarlaj evde giyilen terliklerdir. Çalış-

mamızda deri ayakkabı ele alınacaktır. 

1şlenmiş derinin kullanıldıgı başlıca alan ayakkabı sek-

tbrUdUr. Bu sektbrde tUm dUnya deri arzının Uç:te ikisi tU-

ketilmektedir. Deri tüketimlerine gbre deri UrUnlerini sıra-

ladıgımızda şbyle bir tabioyla karşılaşıyoruz. 

BdLUM III TABLO I 

DERt TUKETIMLERINE GdRE DERI URUNLER! <1985) 

Ayakkabı 8.478 68 
Deri konfeksiyon 1.870 15 
Deri eşya (çanta v.b) 
[)ı:)·?E~ıTi!~C :i. 1 i k 
Endüstriyel UrUn 
E:::;:) ;;:~ r·· \/ı::· 1< u·;,; u.ıTı 

1 . ~571 
64::::: 

1 :1. 

Kaynak :A case Study on the Leather Products Industry. 1985. 

GbrUldUgU üzere ayakkabı sanayinin deri sektbrU içinde-

fazladır. Ayakkabı sektbrUndeki gelişme tUm deri 

sanayinin gelişmesinde rol oynamaktadır. 

sanayinin bu denli bnemli bir kolu olan ayakkabı 

sanayinde de son yıllarda bnemli degişiklikler yaşanmaktadır. 

Artık Avrupa'da talep, keten, suni deri v.b. ayakkabılara de-

Sil, det'ilet-·den yapılmış kaliteli ayakkabılara ybnelmiştir. 
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Bu konuda rakipsiz olarak tanımlanan ıtalya'nın bu başarısı-

nın altında deri ve deri mamUllerinde oldusu gibi kUçUk ve 

orta boy işletmelerle, bunların brgUtlenme biçimlerinin yat-

tısı belirtilmektedir. Tüketici zevk ve tercihlerine gbre sU-

ratle deSişen modadaki yenilikleri kolaylıkla izieyebilen bu 

işletmelerde, Uretim ve da9ıtım, deSişik birimler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. o ı cı. ı·' .::ı. k a.cll anel ı t"' ı 1 an 

organizatdrler 1 ayakkabı tüketicisi firmalar adına iç ve dış 

pazarlarla ilişki ku t·'m,::ı.k t a.d ı t'. k en d i :ı. f2t-· i-

miktar ve bzellikteki sipa.rişleri, firmalar an-

teslim etmek Uzere anlaşırlar. Dt'~:.ıan i ::::.:3. tbr'--

1 e ı·' z .::ı. m am z am-::ın ha.m maddeyi dahi saglayarak, standartıara 

uygun üretimin gerçekleşmesi için çalı·şmaktadıt' (f:l). Bu ti.:w 

organiza.syonun benzerinin TUrk ayakkabı sanayine de dnerile-

bilecegi uzmanlar tarafından belirtilmektedir (9). 

AT ülkelerinde deri ve deri mamulleri sanayi ile ayak-

ilgili gelişmelere kısaca deSinilmeye çalı-

şılmıştır. Bundan sonraki bblUmde ise Türkiyede deri ve deri 

mamulleri sanayı ile ayakkabı sa.nayi incelenecektir. 

II. TuRK!YE'DE DER! VE DER! MAMuLLERl SANAY!N!N GEL!S!Ml 

KUçUk Asya olarak nitelendirilen Anadolu'nun dericilik 

tarihindeki yeri çok bnemlidir (10). Eski çaglarda deri Ure-

( 8 l t30Lt-ı, s. 26. 
(Q' 1KV, AET Karşısında TUrk Sanayiinin Durumu, IKV Yay. 

No: 13, Istanbul, 1985, s.149. 
ClOl Bu konuda geniş bilgi için bkz.: HARMANCIOGLU, DIKMELIK, 

s.9-13. 



tim merkezi olarak bilinen 

108 

bu bblgede Hititler, M.b. 3000 

yıllarında bUyUk bir imparatorluk kurmuşlardır. M.b.2000-1200 

yılları arasında en parlak ddnemini yaşayan imparatorlukta, 

alUminyum ile tabaklama sanatının çok geliştiSi ve bu ybn-

temle Uretilen UrUnlerin ihtiyaç malları arasında yer aldıSı 

tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Bu toprakların alUminyum 

bileşikleri ve bitkisel sepi maddeleri bakımından zengin ol

ması tabaklamada bunların bol miktarda kullanılmasına yol aç

mıştır. Bu dbnemde Anadolu' da gbrUlen ekonomik-sosyal kUltU-

rel gelişmeler aynı 

Işte Hititlerin en 

zamanda Ege Adalarında da gdrUlUyordu. 

parlak oldugu dbnemi kapsayan M.b. 1650 

yıllarına ait Giritin gUney kıyılarındaki kazılarda çıkartı-

lan kemikten yapılmış ve UstU şekillerle bezenmiş bir kap, 

dericilik tarihi bakımından dnemli bir belge olarak kabul e-

dilmiştir. CUnkU bu kabin Uzerinde yer alan Uç Prensten her 

birinin Uzerinde fil derisinden bitkisel tabaklamaya tabi tu-

tulmuş giysiler bulunmaktadır. Bitkisel tabaklamanının Anado-

lu dan Girit'e oradan da Yunanlı'lara ulaştıgı sbylenmekte-

tedir. Bunun yanısıra eski Yunan eserlerinde iyonyalıların 

yUksek nitelikli saglam deriler yaptıklarından bahsedilmekte-

dir. Daha sonra Romalılarda deri giysi ve sandaletler toplum 

hayatında çok dnemli bir yere sahip olmuştur. Bu giysi ve 

sandaletierin yapımında kullanılan derilerin biçim ve kullan-

ma tarzlarının dzel anlam taşımaları, deriye verilen bnemin 

bir gbstergesidir. 

Roma ve Bizanslılardan sonra Anadolu'ya hakim olan Sel-
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çuklu ve Osmanlı TUrkleri de dericilik sanatına dnemli katkı-

larda bulunmuştur. Hayvacılıkla ugraşan Orta Asya TUrkleri 

bunu Anadolu'ya yerleştirdiklerinde de sUrdUrdUrmUşlerdir. Bu 

hayvanlardan elde edilen deriler, çeşitli merkezlerde orsa-

nize bir biçimde çalışan tabakhanelerde en iyi şekilde deger-

1 e rı d :i. ı··· i ı en i. ş 1 f.0 ı·' d i ~-, . B t5 ::ll (:?c e ü 1 k e içinde ayakkabı, 

v. b. i ht i y<:ıı;: l a.ı·' ka ı--·· ş ıl an ı ı--'ken taraftarı da sUrekli se-

ferde olan ordunun koşum, eser, çızme, ayakkabı gibi gereksi-

nimleri hıç aksamadan saglarııyordu. özellikle osmanlılar za-

nı<::ı.rı ında 1 1 Ah i B i ı·' 1 i k Te ş k i 1 a t ı ı ı n ı n va ı·' 1 ı ~:ı ı , b ı... ı. d ıj 2: t-=:: rı 1 i ·:::; i ~~"· ···-

temin kurulmasırıda dnemli ı·'ol oynamı·;:;tu··. 
.-.... 
H1lı i ·:::; in ]. rı c:l t:? k :i. 

üstUn bilgi, beceri ve dUrUstlUgUyle tanınmış kişi, dnce ta-

bakların başı olmuş daha sonra ise tUm Ahi Teşkilatı'nın so-

rumlulusunu yUklenmiştir.Yani, Anadolu'ya yerleşen uzmanların 

ekonomik ve askeri faaliyetlerinde tabak esnaf ve sanatkar-

ların rolU tartışılamaz. Bu Teşkilat, aynı zamanda Türklerin 

Anadolu'da yerleşik bir toplum haline ddnUşmesine de yardım-

C 1 C:ı 1 ıTıLt Ş 1:; L\ ı·-· Q Babadan o9ula veya ustadan çıraga geçen bir sa-

nat dalı olan tabaklısın kendisine dzgU bir 

vardır. Bu meslekte ustalık mertebesine yUkselrnek iç: i ı-ı (3e--

rekli kurallara uyulması konusunda gerek Ahi tı:=·;:;k i l.:::ı. t ı o ı sun 

gerek daha sonra kurulan Loncalar olsun bUyUk titizlik gds-

termişlerdir. Bu denli organize edilmiş bir şekilde çalışıl-

ması ortaya UstUn nitelikli deri ve mamUllerinin çıkmasına 

yo 1 aç m ı ş t ı t'. Ankara, Istanbul ve diger illerimizde mUzeler-

de bulunan birkaç yüzyıl dncesine ait drnekler bu serçegi 
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bı:-21 gel emek tı:.:>d it'. 

\/ ı l d a. d ı:=: t' i sa n e:ı. t l a ı·' ı t a r' i h i Lı. ~~ E· r·' i n d 1:? b i t' tı t' as t ı t' ma 11 .:~d ı ı k i -··· ·""·······-········-·-·--·----·-·-··-··-·--··-··-·--·-··-----··----···----··-·------······-···-·-·-··---··----··--·· ... ·····-··----·····-·--·---····--··-······-····-·--·-·····--·······--·--········ 

tabında, piyasaya arzedilen derilerin kc:1 . .lıte kon t r-··c:ı 1 ı f=:ı·-· i n i n 

yapıldıgını, va·::,ı-tsız d e ı·-· i 1 e ı··· i n imha edildiSini belirtmek-

tedi t·· .. Yine bu kitapta vasıfsız deri ilreticisinin 500 akce 

para Ve 50 degnek nafaka cezasına çarptırıldıgı anlatılmak-

tadır (11). Sahtiyan adı verilen deri yapımının Tilrklere bzgil 

bir metodunun c:ıldugu tUm dilnyada kabul edilmektedir. J: n\;j i--

lizce literatilrde bu derinin hala Lee\ theı···'' ·=,:,E.~ k 1 i n···-

de yer alması bu nedenledir. Tüı·'k let'in gerek bu derının 

yapımıyla gerekse di9er deri türlerinin tabaklanıp boyanma-

sıyla ilgili bilgileri, başta Fransız ve Ingilizler c:ılmak 

Uzere yabancılar tarafından hileli yollara baş vurularak 

batıya aktarılmaya çalışılmıştır. Bu gerçegi iki 

nıtlamak milmkündür. 1737 yılında Anadolu'ya gelen bir Fran-

sız doktor, kby kby dolaşıp, hastaları iyileştirmeye çalışa-

rak halkın sempatisini kazanmıştır. Daha sonra bu J -::::. k 

lülerden bgrendigi 

niktt:::ki Fransız konsolosluguna ulaştırmıştır (12). Bu konuda 

:tngilizlet·' tarafından yayınlanan b it-· t~':i.rıe·:::. i n i n 

Charles Vallency, 1773' de yayınlanan 

Philips adlı bir ermeninin Türkiye'de tabaklar arasında sır 

olarak saklanan Sahtiyanın yapımını ve diger derilerin tabak-

( 11 ) FE· t' h an CA N YOLDA S , 11 Q e t' i _la b ~J:;L~J.!.!_S, ____ ~I.:ı.Q.Q_'?.J~.!~ .. ! . .? __ ~.n._tD. .... .J~J.§_ın_):_§ .. b .. §_-:::. 
:Llın_i;;::deki Dut'Uı1ıu", TL:wkiye Det'iciliSi T.=.u'ım ve Erıdü·:stt'i 
Ybnünden Sorunları ve Geliştirilme Careleri Semineri, 
1969, 1986. 

( 12) CAN'-(I]LD?"1S, s. 86. 
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lanıp boyanma usUllerini dgrenip yazdıgı bir yayınla batıya 

aktardısını yazmaktadır. Yine aynı eserde, bu şahsın lngil-

tere'deki bir dernek tarafından 100 Ingiliz Sterlini par··a ve 

madalya ile bdUllendirildi9i anlatılmaktadır (13). 

18. yüzyılın ilk yarısına kadar en parlak dönemini yaşa-

yan dericilik sanatına ait UrUnlerini Ankara ve Istan-

bul'daki mUzelerde gbrmek mUmkUndUr. 1581' de Sultan III. Mu-

ı··-at :i.ç:in yapılan içi kUrk dışı sUet ka-ftan, 1D. yüzyıla .:üt 

elbiseler~ hurclar, kuran ve kitap ciltleriyle, Istanbul aske 

ri mUzesinde yer alan ve zamanının son teknolojik yenilikle-

riyle gerçekleştirilmiş. Uzeri presle işlenmiş manda derisin-

den buyUk ebatta bir kalkan brnek olarak verilebilir (14). 

Türkiye'de çagdaş yöntemlerle çalışan ilk det'i s.:::ı.nay:i. 

1810 yılında II.Mahmut tarafından kurulmuştur. Bu amaçla bey-

koz deresi kenarında Hmmza Bey'e ait bir tabakhane satın a-

lınmıştır. Bu tabakhanede, Nizam-i Cedit ordusuna ait deri ve 

kbseleler yapılacaktı. Bu arada Sisam, Sakız, Midilli, Edre-

mit, Ayvalık ve ızmir'de çesitli deri imalathaneleri kurulmuş 

ve kırmızı kbsele yapımına başlanmıştır. Bu kö·se 1 e 1 er·· :t ·:st .:;;n·-

bul·· a göndeı···i l ip burada pazarlanıyordu. Yedikule'de kurulan 

Hacı Akif Efendiye ait -fabt'ika ilk ÖZ(7?l deri fabrikasıdır 

(1~5). 

18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Ahi ve Lonca teşki-

latlarının dejenere olması, batıdaki 

(13) HARMANCIOGLU, D!KMEL!K, s.13. 
( 14) bNOL, s. 1 7. 
( 15 l b NOL, s. 17. 

teknolojik gelişmelere 
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ayak uydurulamaması, devlet otoritesinin zayıflamasıyla ve 

meslek disiplininin ortadan kalkmasıyla dericilik sa.n-:::•.t ında 

bir çdküş dönemine girilmiştir (16). 

TUm bu olumsuz gelişmelere ragmen deri ve deri mamulleri 

·::;an ay i, ye~' ı i. hammadde kullanması, başarılı bir tarihi geç-

mişinin olması nedeniyle tUm yurt sathına yayılmıştır. F' 1 a.n-

ı :ı. kadar gözlenen bu yayılma sayısal verilerle ka-

nıtlamaktadır. drnegin, 1958 yılında toplam 76 il ve ilçeye 

dagılmış 2006 adet işletmesi tespit edilmistirki bu sayıya 

A.S ler ve mal sahibinin yalnız kendisinin çalıstısı işletme-

ler dahildir (17).1958 yılında sözü edilen 2006 adet işletme-

nin 134' u sUnUn koşullarına gbre ileri teknolojiyle çalışır-

ken, 1572 tanesi ise « kara tabak » usulU yani herhangi bir 

makina kullanmadan çalışıyordu: Motorlu tabakların (434) yak-

1·::;; t.:=.•.nbu.l <ı ı s~ .z:.-i.d(-?t: ) ; f.3a 7!. i arı t ı;.?p 

Balıkesir (33 adet); Bursa (28 ,:ı.det); l ~~m:ix C28 adt.?t) olma.k 

ilimizde toplanmıştır. Kara tabakların (1575 

% 35 i; Kahramanmaraş 

(134 adetl; Denizli (98 adet); Yalvaç (83 adet) ve Isparta·-

da (77 adet) toplanmıştır. 

GdrUldUgU Uzere Anadolu'ya yayılmış işletmelerin sayıca 

fazlalıgı daha sonraki yıllarda muamele vergisinin kaldırıl-

ması, ham ve yardımcı madde dagıtım sisteminde degişiklikler 

-·------·-------·----
(16) HARMANCIOGLU, D1KMELIK, s.14. 
(1-/) Bu konuda geniş bilgi bkz.: IJ:..it'Ll:.Y_~_.:_.çj_~_p~..r_L . ..Y_eLd?.§.J_~ 

§.sın_s,yj._., TCwkiye Ticat·et Odalat·ı, Sa.nayi Odale:H'ı ve 
Ticat·et Bot·salat·ı Bit'ligi, f~nkat·a, 1958. 
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yapılması gibi nedenlerle, bnemli biçilde azalmıştır. Bazı il-

lerde üretimde bulunan firmaların sayısı çok azalırken, bazı-

larında hiç kalmamıştır. drnegin Isparta'da firma sayısı 1968 

yılında 25' e inmiştir. Mardinde ise 1958' de firma sayısı 51 

iken, 1968 yılında hiç bir +:i. t'ma.n ı n bu. işle ugraşmadıgı gb-

rillmektedir. O dbnem içinde deri işletme merkezleri olarak 

ele alınan Izmir ve Istanbul illerinde de bu azalmalar gbrill-

mü ş tı:..it'. l9~SE-··196f3 yı ll at·· ı a ı·' a ~; ı n c:lc.<. k i lO yılda deı·'ici 1 ilde 

us ı·-.:::•.şarı firmaların sayısında % 60' lara yaklaşan bir azalma 

oldugu. kayıtlarda yer almaktadır. Planlı dbnemin başlangıcırı-

da kilçUk imalathaneler veya ev işletmeleri şeklinde çalışarı 

ve tilmilyle iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamaya ybnelik o-

ları d et' i V(;? d et' i mamu.ll E?t' i sanayinde daha sonraki yıllarda 

bnemli gelişmeler sasıanmış, ihracata ybnelik modern teknolo-

jiye sahip bilyük işletmeler kurulmuştur. Bdylece başlangıçta 

katma degeri düşilk olan kilçUkbaş canlı hayvan, ham deri, tuz-

lu kuru., hava kurusu ve Pik1e deri şeklinde olan ihracatın 

y-:::ıp ı·=::; ı ;:,ı :i. ci f.::.ı····t:~· k dı:::·q i :.ş; m i';:' i:: i ı .. {\ı·' t: 1 k rn.::~mı . ..ı. 1 1 E ı· .. · :i. , '/Ük '3€'' k k ,::ı. tma. d e .... 

gere sahip bulunan deri giyim eşyası, deri 

ihracatı sbz konusudur. Bugün dünya pazarlarında Türk deri ve 

mamulleri brıemli bir yere ulaşabilme çabasırıdadır . 

Gelişmiş ülkeler, m-:::ı.mu 1 1 e ı··· i rı .. t' .. u ı···t:! ı m ı n ı az 

gelişmiş ya da gelişmekte oları ülkelere kaydırma çabası için-

dedirler. Dolayısıyla Türkiye açısından ucuz emek gi..lc:ü .::-ıvan-· 

tajı diye lanse edilerı olay, diger az gelişmiş ve gelişmekte 
'· 

oları ülkeler için de sbz konusudur. Bu. nedenle salt u.c:uz iş-
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gücü avantajıyla dünya pazarlarında rekabet imkanının sdz ko-

nusu olamayacası b i ı···. ~.:ı e t-·ç e k t i ı·-·. Dolayısıyla Türkiye, ucuz 

işgücU avantajı dışında başka avantajlar da bulmak ve bunları 

degerlendirmek zorundadır. Bu konuya ilişkin gör'Ltşleı·~ ~;alış-··· 

manın ilgili bölOmUnde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Bundan sonra Türk Deri ve Deri Mamulleri s.:,;_nayiinin alt 

sektörleri ve bunların gelişimi kısaca genel çizgileri itiba-

riyle gözden geçirilecektir. 

Türk deri ve deri mamulleri sanayi ise kerıd :i. ir.~ i nde beş 

alt sektöre ayrılmaktadır. 

1. Deri işleme sanayi 

2. Deri giyim eşyası sanayi 

3. KUrk konfeksiyon 

4. Deri eşya (saraciye) sanayi 

5. Ayakkabı sanayi 

Sirndi kısaca bu alt sektörler ele alınacaktır. 

1. Deri !sleme Sanayi 

Türkiye'de yüzyıllarla bir geçmişe sahip 

sanatı olarak faaliyet 

göstermiştir. Daha sonra makinalaşma ve sentetik ikame madde

lerinin Uretime katılmasıyla bu sanayi dalı belli merkezlerde 

toplanmaya başlamıştır. Makinalaşma nedeniyle eski geleneksel 

deri işleme yöntemleri terkedilmiştir. Bu arada özellikle !s

tanbul ve Izmir çevresinde ham deri Uretimiyle birlikte deri 

işlı:=:!me tesislerinde artışlar kaydedilmiştir. Fakat uygun 

vasıfta ham maddenin temin edilememesi, uygun teknolojilerin 
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kullanılamaması, üretim, pazarlama ve finansman konularında 

teknik ve idari kadronun bul urHrıa.mas ı d et~ i işleme sanayinde 

arzulanan gelişmeyi engelleyen faktdrler olmaktadır. 

2. Deri Giyim Eşyası Sanayi 

Son yıllarda dnemli ~3 t? l. i şım.::·l \::? t~ i n gdzlendiSi bu dalda, 

üretimin% 85'i aşan kısmı ihracata ydne-

1 i k t :i. r··. 

iht··acata ydnelik üretimde bulunan bu sanayi dalında 

pazarların bulun-

ması fiat ve miktarın yanısıra kalite ve moda yaratıcılısının 

da arzulanan düzeye getirilmesi gerekmektedir. !şte burada da 

vasıflı iş gücüne şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 

AşaSıda 1976-1985 yılları arasında Türkiye'nin dünya de-

ri giyim ve aksesuarları ihracat pazarlarındaki payı yüzde o-

larak verilmiştir: 

1976 ........... 5.7 
197'/ ..... " ... "" .4.0 
1 <:,.:·7::::: ...... " ........ 2" :~; 
1070 ~ i 
.\. 1 i ... u .. """" •ı ;ı ... " r. .• :_ .. J.. 

l .::;.:ıs cı .. ll " " " .. = n " u .. 2 .. ::::; 

100~ ' 7 
.l.. .'• •. -•.:: .. u ıı:.. n" u u" ıı :.ı u : . .Jn i 

1983 ... " ...... " .8.3 
1984 .... " ....... " .16.9 
1985 ... ••••••• 16.5 X 

Kaynak: 1985 International Trade Statistics Year Book, 
U rı :i. t r::?d N.~~. tion s;, :!. Si87, :< ·r a.h m i n i 

f.3ör·i.jlcJ(..'lSi.:ı. gibi Türkiye'nin dünya pazarlarındaki payı 

artmaktadır. Türk deri sektdrü, ilkel koşullardaki üretimden 

sıyTı 1 ıp gLinl..i.müz teknolojileriyle bütünleşerek dünya pazar-

larında önemli bir paya sahip olma çabasındadır. Bu payın ül-
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kemiz lehine daha artması, Türk dericilik sektbrünün yapısal 

bünyesinin modernize edilmesi ve yeni teknolojilerle bütün-

leşmesiyle saglanacaktır. Bu ybnde bnemli a t ı 1 ı m 1 cH' '] b z e 

çarpmaktadır. Aşagıdaki tablodanda izlenecegi 

yapılan yatırımlara verilen teşviklerin gelişimi, bu atı-

lımların bir gdstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

BöLüM lll - TABLO ll 

Deri ve Kösele Sanayine Verilen 
Yatırım Teşvik Belgeleri 

Yıllar 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

ı 

!Belcıe 
ı~ -
ı!:iayısı

1 
8 

10 

16 

30 

27 

40 

1982 fiyatlaı·ı ile 1982 fiyatlaı·ı ile toplam j 
sabit seı·maye yat. deri ve kösele sanayi yat. 1 

(mil.TL.J (1) (mil.Tl.l (2) 

1.646.900 943 

ı. 730.387 1.345 

1. 744.240 3.355 

2.019.672 3~503 

2.540.445 6.023 

2.816.673 6.848 

K A Y N A K : D. 1. E. 

3. Kürk Konfeksiyon Sanayi 

ı 
•")/i .._,. ı (%) jlşletme sermayesi 

1 (mil.TL.) 
ı 

0.06 214 

0 .. 08 432 

<\019 ic886 

0.017 

0&024 6~435 

0.024 20L~:68 

Döviz ı 
Payı r ~ .. ri ıSı.lhuam 

bin $ 
i 

1411 

2193 775 

4155 1811 

6320 1135 

10642 1268 

119'7'1 2738 

Türkiye'de degişik nedenlere baglı olarak ham ve işlen-

m i ş k ü t' k ij, t' e t i m i yetersizdir. Bu nedenle talep, ithalat yo-

luyla karşılanmaktadır. Ithalatta uygulanan gümrük vergisi ve 

fonlar ise maliyet artışlarına yol açtıgı için kürk konfek-

siyon sanayinde arzulanan gelişme saglanamamaktadır. Son de-

rece ufak ebatlarda kesilmiş kürk parçalarının dikilip, bant 

haline getirilmesi kürk konfeksiyon sanayinde emek yogun tek-
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n ik ler'in kullanımını ger'ek 1 i kılmaktadır. Bu nedenle kürk 

konfeksiyon sanayinde toplam üretim maliyeti içinde emek ma-

liyeti dnemli bir paya. sahiptir. Buraya kadar ele aldıgımız 

diger deri sanayi dallarında. oldugu gibi vasıflı eleman soru-

nu E~l"i dnem 1 i sorundur. Avlanma. usUllerinde ve zamanlarında 

gbzlenen a.ksaklıkların yanısıra. kürk ihracatının Taı·-·ım Dr'man 

l<dy 1·şler'i Bakanıısı'nın izni olmadan gerçekleştirilememesi 

kürk konfeksiyon sanayinin gelişimini engellemektedir. Bu tUr 

burokra.tik işlemlerin azaltılması ve bunun yanı sıra. gümrük 

vergisi ve fonlarının kaldırılması git'C:ii maliyetlerinde dil-

şilşlere yol a.çaca.gı için, sektdriln ihracata ydnelmesi sa.gla.-

naca.ktır. KUrk konfeksiyon s~na.yinde, AT ülkelerinden 1ngil-

tere, Almanya. ve bzellikle Yunanistan'ın güçlü rekabetine da-

yanabilmek için sorunların acilen çbzümlenmesi gerekmektedir 

(18). Acil çdzilm dnerileri sbnuç bdlümilnde detaylı bir şeKıı-

de incelenecektir. 

4. Deri Eşya <Saraciye) Sanayi 

f~a ı--· a. c i ~::/E.~ , Tlı.t'k i ye· dE.~ ithalat yapmadan iç talebi karşı-

la.ya.n nadir sektbrlerinden bir ta.nesidir. Bu sektbrde genel-

likle kilçUk üniteler şeklinde gayri sihhi mekanlarda. üretimde 

bulunulma.kta.dır. Bu da. kalite ve verim düşüşlerine yol açmak-

tadır. Saraciye eşyası üretiminde kullanılan ince ve hamurlu 

derinin yeterli miktarda. bulunma.yışı, bu malların üretiminde 

ayakkabılık deri kullanılmasına neden olmaktadır. Bu ·san ay i 

< 1 8 > M • tl Z C tl PE K C t , Q§ t' i ...::t_ e D ~..I.:...LJ::! a.ı:!l.'=~.1l§_t:_L S ~.L1.~J_!J.g ____ @gr.!..~L 
Ba.k~.::2_, T.C. Başbakanlık. DPT. Ya.y.1 Ankat'a., 198El, s.27. 
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dalında Uretimde kalite ve verimiiliSin arttırılmasıyla ilgi-

li çözUm önerileri daha sonra ilgili bdlUmde ele alınacaktır. 

5. Ayakkabı Sanayi 

Ayakkabı sanayinin Uretimi, önemli dlcUde yurt t~~.le--

bi karşılamaya yöneliktir. Tam bir makinalaşmanın gercekleş-

tirilmedigini gdrUyoruz. Uretimin z 10, u tamamen makinalaş-

laşmış, Z 70'i ise yarı makinalaşmıştır. Z 20'si ise makina-

laşmamış işletmecelerce gercekleştirilmektedir (19). ls tan-

bu.l--·1 k i te ll i lzmir-Bornova' da kooperatifler 

yUrUtUlen yeni yatırımların tamamlanmasından ~:.cınr'a Tıjr'kiyE~ ··-··· 

nin de mevcut pot.::ı.nsiy·ı:ö?l ini degerlendirerek diger Uretici 

Ulkeler arasına girebilecegi tahmin edilmektedir. 

TL:wk aya.kkab ı sanayinde Uretim, bant sistemiyle Uretim 

yapan tesisler, bant sistemi cılmayan ancak tUm işlemlerin ma-

kinalarca yapıldıgı tesisler, sadece el ernesinin kullanıldıgı 

atblyeler, Uretim aşamasını fason olarak yaptıran kendisi sa-

dece montaj yapan imalathaneler tarafından gerçekleştirilmek-

tedir (20>. TUketici zevk ve tercihlerinde gdrUlen sık degiş-

meler, bant sistemiyle Uretim yapan tesislerin maliyetlerini 

yUkseltmektedir. Bu nedenle bu sistem, daha çok 

tirnin söz konusu oldugu askeri ve iş ayakkabıları Uretiminde 

kullanılmaktadır. Yukarıda sıraladıgımız işletme tUrleri ara-

sırıda Ulkemiz açısından en verimli olanı kUçUk ve orta bUyUk-

lCıkte olan ve kesim, traşlama, dikim ve montaj işlemlerinin 

<ı en 
(20) 

tı.!.K. F:apon.ı, Cilt.2, s.419. 
Em i ne CA 1.JUSOGLU, Ii:.\.r.:L_Ay_~Lk~.Q.J ___ .~~.!J.E:~d_, TSKB Se k töt' 
At·a·ştıt'ması, Yayın No: 12, ıstanbul, Fi77, s.8. 
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kalifiye elemanlar tarafından gercekleştirildigi işletmeler-

dir.AET ülkeleri içinde bu tUr işletmeler daha verimli olmak-

tadı~,. CUnkU, 200' den +azla i·şç i çalı.şt ı t'an i ş h? t mr:-? 1 et' i rı 

yüksek paya sahip oldugu Fransa ve F.Almanya· da üretim düşüp 

ithalata ydrıelinmiş, buna karşılık orta veya küçük işletmele-

rirıin payının yüksek ancak iyi örgütlenmiş oldukları !talya· 

da ihracata yönelik üretim artmış, rakipsiz bir pozisyona sa-

hip olunmuştur (21). 

Türkiye· de bu sanayi dalında Beykoz, Van, Tercarı, Sarı-

kamışta kurulmuş Sümerbank'a ait ddrt deri ve ayakkabı fabri-

kası mevcuttur. Bunun dışında dzel sektdre ait toplam 24 fir-

ma mevcuttur. Uretimirı dnemli bir bdlümU birkaç kişinin ça-

lıştısı çok küçük atdlyelerde gercekleştirilmektedir. Deri ve 

dt:? ı-· i mamUllerinde oldu9u gibi, ayakkabı sanayinde de ham-

maddenin toplam maliyetler içindeki payı oldukça yüksektir. 

i,_j ı···· ı:.-? t.: i iTı i n i n ancak % ıo· luk bir bdlümUrıürı sanayi diyE~bile--

kuruluşlarca gercekleştirildiSi ve di9er % 90' lık 

kısırnın sanayi olarak tanımlanması mUmkUn olmayan bu. S<?:•.n.:=ty i 

dalında e9itiminden yoksun kişiler görev almaktadır. Günümüze 

deSin büyüme, sanayileşme, dış pazarlara açılma gibi olgular 

sUrekli ikinci planda kalmıstır. Iç pazarın ihtiyacını karşı-

lama temel hedeftir. Oysa son yıllarda iç talepde gdzle gdrü-

lUr azalmalar,bu sanayiinin de dış pazarlara açılmasına neden 

olmaktadır. Uretimin, kaliteli ve deriden mamüllere yönelmesi 

gerekmektedir. Zira seri üretim halinde pazara sunuları keten, 

(21) IKV, AET Karşısında ..• , s.149. 
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suni deri v.b UrUnlerden yapılmış ayakkabıların rakipsiz Ure-

t i c :i. 1 e ı·-· i uzakdogu Ulkeleridir. ve marka konusunda 

Türkiye' ye karşı duyulan gilvensizligin egitim ve sbzU edilen 

yatırımların gerçekleştirilmesiyle sona erecesini sbyleyebi-

ı i ı·-· j z" 

C cık kısa genel başlıklarla deSindiSimiz der-·i ve dt:.~ı--·i 

m.::ı.mu ll 0.~ ı·-· i sanayinin alt sektbrlerine ait bu genel bilgiler-

den sonra Tc:ıpluluk ve Türkiye deri ve deri mamulleri sanayi-

nin deSişik açılardan karşılaştırılması yapılacaktır. 

III -AVRUPA TOPLULUGU uLKELER! VE TuRK!YE'DE 

DERt VE DERt MAMuLLER! SANAY!N!N KARŞILAŞTIRILMASI 

Calışmanın bu bblilmUnde yapılacak karşılaştırmalar, Ure-

t: i c .:::ı. ı···· et karşılaşan sorunlar açı-

sından olacaktır. 

1. uretim ve Tilketim Açısından 

Asıl amacı hayvan derisini işleyerek dayanıklı ve kulla-

nışlı hale getirmek olan deri sanayi, hammadde sasıanmasında 

herhangi bir aksama olmadısı taktirde tUm yıl boyunca Uretim-

de bulunabilecek nitelik ve niceliSe sahiptir (22l. 

Deri sanayinin temel girdisi c:ılan ham deri, elde edil-

diSi hayvanların vUcut bUyüklük ve agırlıklarına gbre, bUyUk-

baş ve kilçUkbaş olmak üzere iki grubta toplanmaktadır. 

ca kilrk sanayi deri sanayinin bir kc:ılu oldugundan çeşitli 

C22l HARMANCIOGLU, D!KMELIK, s.16. 
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postlar ve kürkler de bu sanayinin hammaddeleri arasında sa-

yılmaktadır. Görüldügü gibi deri ~;an ay i'! ha.y·van va t' 1 ı ~jı y 1 a. 

çok sıkı bir ilişki içindedir. Aşagıdaki tabloda AT üyesi beş 

()ı kı:."? :tspanya) i lt-:! 

Türkiye'nin hayvan varlıgındaki gelişmeler verilmiştir. 

BbLUM III - TABLO III ve BdLUM III - TABLO IV' den iz-

lenecegi gibi ele aldıgımız AT üyesi beş ülke ile Türkiye'nin 

hayvan varlıgı,bazı yıllarda azalmalar yaşansa da uzun dönem-

de artışlar söz konusudur. Günümüz dünyasında hayvancılıkta 

görülen düzenli gelişmeler ve et tüketimindeki artışlar, hay-

van varlıgındaki artışların başlıca nedenleri arasında sayı-

labilir. Yalnız burada AT yönünden önemli farklılıklar bulun-

dugunu vurgulamalıyız. drnegin, Türkiye'de oldukça yüksek ve-

rim gücüne sahip olan ırklardan saSlanan verim Avrupa ortala-

masının yarısından da azdır. Prof.Dr. Nevzat ULUDAG (23>, bu-

nun başlıca nedenin yeterli kalite ve miktarda yemin temin 

edilemeyeşinden kaynaklandıSını belirtmekte, Avrupa'da verim-

li toprakların en az % 25-30 nun yem üretimine ayrıldısını bu 

oranın Türkiyede % 2 dolayında v·u r'~3 u ı.,:ı.ma k t ,:ı. d ı t'. 

Bunun yanında hayvan yetiştiriciliginin~ p ,:; •. z D. t' i ç i n cl U ş ü k 

maliyetli, düzenli üretimde bulunan bUyük kapasiteli işlet-

ms· niteli:=jinderı uzak bir yapıya sahip olması bir başka 

t t~ ıl"lf:? 1 sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine tarım sektörü 

~~ e l i t' ı e t' i içinde hayvancılıgın payı yıllara göre farklı 

olmakla beraber % 30-35 arasında degişmektedir. Bu oran, hay-

(23) Nevzat UUJDr:.'-ıG, "Ha.~D.2aL i..it'eti_ırüJ:Lf.iT~!.-1:-tu.[!ld~J::i Bas! ıc~ 
Sg_t'unlat'ı" Dünya Gazetesi (özel Böli..ün 3.1.1989. 
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1977 ı 1978 1979 1980 ı ~·sı ı 1982 1983 ı 1984 1985 1986 

1 ı 
i ı ı ! i 
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........... .; l .......... 1 

ı 
i ı 

ı 
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1 171 1172 ; 181 i·-HC 1 144 1208 1218 1300 1341 .L .. ..:..ı..J 

9654 9953 10088 10286 10621 10285 12058 12099 12482 12856 
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'"'1'1"' i ..... ~,.,. i .-.pı::6 ı ??18"' 1 ·T'966 ı ·J""l"<"L;) 1 23995 ?il"'88 1 26024 J L l ,J 1 Ll f Li 1 Lı-),J ı ...._,_ .J .._.,._ ' .._.J·-'U'Io.l ~ ,,; . l 

ı 1 ı 

1 14~47 1 ı~~·"· ı 11799 l 11560 j ı p?G8 ı 12721 ı 12909 13440 11231 11779 
~~· ı 

.) ' .).)b() . 
ı ı 

i 
pP?1 ı 

1 

ı 

1 
ı 

1 
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EUF~STAT Review (1977-1986) 1 A, s. 165-166; 
D.l.E. ıstatistik Yıllıgı 1985 s.217; 1987, s.205. 

ı 
ı 

97506 1 
j 

* Türkiye için koyun + kılkeçi + Tiftikkeçi şeklinde toplam alınmıştır. 
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vaı-ıcılıgın Ingiltere'de % 70, 

F.Almanya'da% 75 civarındadır <24). 

Dilnya hayvan varlıgıı-ıdaki artışlar ve teknolojik geliş-

melere baglı olarak dilnya ham ve mamul ci er-· i ü t"· f.:? t i in i c:i t.=.· cı. ı·-· t --

maktadır. FAO verilerine gdre 19H'l yılı 

ya hamderi ilretimi 7.966.H64 tondur. Bu ilretim içinde, AET 

ü.l k e 1 e ı·' i nden Fı·'a.ns.::1 "'/ .. -.i -::· *' 
/ıı ,..:_ 'J ·-·' '.! 

Ingiltere % 1 1 9 luk paya sahiptir. Türkiye, AET ülkesi bu ül-

ı 
., . • • 

<i!:? .l et' ı n cı.r'cıı ncı.::1 % 1.8'lik payla 5. sırada yer almaktadır. TUrn 

U.r'etic:i leı·-·inl. inc:eledigimizde Kuzey Amerika 

ülkelerinin CKanada,A.B.D. ve Meksika) en fazla hamderi üre-

ten ülkeler oldugunu gdrüyoruz. Ancak bu ülkeler, çalışmanın 

kapsamı dışında kalmaktadır. 

Inceleme konumuz olan gelişmiş ülkelerde et tilketiminin 

fazla olması, hamderi tiretiminde artışlara yol açmaktadır. 

Ancak, bu ülkeler ürettikleri derilerin tamamını işleyememek-

tedirler. Buna karşın gelişmekte olan illkelerde hamderi ge-

reksinimierinin ancak% 45'i üretilebilmektedir (26). Bu du-

rumda dnümilzdeki yıllarda da gelişmiş ülkelerden gelişmekte 

olan ülkelere hamderi akışının daha da artarak gerçekleşec:e-

Sini rahatlıkla sdyleyebiliriz. 

Türkiye, deri ve deri ürünleri üretiminde !talya, F.Al-

m;:ı.n:'/a, ı:=- t'an·:::.a \/e Ingiltere'nin ardından beşinci sırada yer 

< 24) CAH! T t:::AHYA, '' f:: t-·-~·~·-§l~.t_j,.Jx::.~.:J;jJ.!Ü __ _y_~ __ Jh .. 5LT.tç .. 2E.~ .. t.L!J..~.Lt 

(25) 
(26) 

~!.=:~Jj~~nej. et''' , t z ıTı i t' Tic: .::ı. t-·e t D d as;; ı De ı·' s i s i , Dea k 1. 9t3l:.ı, 
s. 1 ' s. 26. 
FAD Production Yearbook, 
HARMANCIOGLU, D!t:::MELtt:::, 

1984. 
- ---ı--; 
";:::)u L.L .. 
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almaktadır. Deri ve deri ürünleri içinde deri 

payı çok yüksektir. Ayakkabı sanayiinde ise AT üyesi ülkele-

rin sonunda yer almaktadır. Italya, kendine bzgü brgütlenme 

biçimi ve işletmelerinin küçük ve orta büyüklükte olmasınında 

katkısıyla her iki sanayi dalında dünya çapında lider durum-

d acJ ı ı···. 

Aşa9ıdaki tabloda 1981 yılı itibariyle AT üyesi ülkele-

rin ve Türkiye'nin deri ve deri mamullerı ayakkabı üretim de-

serleri yer almaktadır. Lüksemburg ile toplulu9un son i.ki ij-

yesi Portekiz ve Ispanya'ya ait veriler elde edilememiştir. 

Ancak sektbrün Ispanya ve Portekiz'de bnemli bir potansiyele 

sahip oldu9u, Lüksemburg 'da daha az bnemli yere sahip oldu9u 

ülke bazında yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

BdLUM III TABLO V 

1981 YILI URETIM DEGERI (Milyon ECU) 

W..!::L.~.!:::.!~E:. QJ~~J3 .. t_':D~ ___ _[J..t=J3.L .... !::J.i:").LLi . ...J..!:::.ı::,,.ı~:~ı:::: __ :ı: .. (-~-ı \{ (::i l< i< (~ E: I 
·-·····-·--·-········-········-··-····· 

:--····--·-··---·---------·-·--·····--········-··-·-·-· .. ·-· .. ·--.. ·--·---··-··---·-·-·-··--········-·····-···-···--···-·-···············-··· ···············-··-········--···-·-·····-········-··-···--········-······-·--·····-···-·····; 

1 !talya 1630 2551 i 
ı ~~:~::nya !~~~ ~~~: ~~~~.' 

Ingiltere 698 1370 
Hollanda 97 735 
Belçika 
Lüksembut~g 

1 t' ı.:~. n da 
Dan i ma ı·· ka 

64 

tS7 
9<) ı 

Yunanistan 60 98 1 

L i..i. t' k i y·_e __ _:_ ____ ··-------~~~~~-~~-------·-·--···-···--·----··--·-·-----··--···-·· ~:::c~. -;~_ı 
r:::ayna.k 

* 

Eurostat Industry Statistical Yearbook, 
1985, Theme 4, Series A, s.40. 
1981 yılı 1 ECU = 124.70 T.L 'dir. 



Yine F.A.O nun 1986 yılına ilişkin verilerinde <27) dUn-

ya yUzlUk sıgır derisi (28) Uretimi 8 milyar 500 milyon ayak-

b e 1 i ~- t i 1 m i·:;; t i ~-- . 1<)7 (jl k e içinciE::' ı-··.-. 

.;:)1._! ayak k.:=ı.·-

relik yUzlUk sıgır derisi üretimiyle TUrkiye, 32. 

almıştır. 95 Ulkeye ait 3 milyar 300 milyon ·='·ya k k a. t' e l i k ü t·' e--

tirnde ise 116 milyon ayakkarelik Uretimiyle 8. sırada yer al-

m.;:;.ktadıt'. 

AT ülkeleri dışında dünya pazarlarında bu sanayı da. ı ın-

da başlıca rakiplerimiz, G.Kore, Taiwan, Brezilya, Hindistan, 

Pakistan ve Yugoslavya'dır. Ancak 

sından sbz konusu ülkeler incelenmeyecektir. 

Uretim teknolojisi açısından deri sektbrilnil inceledigi-

yogun bir sanayi dalıyla karşılaşıyoruz. AT ülke-

lerine gbre bu karakter TOrkiye'de daha belirgindir. dzellik-

le ayakkabı ve saraciye eşyası Uretimi tamamen el emegine da-

yalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı 

veya düşük seviyede te.knc:ıJ.r.:ıj :i. 

ileri dilzeyde teknoloji kullanılmaktadır. 

Uretim potansiyeli açısından bir diger bnemli 

gilcil verimliliSidir. 

TABLO VI 'da gdrUlecegi gibi bazı AT ülke-

lerine ve Türkiye'ye ilişkin olarak işçi başına Uretim deSeri 

açısından verimlilikleri verilmiştir. 

(27) F.A.O. Production Yearbook, 1986. 
(28) Yilzlilk deri Alanı dikkate alınarak, satılan genellikle 

kromla tabaklanmış ayakkabı, yilzlilk, mobilyalık, 

giysilik deri çeşitleri için kullanılan bir kavramdır. 
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Bt)Ujr1 I I I T(..'1BL.O lJ I 

1SGUCU VER!ML!LIGI 

(Işçi başına üretim degeri, Bin ECU- 1981 YILil 

r····-~~l~Lt~-~~~;~·-··-···········- ········-~9:;~~;~l=~~~:~~~~~~~:i~~:Z.\~~~~!~;~~-l;.~;~L·---·-·-····-c.;;~~;-~~:-t~%:;~~-~::;~~~~~~~~~-ı 

· Türkiye 18,9 5,1 
Almanya 39,9 ~1,o 

!talya 60,4 33,5 
Hollanda 48,5 37,5 

1 Belçika 43,5 26,1 

ı İn•.J.ilte•.·r.~.. ~c~ ·.74 •. ~_, ~· 'w•fl_,) ~~ ·-· - "\ 

Irianda 40,0 19,8 ı 
1 Yunanis~~ln ~c ~ J7 ~ 1 ~- . __ .,,._.. ..,.::. 

1 ı 
l.-------··---·-·--··---···--·-·--·-----·----·-·---·------·-------------·--·---------------------.1 

Ka.':/ n .::ı. k Eurostat Industry Statistical Yearbook, 
1985 Theme 4 Series A'da yer alan verilerden 
yararlanılarak hesaplanmıştır. 

GdrüldUgu üzere Türkiye, işgücü verimliligi ba.k ı m ı nd.:::ı.n 

gerek deri ve deri ürünleri sanayinde, gerekse ayakkabı sa-

tabloda yer alan diger ülkelerin çok gerisinde kal-

mıştır. Bu durum Türkiyenin ı:J. ı·-·t-:-~ t.: ten teknolojisi açısından AT 

ülkelerine gdre serilerde oldugunun oır gdstergesidir. 

ca, Türkiye'de bu sektdrde yer alan üretim birimle0inin kilçUk 

ve dagınık olması da verimliligin dUşilk olmasına yol açmakta-

Uretim açısından bir diger dnemli gdsterge kullanılan 

çeşitli girdilerin toplam maliyet içindeki paydır. 

Türkiye'de deri sektbründe girdilerin top l <:un ma.l i yet 

içindeki pc:•.y ı at· ı incelendiSinde hammadde ve yardımcı madde 

payının digerlerine gbre oldukça yüksek oldu9u gbrUlmektedir. 
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Aşagıdaki tabloda 1986 yılı itibarıyla sektbrde girdilerin 

toplam maliyet içindeki payları gbsterilmektedir. 

BdUjr·1 I I I 

SEKTöRDE GtRDILERIN TDPLAM MALIYET ICINDEKI PAYLARI 

(%) ( :l 9B6 YIL.. I ) 

YL::ı.ı···d ı i"iıC ı 

Alt Sektbrler Hammadde Madde Işçilik 

{:ımor·-

t i ·:::;ma. n 
Di.gE•t~ 

Git'di l et' 

D et' i :t ·ş 1 eııH:2 
Deı··i (3. F.::·şya·:~:ı. 
k(_it·k kcm+ek. 
Det' i E·:;:;ya. 

( sar·,:ı.c i yE:) 
P-ıya.k kab ı 

f.:ı5 .. (:ı 

(~J:5 ıı () 

7"C~i "7 
l 1 .. 1 

l:.ı(ı. (:ı 

45., (J 

1. ::i. o 
l ~5. o 

ı:=;oı () 
l (:ı ıı ı:) 

Kaynak : D:tK Raporu, s.403. 

Hammadde ve yardımcı maddenin 

10.0 
:ı.:s .. c~ 
7. l 

15. (:ı 

5.0 
.··-, ;.:::· 
.. :: .. ··-' 
El .. 1 

~:; .. () 

5oı () 
2. '.:! 
l" o 

:2() .. () 

payının yilksek olmasının 

en onemli nedenlerinden bir tanesi deri ve deri mamUlleriyle, 

ayakkabı sanayinin yan sanayilerinin yeterli biçilde gelişeme-

mesidir. Yine ülkemizde bu sanayi iç: in elverişli kilçUkbaş 

hayvan potansiyeli kesim yerlerinin c! .:;~.n :ı. n :ı. k:!. 1 <J ı , k i:?.'=" :i. rn--·y:j ;:.üm 

hayvan ihracatı, erken kesim gibi nedenlerle veterince deger-

lendirilememektedir. Yine bu sektbrde makinalaşma düzeyinin 

düşük olması maliyetleri arttırıcı bir faktbrdilr. Kimya sana-

yiyi(~? çok ·:::;ıkı ilişki içinde bulunan deri 

zaman bu sektbrde yaşanan dar bagazlardan da olumsuz ybnde 

etkilenmektedir. dnemli bir bblilmil yurt dışından ithal edilen 

hammadde ve yardımcı maddelerin yurt içinde de üretimine bnem 

verilmelidir. Deri sektbrilniln ihtiyacı olan hammadde ve yar-
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dırncı madde ithalatının sektdr sanayicileri tat'af ı ndan get'-

çekleştirilmesi, bdylece aracılar nedeniyle maliyetierin ge-

resinde fazla artmasının dntine geçilebilecegi vurgulanmakta-

c:i J. ı··· ( 29) • 

Sektdrde girdilerin toplam maliyet içindeki payl-:H'ını 

ayrıntılı bir şekilde gdsteren bir tablo AT ülkeleri için el-

de edilememiştir. Ancak bu ülkelerin deri sektdrlerinde işçi-

liSin toplam maliyet içindeki payı 1981 yılı i t i b .::ı. ı·' ı y ı a aş a ·-

gıda yer almaktadır. 

T?~E:LO \./I I I 

AT ULKELER1NDE TOPLAM MAL1YET !ÇINDEKI IŞÇILIK PAYI 

E: ı::-2 1 ç: i k -::\ 
J: r··ı ~:J i l t.: E·:· ı···. t .. :~ 

:ı: ı·' 1 .:::ı. n d .::•. 
\'u. n .:::•.ıı :i. ·::,. t .:::•. r·: 

( ~~) ( 1 981 y J. lı ) 

DE·ı·-i ve Deı··i 

U ı··ijn 1 et·· i 

:sı._, 2 
:L '/'; 1 
r-;ıC:) Cı 
..:.:.. ·~.ı '.i / 

···::.ı::; ('•ı 
...... ·~-·· ' · .. · 

:1.5., ı:) 

{~yak kab ı 
~3eı.nay i 

~56, l 
::2.s, (; 
~~:::'2., () 
42, ,!_:. 
·~:·cı ... 7 
._.,_.' i 

··:!'-)' ''=!' 
··-· .·· '] ·-· 
=~~C_? 'J t:.ı 

Eurostat Industry Statist:i.cal Vearbook, 1985 
Theme 4 Series A'da Ver Alan Verilerden Yarar
lanılarak Hesaplanmıştır. diK Raporu, s. 404. 

Ele alınan yılların farklı olma.sı < 1 c186 ve 1 9H 1 ) Vf:? 

ikinc: :i. tabloda sadece işçiligin ele alınması nedeniyle iki 

tabioyu kullanarak tam bir karşılaştırma yapma olanagımız 

yoktur. Ancak toplam maliyet içinde işçiligin payının çok 

C29) KARTAY, s.12. 
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+azla degişiklik göstermeyecegi varsayılarak, bu yönde bir 

karşılaştırılmaya gidilmiştir. Hemen hemen tUm AT ülkelerinde 

işçiligin toplam maliyet içindeki payı Türkiye'ye göre olduk-

ça yüksektir. Bu Türkiye açısından bir avantaj olarak göste-

rilmektedir. Kanımızca bunun avantaj olarak degeriendirilmesi 

ancak kaliteli hammadde kullanarak, kaliteli UrUnler üretil-

mesiyle mümkün olacaktır. 

Uretim açısından üzerinde durulması geı·~ek ı i önem 1 i un-· 

surlardan birisi de sektörün istihdam yaratma kap.::•.·:s i tes i cl :i. t~. 

CUnkU ge·lişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen t Cwı ij 1 k e 1 et··c.i t~ 

istihdam sorunu vardır. Deri sanayinin emek yogurı bir sarıayı 

olması, istihdamı olumlu yönde etkilemektedir. Her ne kadc.•.t~ 

makinalaşma saglarısa da belli alt sektörlerde örnegin, kUrk 

konfeksiyon, deri giyim gibi sanayilerde özellikleri geregi 

elemegi ikame edilememektedir. 

1986 yılı itibariyla Sümerbank'ın Beykoz, Van, Sarıkamış 

ve Tercan'daki fabrikalarında toplam 2850 kişi çalışmaktadır. 

Uzel sektöre ait işletmelerde çalışanların toplam sayısı yak-

laşık 76.000 civarındadır (30>. Bu toplam içinde vasıfsız iş-

çilerin payı oldukça yüksektir. Mühendis ve kal i -f i ye el e man 

sayısı ise her geçen yıl artan bir egilim göstermektedir. Ve-

rileri elde edilmiş bazı AT ülkelerinde ise Türkiye'nin aksi-

sine bu sektörde çalışanların sayısında gerilemeler qözlerı-

mektedir. Bu durum ise, gelişmiş ülkelerin deri ve deri ma-

mUlleri üretimini gelişmekte olan ülkelere kaydırmakta olduk-

(30) b.1.K. Raporu, s. 406. 
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larına ilişkin savımızı desteklemektedir. Aşa9ıdaki tablodan 

da izlenecegi üzere brne9in F.Almanya'da 1982 yılında bu sek-

tdrde 30.600 kişi istihdam edilirken, 1984 yılında bu sayı 

26.500'e dUşmUştür. Ayakkabı sanayinde ise aynı t: a. r' i h lt:? t'd e 

49.600 kişiden 46.600 kişiye dUşUş kaydedilmiştir. 

Bat ı Al m,:,ı.nya 
Ho 1 ı and.:::ı. 
F ı·' .::ı. rı s i:ı. 

BtJLU1·1 I I I TABLO IX 

ALTI AT ULKESINDE ISTIHDAM 

((:ı(:ı() i<içi) 

30 6 28 o 26 ı:::-

' ' ' ..J 

2 2 '":".' 2 .·-\ ., 
' .. _' ..:.. ' ..:.. 

-:: _.:"_ 1 ~54 l -z--:ı o ._ .. ı_J 

' 
._ı..;_ 

' 

2~5; 4 

ı·-=;8l) 

49 
4 

• ı= 
Q._ı 

' 6 

' 
L~ 

' 
t.ı 

1 ')lfJ1 

::.; '?' ' ı,~J 

ı 9f:~(:ı 

47 1 46, i .. 

' 
w 

4 ' 1 3 ' 6 
64 8 6~2 r; 

' ' .~::. 

51., f3 50,1 

:t 9Eil 

ttalya ~b,U 27,0 24,0 83,0 77,0 72,0 
1 ı 

ı _____ :~.:~.~:.~:.'~_ı __ ::~--~-~---··-·-····-······-.. ········-······-·~-:':: .. ~ ... (:: .................. ::~~-~ ... :.:~·-·-·-·-···-··j·~:~~--~~)-····-·-·-·-·······---···~-:~:: .. : ... ~:) .. --···-··==~: .. ~.~---·--·-:=~-:. ... ~~--...1 
f:::aynak OECD. Irıdustrial Statistics 

Eurostat Industry Statistical Yearbook 

GbrUldUgU gibi ele alınan Ulkelerin kapasitelerinde bir 

gerileme sbz konusudur. 

Buraya kadar TUrkiye ve AT Uyesi ülkelerin deri ve deri 

mamulleri ve ayakkabı Uratimlerini deSişik açılardan (kapasi-

site kulla.nımı, üı·-·etim teknigi, istihdam v.b) ele 2ılmaya ça-
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lıştık. TOrkiye ilk bakışta AT Ulkeleri ile k cı. t' ş ı la ş t ı t"' ı ı d ı·-

dıgında ham deri potansiyeli açısından oldukça avantajlı gd-

rUlmektedir. TOrkiye'nin batı Avrupa Ulkeleri arasında hamde-

ri deposu olarak lanse edilmesinin başlıca nedeni bu Ulkeler 

arasında kUçUkbaşda en fazla hayvan varlıgına sahip olması-

cl ı ı·-·. f".;ncak ihtiyatla degerlendirilmelidir. 

daha dnce de vurguladıgımız gibi TOrkiye'de tarımsal gelirle-

oldugu gdrUlmektedir. Bu oran gelişmiş Ulkelerde% 60'ı aş-

maktadır (31). Dolayısıyla salt hayvan ~~;ay ı ~::;ıııı n 

bir anlam taşımamaktadır. CUnkU sdzU edilen bu. h,:ı.yv.c::ı.nlar··ırı 

dnemli bir bdlUmU,yetersiz bakımla ve ilkel koşullarda yetiş-

tirilmeleri nedeniyle vUcut yapıları kUçUlmUş yerli ırklardan 

oluşmaktadır. Son yıllarda hayvan ıslah çalışmalarının et,sUt 

ve yapagı ydnUnden yUksek verimli hayvanlar Uzerinde ayrı ay-

rı uygulanması olumlu sonuçlarını vermeye başlamıştır. CUnkU 

artık yetiştiricilik belli bir amaca ydnelik yapıldıgından 

bu hayvanlardan elde edilecek ham derinin alanı genişlemiş ve 

bUyUmUştUr. Bu arada kalitede de olumlu gelişmeler 

tır (32). BUnUmUz Tı:.:tı·-·k i yE·:ö i nde kUçUkbaş hayvanda koyun ve 

keçi varlıgımız mevcut ırklar olarak iyi dzelliklerE sahip-

tir. Karaman, daSlıç, kıvırcık k c:ı r ... u. n in ~::::ı.·:::; ı gerekli ırklardır. 

d:;.:e ll i 1·::1 ı.;? d et-· i giyim eşyasına yapıları uygun düşmektedir. 

(31) KAHYA, s.26. 
C 32) B i t'o 1 A 1 i YES! LADA, t·1ah it' F"USUI\IDGL.LJ, I_Q..c_k tı_~_j:}_i.f.l ____ B_~~T .. ~Y-~-

!:~ye 1 tg_i n j_ n D ı ş I. i c_~ı·' ~-:Ltm ... t;. e ~-tl< i..J_g_ı:::..i_ , T Cw k i ye D ı ~, 
Ticaret Dernesi Yay., 1\io: 12. 
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AT Ulkeleri ile karşılaştırıldıgında Uretim açısından 

Türkiye' nin avantajları bUyUktUr. Yanlış ve eksik beslenme-

den, kesım ve yUzme hatalarından, erken kesimlerden ve canlı 

hayvan ihracatından btürü önemli Uretim kayıplarına yol açıl-

maktadır. Ancak bu sorunların çözUmU çok güç degildir. Basit 

ve sonuç verecek kesin tedbirler alındıgında Türkiye'de ham-

deri Uretimi çok daha bUyUk miktarlara ulaşabilecektir. 

Tüketim açısından olaya bakıldıgında ıtalya gibi lider 

durumda bulunan bir veya iki üye Ulkenin dışındaki, ülkelerde 

ithalatın çok önemli bir yere sahip oldugu ülke bazında yapı-

lan çalışmalardan anlaşılmaktadır. drnegin, F Almanya 

parça başına sipariş vererek, ithal ürünleriyle iç talebi 

karşılamaktadır. Bu yol Uye ülkelerin önemli bir bölümUnUn 

tercih ettigi yoldur. Bu sektörün ithalatında sanayileşmekte 

olan ülkelerle, Dogu Avrupa ülkeleri kıyasıya bir pazar kapma 

yarışına girmişlerdir. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler ara-

sında bu pazardaki payını arttırmaya çalışmaktadır. dzellik-

le deri giyim sanayinde iç talebin önemli bir bölümUnU kendi 

iç üretimiyle karşılıyor olması bir çok Uye ülke karşısında 

kendisine avantaj saglamaktadır. Türkiye'nin deri ve deri ma-

mulleri içinde deri giyim eşyasının payı oldukça yüksektir. 

Ancak ayakkabı sanayinde arzulanan gelişme daha önce de vur-

guladıgımız gibi saglanamamıştır. 

Ancak sanayi bazında yapılan araştırmalarda, TUrk ayak-

kabı sanayinin hammadde açısından deri sayalı ayakkabılarda 

rekabet şansının oldugu belirtilmektedir. Burada şu hususun 
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vurgulanması gerekmektedir. Deri sayalı ayakkabılarda varol-

dusu belirtilen şansımızın sürdürülebilmesi ve daha da arttı

rılabilmesi için yüksek kalite ve standardizasyona daha çok 

bnem verilmelidir. Uzellikle AET ülkelerinde yaşam standard-

larının yüksek oldugu ve bunun ortalama gelir düzeyinin yük-

ka::,tnak l-:1nd ısı dikkate alınırsa kalite ve stan-

dardizasyonun nedenli önemli oldusu kendiliSinden 

çıkmaktadır. Bir diSer deyişle taleb artışının saslanabilmesi 

için yalnızca düşük fiyatlı ürünlerle AET piyasasına girmek 

ve bu p i >'asa.d,:::ı. bir paya sahip olmak mijıTıkLı.n 

c:ılma.yabilir-·. Ayrıca Türkiye belli kalite ve standarddaki 

ürünlerle AET piyasasına girip tutunabildiSi ölçüde kaliteli 

CwCı.rı 1 E'!t' i n i daha yüksek fiyatlarla deserlendirebileceSi için 

sonuçta daha avantajlı duruma geçecektir. 

.. i .. ür' k i ::-/ •'2 ·· rı i n tcıplam dE~r··i vı::? der' i mamulleri sanayi ih-

racatı içinde deri '3iyim e·:,:;yal.::~ı··ı oldukça yüksek oır paya 

sahip bulunmaktadır. Bunun dışında kalan saraciye, ayakkabı 

sektörlerde bazı tedbirlerle ihracat miktarı arttı-

ı·' ı ı -:ÜJ i 1 i r''. An c .::ı. k bunlar için de saraciyeele mal çeşidinin çok 

kullanım alanlarının çok deSişik olması kcıntitatif 

bir çalışma ile gerçek ihraç potansiyelimizin belirlenmesini 

ı;c::ık güçleştirmektedir. Deri a.t·"·zının yüzde altmışsekiz gibi 

çcık önemli bir kısmı daha önce de deSinildigi gibi ayakkabı 

sanayinde tüketilmektedir. Ayrıca saraciye ürünleri ile kı-

yaslandıgında ayakkabı herkes tarafından kullanılan bir zo-

runlu tüketim malıdır. Bunun yanında Türkiye son yıllarda 



ayakkabı konusunda bUyilk yatırım hamleleri gerçekleştirmekte-

cl i ı·' • dı·-· n e k olarak Menemen ve Tuzla tesisleri gösterilebilir. 

Işte bu ilç önemli faktöril dikkate alarak ayakkabı sanayi ile 

ilgili olarak analitik bir çalışmaya gidilecektir. 

Deri Ayakkabı Talebi 

1) Talebi belirleyen degişkenlerin tanıtılması 

Deri ayakkabı talebi ile teorik olarak nedensellik iliş-

cıı.::,ı.n tilm degişkenler, deri ayakkabı talebinin 

belirleyicisi olan degişkenlerdir. Bu degişkenlerin bazıları 

olarak ifade olunabilir, bazıları sözel olarak ifade 

edilebilir. Talep çözümlemelerinde sadece sayısal olarak ifa-

de edilebilen degişkenlere yer vermek mUmkiln olmaktadır. Deri 

ayakkabı talebini belirleyen ve sayısal olarak ifade olı...ı.nan 

bazı önemli dt:?~J i ş k en 1 t.=::t' kişi başına G.S.M.H, Nilfus, fiyat, 

şeklinde sıralayabiliriz. 

Kişi başına G.S.M.H ve nilfus degişkenleri ile deri ayak-

kabı talebi arasında teorik olarak dogru ybnlil deri 

f iy··at deg i·ş.kerı i ters yonıu nedensellik ilişkisi vardır. 

Pıncak cl et' i ayakkabı fiyat degişkeniyle ilgili saglıklı veri 

elele edilememesi bu clegişkeni modele almamamıza yol açmıştır. 

( ~< ) 

2) Deri Ayakkabı Talep Fonksiyonunun Belirlenmesi 

D e r' i aya k k ı:ı b ı t a 1 e b i n i ('-() belirlemek amacıyla kullanı-

lacak aşa(jıdaki modelinde sabit fiyatlarla kişi 

başına gayrisafi milli hasıla ve nUfus degişkenlerine yer 
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veı-~ilmiştir~. 

Y - -22.48 + 0.0071 xl + 0.000283 x~ 

(0.00167) ( () .. (j()(:ı 15) 

( :-:) (../•2 r~ i le t' i n k~-' .. VE~ ton cinsinden hesap edilmesi bu deSiş-

kenin modele alınmasını engellemiştir. Modelde xl Kişi başına 

G.S.M.H (sabit fiyatlarla), x2 Yıl ortası nUfus degişkenini 

ifade etmektedir. 

3) Modelin !rdelenmesi 

T.::ı.lep fonksiyonunda ver alan xl ve x2 deSişkenlerinin 

deri ayakkabı talebini bnemli blçUde açıklayıp açıklamadısını 

saptamak amacıyla bu degişkenlerin bl ve b2 katsayılarının 

anlamlılık testini yapmak gerekir. bl ve b2 r·-e:::Jr··asyon katsa.--

yılarının istatistiki ybnden anlamlı olup, olmadıgını belir-

lemek amacıyla t testi uygulanmıştır.Gerekli veriler aşagıda-

ki tabloda yer almaktadır. 

80LUM III TABLO X 

Deri Ayakkabı Talebi Modelinde Regrasyon 

Katsayılarının t Testi için Kullanılan Veriler 

r 
~:~~~~~~~~~-;~--ı~~~~ ~-;~~;;·~-~~······--T~ -··----~~~~~~-~=-~--~~~o;~---~--~-~~-- --~~;: e~··:-~•-:: y ~~--·--·ı 
f...atsa.yı""ı ıkctt·==>ctyı·:::ıı. . f...cı.t::;a,yı<.::.ı ~;tandöl tj 1-..at=>ayı=>ı 1 

~------- -~ge':_~ __ j__::_~s '_ __ ( t _de~ er~ 

ı bl 0.0071 1 0.00167 1 4.26 

ı b2 0.000283 ı 0.00015 ı 1.89 

_l. _______________ _ 
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Katsayıların test edilmesinde tek taraflı test uygulan-

mıştu-·. !•iode 1 i n teşkilinde kullanılan gbzlem sayısı n<30 

t tablosundan yararlanılmıştır. % 99 olasılık dU-

~~12-3=9 serbestlik derecesinde 

tO,Ol; ') -- :"2.F~2l k.::ıt·:s<::•.:/ısı i•;in bulu.nan t :::: 4. 2t:ı 

degerinden kUçUktUr. Diger taraftan % 95 olasılık dUzeyinde 

\/f:? )/i rı ı?. J=l2-3=9 serbestlik derecesinde t tab 1 o de() e ı·' i 

t0.05, 9 =1.833 olup, b2 katsayısı icin hesaplanan t=l.89 

degerinden kUçUktUr. Bu sonuçlara gbre xl ve x~ degişkenleri, 

sırasıyla % 99 ve % 95 olasılık dUzeyinde deri ayakkabı tale-

binin bnemli bir kısmını açıklamaktadır. 

Belirlilik endeksi R2Y,x1x2 0.939 olarak hesapl~nmış, 

serbestlik derecesine gbre dUzeltilerek R2Y,x1x2=0.926 olarak 

bulunmuştur. Belirlilik endeksinin anlamlı o 1 up o 1 ma. cl ı q ı n ı 

amacıyla F testi uygulanmıştır. % 95 ve % 99 

olasılık dUzeylerinde F testinin sonuçları sırasıyla 

Fhes - 69.38 > F0.95 - 4.26 

Fhes - 69.38 ~ F0.99 - 8.20 

olarak bulunmuştur. Hesaplanan F elegerlerinin F tablo deger-

lerinden bUyUk olması, belirlilik endeksinin anlamlı ve sabit 

fiyatlarla kişi başına G.S.M.H ve NUfus degişkenlerinin deri 

ayakkabı talebinin % 92.6 sını açıkladısını ifade etmektedir. 

Derı ayakkabı talebindeki degişmelerin % 7,4'U modelde yer 

almayan bteki degişmelerden ileri gelmekteelir ki bunlar birim 

fiyat , moda, zevk ve tercihlerdeki degişmeler şeklinde sıra-

1 ar-ı ab i 1 i ı·'. 
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Modelin Deri Ayakkabı Talebinin Kestiriminde Kullanımı 

Bu modelin kestirim amacıyla kullanılabilmesi için xl ve 

alabilecegi deserler hakkında 

bilgi sahibi olmamız gerekir. xl ve x2 degişkenlerine ilişkin 

zaman serileri 1977-1988 d ön E·?ıTı i n ı:?. ilişkin yıllık verilerden 

Milli gelir degişkeniniz 1988 

yılını dört yıllık gelecek dönemde alacası deserler 

E·? ::< t ı·'.::.<. FJ o 1 .,:;,_·::::.yon nı:.:ı.--fus be 1 :i. t't i 1 F:r·i 

gelecek dönemlerde alacası degerler ıse % UL~ oranında arttı-

hesaplanmıştır. Hesaplanan i:-2 ;-~ t ı···. a.p c:• 1.::>, ~,yon 

aşagıdaki tabloda verilmiştir. 

TtıEL_U X I 

xı ve x2 degişkenlerinin 1989-92 dönemi ıçın hesaplanan 

extrapolasyon degerieri 

l
r··---·---------------·-;~;--~----------------·--·---·------~-~·-·-··---·-·-···-·--··---··-··.:::··:::::····---···---··-----··-·····-·-·--·---·-·····---l-·--·---·-·----·-·--·--·-·-~:·:·~:;:·:~:-·:;;;···:;·-~ :··:;~·;~:···--··::~···--·---···;,:;~:::~;:·-··---·--·-··ı 

r-M-·-·--··-···-···-·--·--··-.. -·-······ .. ··-··-··-······--·····-····1··········· ·····-···········································-··-·--··· -··················~·-··································-····-···································································-···········-···········\ 
ı 1989 6123 ı 55422 1 30,0/ 

1 1990 6455 1 56697 39ry40 
l
l i 

1991 6822 58001 42~37 

!_~~=~ :z __ 7 2-~~~-------------L·---------·-----~ ':·· :~~~:~~---------------L-··----·--·---·--·---·-------------··--·---:~~~--~-~~~)--------------··------~ 
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DER! AYAKKABI URET!M! 

1. Deri Ayakkabı Uretimini Belirleyen Degişkenlerin 

Tanıtılması 

De ı·-· i ayak kati :ı. ü r' ı=: t i m i n :i. etkileyen en dnemli degişkenin 

kişibaşına gayrisafi milli hasıla oldugu saptanmıştır. Bunun 

dışında nUfus miktarının da etkili olabilecegi gdz bnUnde 

bulundurularak bir diger açıklayıcı degişken olarak ele alın-

mıştır. Bdylece sabit fiyatlarla kişi başına gayrisafi milli 

kullanılarak çoklu doS-

rusal resrasyon modeli incelenmiştir. 

*Y =-22.7 + 0.00898 xl + 0.000099 x2 

(() .. (H)2616) (O. 0()()2:Y+ 1 ) 

2. Belirlenen Regrasyon Modelinin Uygunlugunun Test 

Edilmesi 

Açıklayıcı degişkenlerin deri ayakkabı Uretimini anlamlı 

olarak açıklayıp açıklamadıgını kontrol etmek amacıyla t tes-

ti uygulanmıştır. t Testine ilişkin deSerler aşagıdaki tablo-

da gdsterilmiştir. 

BOLUM III - TABLO XII 

Deri Ayakkabı Uretimi Modelinde Resrasyon Katsayılarının 
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(X=O. 01 anlam clüz.;.eyinde ve .J===lL:---:3=--=9 set'bestlik det'ecesindt.~ t 

ayrıca t a, J=t0.05,9=1.833 , t=0.42 deSerieri % 99-% 95 ola-

sıl ık düzeyinde t nin tablo deSerieri tc=2.821 tc=1.833 dir. 

!::ı(jy(..i.k o 1 dugurıdan 

anlamlıdır. Ancak b2 katsayısının t deseri tablo deserinden 

küçüktür. O halde, xl d;:=.·<~j i ';::.k en :i. dı::? ı···· i ayakkabı üretimindeki 

açıklamakta ancak ~< .. ~: d f."-i!S i "Ş· k en i d et' i ay·.::ı.k k.:::ıb ı 

U.r-·et i oı i ndf:=k i deSişmeleri açıklayamamaktadır. Bu durumda deri 

.:::ı yak kab ı üretimiyle sabit fiyatlarla kişi başına gayrisafi 

milli hasıla arasında basit dosrusal resrasyon analizine 

gidilmiştir.YD = -26.3052905 + 0.010669751 xl resrasyon denk-

lemi elde edilmiştir. 

3. Modelin lrdelenmesi 

Bu amaçla a.şaSıdaki Tablo h~zırlanmıştır. 

·rr:ıDLU /III 

Deri Ayakkabı Uretimi Modelinje Regrasyon katsayısının t 

Testi Için Kulla,ılan Veriler 

Tab 1 o T d ege t' 2.262 < 6.706 xl açıklayıcı deSişkeni 
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Modelin Deri Ayakkabı Uratiminin Kestiriminde Kullanımı 

Bu modelin kestirim amacıyla kullanımı için xl 

ninin gelecekte alabilecegi degerler hakkında bilgi sahibi 

olmamız gerekir. x~ degişkeni yukarıda belirttigirniz neden-

1 et' 1 f:~ mc:ıd t.~ ı dışında bırakılmıştır. 1977-1988 dbnemine ait 

kişibaşına gayrisafi milli hasıla degerieri verilmiştir. 1988 

yılını dbrt yıllık gelecek dbrıemde alacagı degerler 

extrapolasyorı yapılarak daha bnceki modelde hesaplanmıştır. 

extrapolasyorı degerieri aşagıdaki tabloda 

vı=.·ı··' i 1 ıTı i ·ş t i ı·'. 

Bbl.ulvl I I I T {:ı BLO X I '·J 

xl degişkeninirı 1989-1992 dbnemi için hesaplanarı 

extrapolasyon degerieri 

r······-·-·--·---····---··---·---···-······--·--------·-·---··--·-··--··----·-·T---·-···-·-----··---------·-·-·---·--··-·-···---··-----------···---·---·----ı 

1--·---·-···---··-··-···-··---···----~.:: __ ::~------·--···--·--·-··---------+---·-·-·--··----~-~~~-:~.~~:~ m ___ !:~.:~-~t-· i-·-·------------·--·~ 
ı j_ Cj)f3\) 61 :::::~:; ~~ :y:;;• • 02 ı 

:ı. ::~.:· C? Cı =~J .• q. ~} :.:s 1 4 :~ ll ~:; t:ı 1 

! C ·' ,_ -·' . -' l '" L ;·1. ,::;; ı 1 ' J. ' .. J ._, •-· .~. ·r '·-' • i '-· l 
! ··~ .:_: 7 .1 ~1 ~--~: l !· 5 ı:) n "7 7' 1 

!.__ ________ - ·-··. ··-··-·-·-··-- ....... . ···-·-····. ··-·····-······--··-----···---···-·-·········-· ------··-·---·--------·-----·-···-·-··-····-------·-··-··-·---------·--··-···-··-···--·········-···-·-·-.1 
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2. Dış Ticaret Açısından 

Ulkelerle TUrkiye'de deri ve deri mamu 11 \~t' i 

sanayinin dış ticaret açısından bir degerlendirmesini yapma-

dan bnce AT ile olan dış ticaret ilişkilerimize deginilecek-

tir. BilindiSi Uzere 1964 yılında başlayan Topluluk ile iliş-

kilerimiz zaman zaman kesintiye ugrasa da daima bnemini koru-

muştur. Aşagıdaki Tabloda TUrkiye'nin AT ile olan dışticare-

tindeki gelişmeler yeralmaktadır. 

Yıllar· 

i077 
J.lf! 

1978 
1979 
ı oor; 

; :..;··~' 

ı s=aı 

1985 
1986 
1987 
1988 

KAYNAK. 

!hracat 

863,0 
1. 090,1 

1 .. 097,5 
1~242, 1 
1. 502,9 

2.010,2 
2.731,9 
3.133~5 

3.263) 

D. LE. 

BtiLüM II I - TABLO XV 

AT !LE TüHK!YE ARASINDAU DIS TıCARET \Milyon $) 

!thalat 

~. 469, o 
..:.~ u 

1 .872, 4 
.ı :'"\J"'"."'T .... 

i .. öL-2:, i) 

2~267,8 

2.519~ 5 
2 .. 466, 

., 
L 

2.595,9 
2/7'76, 7 

' 546, i ._ı,. i 

4.584 o 
ı i 

5. 665, 8 
5.894,9 

Dış Ticaret 
Dengesi 

-1.606,8 
-782.3 
-774,9 

-1.025,7 
-1 016,6 

-710,8 
-585,7 
-244,8 
-413, ~. L 

-1 321,8 

-798~ 1 
-796,6 

Hacmi 

3.332,8 
2.962,5 
2.920,5 
3.509,9 
4.022,4 
4. ·~·'ii 6 ~~ı, 

4. 606, 1 
c:: 

/Uö,tı ••• !D 

6. 680,2 
7 .848,0 

10.533,5 
10.993,2 

Toplam !hracat 
!çindeki 
Payı '!. 

49.2 
47.6 
48.5 
47,6 
48,5 
4•J 7 
~,' 

32,0 
38,3 
39,4 
43,7 
47,8 
43,7 

Top lam lht·acat 
!çindeki 
Payı 7. 

42.6 
40.7 
36.1 
28,7 
28,2 
'}Ci ~ ..... u, ..... 
28, 1 
27,6 
31,3 
41,2 
40,0 
41,0 
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Tablodan da izlenecegi gibi 1970'li yılların ikinci ya-

rısındaki duraksamadan sarı t'a 1980 yılından itibaren Türkiye 

ile Topluluk arasındaki dış ticaret artarak devam etmiştir. 

Toplulukla Türkiye arasındaki ticaret hacmı 1988 yılı 

i t i h -:.ı. t-· ı y ı .::ı. 11 milyar dolara yaklaşmıştır. 1980-1985 yılları 

arasında Avrupa Toplulugundan yapılan ithalat, toplam ithala-

tın üçte birinden daha az iken, 1986-1988 yılları arasındaki 

üç yılda% 40'lara yükselmiştir. 1983 yılında gbzlenen düşüş, 

hem toplam ihracatımızdaki düşüşten hem de diger OECD Ulkele-

rine ybnelik ihracatın artmasından kaynaklanmıştır (33).Diger 

yıllarda ise bu oran ~ 38-48 arasında degişme gbstermiştir. 

Dış ticaret içinde deri ve deri mamulleri sanayilerinin payı-

nı Topluluk ve Türkiye açısından degerlendirip karşılaştıra-

ıdaki tablolar hazırlanmıştır. Pırıc:ak (~ET· n ir·ı 

birlik dısı toplam içinde deri ve deri mamulleri ithalatı ve 

birlik dışı toplam ihracatı içinde deri ve deri mamulleri ih-

t:::ayna.k 

E:UL..i..ii"i I T I 

Eurostat, External Trade Statistical Yearbook, 1985, 
1986, Theme 6, Series A, s.10-13. 

(33) Iktisadi Rapor, 1989, TOBB Yayını, Ankara, 1989. 
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racatıyla ilgili olarak yalnızca 1983-1984-1985 yıllarına 

E:\ it \/f.~r'iler' sagl.ıklı olarak elde edilebilmiştir. TUrkiye 

içinse 1978-1988 yılları arasındaki ddnem için gerekli bilgi-

ler elde edilebilmiştir. Bu nedenle arzu edilen karşılaştırma 

yapılamamaktadır. Ancak gene de tab lol<::ı.t·'ın i nce l f2nrrıt:?·::; i nden 

bir fikir elde edilebilir. 

BOLUM III- TABLO XVI'dan da izlenc~bi lecegi ~3ibi r~T ·in 

toplam birlik dışı ihracat ve ithalc-ı.tı içinde deri ve deri 

mamullerinin payı oran fazla degildir. TUrkiye 

olaya baktıgımızda durum çok daha ·fat·klıdıt'. f2ışa-

sıdaki tablo bunu gdstermektedir. 

Tf2ıBUJ XVI I 

TURKIVE'NIN TOPLAM DERI-KdSELE~ POST-KURK MAMULLERI IHRACAT 

VE ITHALATI (Milyon $) 

ı···············-·-:~;::~:--~~--~-=:··;~---··-·-····--··ı-···-·--·-···--··-······-~-;~;-~·:·~;,~-=.~·:;~--------··-·Lı··--··--------·-·;-~~-~~:~~:~----~ 

1····-·-·--·--······-·····----·-·--··--···········-·-······~·-··-··-···-···--···-··-·······-·····--···-··----······---··-··--·-- -·-·--·--·----·-·------·-------·-·( 
i ı· i 1 1 1. \}"/H . ·<:i-4 .. :!. ! 4. O 1 

ı,· 1 c;;·79 ll, .q.:::; • "/ 1, 1. 9 ı· 
1980 49.7 5.3 

i ı i 
. 1 CfE: 1 . EL::: .... ::: ı t:.;" 1 ı 

1 
. 1984 . 402.0 1 32.9 
i 1985 i 486.2 1 47.9 1 

ı 1986 1 345.2 ı 95.7 ı 
i 1qc7 ı· 7?1 9 1 ·ı'8'1 ? ı 1 •'-'• ·~-.. ·~ 

t-------~~~=--------L··----··---~~~~~--~~-----·--·····-J·-·--·------~~~~~-~----------___1 
HDTM - EBIM Kayıtları 

Tabloyu izlediSimizde sektdrde ithalat ve ihracat ara-

sı ndaki dengen i rı TUrkiye lehine oldugunu gbrilyoruz. Ayrıca 

her zaman için deri ve deri mamulleri ihracatının toplam ih-

racat içindeki payı sektor ithalatının toplam ithalat içinde-
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yılındaki 4,5 aylık grev nedeniyle siparişlerin iptal edilme-

sini, Tuzla-Aydırılı'daki tesislerin alt ve Ust yapısına,sana-

yicinin önemli ölçilde mevcut kaynaklarından katılımını göste-

rebiliriz. Bu nedenlere baglı olarak kapasite kullanım oran-

ları da dnemli dlçilde dilşmilştUr. % 20'lik bir kapasiteyle ça-

ıhracatta arzulanan gelişmeyi engellemiştir. 1989 

yılının ilk yarısına yaklaşıldıgı şu günlerde de sektdrde bU-

yUk sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir yandan tamamlanamıyan yeni 

tesisler diger yandan yıkımına başlanan fabrikalar sektdril 

darbagaza itmektedir C34l.SektbrUn gelecegi açısından ou dar-

kısa sürede aşılması temenni edilmektedir. Aksi tak-

dirde dünya pazarlarında elde edilebilecek şans ve payımız 

istenilen noktaya hiçbir şekilde ulaşamayacaktır.Bu sonuç ise 

neden olacaktır. Oysa ihracat hamleleri içerisinde deri ve 

mamulleri sektörUnUn dnUmilzdeki yıllarda çok dnemli bir 

paya sahip olma şansı vardır. 

BdLUı·•ı I I I TABLO XVII 'de 1978-1987 yılları arasında 

Türkiye'nin toplam deri ve deri mamulleri ihracat ve ithalatı 

içinde AT'in payı verilmiştir. 

( 3 4 l Tu t' g u t K O SA ı:;: , 11 R.~r:.:_t __ 1j_ d ~_ı:_:_!_.t8.~ .. -. .1tt-Dl:.\.Y:_ı;ı.t..::. 11 
, t1 i l 1 i ye t 

Aktilalite, 8.37 (22 Mayıs 1988), s.4-7; Turgut KOSAR, 
"DE~t'ic.ie !1-wac:at, 1988 Hedi::~·finin t'.'.ılt:ı.nda Kaldı", Dünya 
ı3azetesi, 3 Ekim 1988, 8.3; "Det'i Sanayi S.O.S. lv't:?t'i
yot'", Dünya Gazetesi, 30 r·1ayıs 1989, s. 1. 
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T(if:::!._(J X'·../ I I I 

TURKIVE'NIN TDPLAM DERI IHRACAT VE ITHALATI 

IÇINDE AT ' IN PAYI (%l 

~~~-:~~=~~~~~~~~~~~~=-::~~~~~ 
ı 1979 . 67.7~ ll 94.)3 ı· 

l <tB~) 6 -;:· .. t=Jı) ~~J8 .. 11 
1 1'?81 7•).::::;ı '-f.;:: .• /:2 ı 
ı 1982 79.46 88.71 1 

l

l 1983 ı 87.20 i 76.32 111

1

! 
1984 77.98 55.02 
1985 89.39 öJ.38 

1 1·~p .. 1 r· -·- r.:· .• 1 r.;···.· ,,-·, 1 

l __ 1 ~~=---·----J---·---~-~.: :~i~--···------·----J----·-----~~::.~l--~~~----_1 
Kaynak : H.D.T.M EBIM Kayıtları 

GbrUldUgU Uzere TUrk dış ticaretinde çak bnemli bir paya 

sahip alan Topluluk, bu sektbr ithalat ve 

bnemi korumaktadır. 

Dış ticaretle ilgili deqerlendirmelerimizi Türkiye'nin 

1978-1988 yılları arasındaki dış ticaretini gbsteren BULUM 

III- TABLO XVIII' den yararlanarak yapmaya çalışacagız. 
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T ü R K 1 Y E' N 1 N D I S T ı C A R E T ı 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

THALAT 
HRACAT 

4.559,0 5.069,4 
2.288,2 2.261,2 
6.887,2 7.330,6 

7.909,4 8.933,4 8.842,7 9.235,0 
2.910,1 4.702,9 5.746,0 5.727,8 

10.819,5 13.636,3 14.588,7 14.962,8 
(147.6) (126.0) (107.0) (102. 7) 

10.756,9 
7.133,6 

17.890,5 
(119.6) 

11.343,6 
7.958, i 

19.301,7 
(107.9) 
3.385,5 

(93.4) 

11.104,8 14.157,8 
7.456,7 10.196,0 

IS TıCARET HACM! 
ZtNC!RLEME 1NDEKSl 
IS TıCARET ACiıii 
Z!NCtRLEME tNDEKSl 
THALATIN IHRACATLA 
ARSILANAN BölüMü (/.l 
IS TtCARET HACM!N1N 
SMH'YE ORANI (/.i 
üRK!YE DIŞ T1CAHET 
IACM1N!N DüNYA 
lCARETlNDEKt PAYI ('ii 

(91.2) (106.4) 
2.310,8 2.808,2 

57.7 (121.5) 
4.999,3 
(178.0) 

4.230,5 
(84.6) 

3.096,7 
'7< ':•\ L ..... ..:., 

3.507,2 3.623,3 
\113. 3) (103.3) 

18~561,5 

(96.5) 
3.648,1 
(107.8) 

24.347,8 
( 131. 2) 
3.967,8 
(108. 9) 

49,8 

14,2 

0,29 

i Geçici GSMH t'akamlarına göre. 
~i 1988 Ocak-Eylül dönemi. 

44,6 36,8 

12,6 19,9 

0,23 0,25 

:aynak 1. Birleşmiş Milletlet' Aylık ıstatistik Bülteni 
2. DIE. 

52,6 

23,4 

0,36 

Tablodan da izlenecegi 

65,0 62,0 66,3 70,2 67,2 

27,5 35,7 36,8 

o, "!..9 0,39 0,46 0,49 0,43 

gibi 1979 yılında TUrkiye'nin 7 

ıTı i l ya.~, ~~:30 m i 1 ':/On do 1.::-:ı.~-- o ı.:~n d ı ş tic C:\~-·F:.' t h -:::>.c:: m i j i! ... , i·-·.;:.:ıc: .:::tt a. >'i:::.····· 

nelik politikaların uygulanması ve olumlu dış konjönktUr ne-

deniyle yılda ortalama % 15 oranında bir artış göstererek 

1988 yılında 26 milyar dolara ulaşmıştır. Bu gelişme sUreci 

içinde deri ve deri mamullerinin payı da artmaktadır. Aslında 

daha bnc:e de vurguladıgımız gibi 24.0cak.1980 tarihinden bu 

yana sUrdUrUlen dışa açılma politikası, teori ve uygulamada 

gözlenen bazı aksamalar nedeniyle çeşitli yorum ve eleştiri-

lere yol açmıştır.DUnya ticaretinde yaşanan gelişmelere önem-

li blçUde baglı olan TUrkiye'nin dış ticaretinde bnUmUzdeki 

yıl la~'d<::i. da. bazı du~-ak 1 ama 1 a~' v-e di::H'bog-:::ı.z 1 at' ya şan ab il ir··. Bu 

nedenle gelecek yıllarda ihraç şansı daha yUksek olabilecek 

72,0 

38,1 

0,48 

Mi iyon 

1988 

14.3.39, 
11.662, 
26.001, 

(106.8 
2.677, 

\67.4 

36, 

0,45 ( 
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mallara ve bu malları tireten sektdrlere dzel bir dnem veril-

melidir. Kanımızca çalışma konumuz olan deri ve deri mamulle-

ri sanayi de bu kapsama girmektedir. Toplam ihracatımız için

deki payı oldukça dnemli boyutlara ulaşan deri ve deri mamul

leri ihracatının dnUmUzdeki yıllarda da artarak silrmesi bek

lenmektedir. Ancak yine daha dnce de belirtildigi Uzere yeni-

den dUzen tutma çabasında olan bu sektdrUn en kısa sUrede ve 

mUmkUn olan teşviklerin tamamı saglanarak yeni tesisiere yer-

leşmesi kolaylaştırılmalıdır. Bunun yanında yanlış beslenme, 

verimsiz ırklarda ısrar, kesim hataları, zamansız erken kesim 

ve aşırı canlı hayvan ihracı gibi çok yanlış uygulamalardan 

vazgeçilmelidir. Bunlar, fazla harcama gerektirmeyecek fakat 

uzun ddnemde dnemli kazançlar getirecek tedbirlerdir. Sonuçta 

hem genel ihracatımız içinde deri ve deri mamullerinin payı 

artacak hem de genel ihracatımız dışa bagımlı olmadıgımız, 

saglam, sUreklilik arzeden ve giderek daha avantajlı olabile-

cegimiz bir sektdre dayalı olarak artacaktır. 

3. Karşılaşılan Sorunlar Açısından 

Bu bdlUmde AT ülkeleri ve Türkiye'nin deri ve deri ma-

mulleri sanayinde karşılaştıgı sorunlar incelenmeye çalışı-

lacaktır. 

A) Girdi Sorunları 

Calışmamızın ikinci bdlilmilnde de belirttigirniz gibi ge

rek yurt içinden saglansın, gerek ithal edilsin, sanayi girdi 

fiyatlarının yilksek olması sanayi UrUnil fiyatlarının sUrekli 
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artmasına yol açmaktadır. Bu durum, deri v~ deri mamulleri 

:::;a.ne:\~li için de geçerlıdır. Bu sanayinin temel girdisi olan 

hamderinin nicelik ve nitelik açısından incelenmesi gerekmek-

tedir (35). Bu konu, hayvancılık sektdrUndeki gelişmelere sı-

kısıkıya bagımlıdır. Nicelik açısından sUnUmUzdeki TUrkiye·-

h •3.ıTı d €,? ı·' i ·say·J.s;ı, hay\icin olumsuz 

gelişmeler nedeniyle, mevcut deri işleme kapasitesine yetme-

mektedir. Bu nedenle ithal edilmektedir. Hamderi Uretim mik-

tarı, gelir, fiyat, nUfus, yem sanayi durumu, fiyat destekle-

me politikaları ve dış ticaretten dnemli dlçUde etkilenmekte-

c] i ,.-.. 

Kontrolsuz hayvan kesimi nedeniyle yurtiçi hamderi mik-

tarı kesin rakamlarla verilememektedir. Yapılan tahminler' <:ı.--

rasında da önemli farklılıklar gdze çarpmaktadır. drnegin, 

iki aşamada tahmin etmektedir. dnce, 

mezbaha ve Et Balık Kurumu Kombinalarında yapılan resmi ke-

simleri toplamakta, bunun % ıo·u kadar kaçak ve kırsal alanda 

kesim yapıldıgını varsayarak toplam hamderi Uretimini tespit 

karşılık DPT, örnekleme yoluyla yapılan ca-

lışmalarla hayvan va ı·' lı '3 J. n ı n tl.iı'ler···ine göı·-·e 

oranları tespit edilmektedir. 

( 3~:;) Tuncay Yf.'.ıKAL I, ''l-la_f}ldet' i den De c i $A_n~L:l!."TI.tze ____ Ş.fJt'..!dr.).:..S:..C...'1._ 
Qn_g.!:_'__:Ll..§?t-·", Dl.i.nya Gazete·si 24.Ekim.1988 (dzel Ek), s.4; 
OZCOREKCI, s. 13. 
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Kesimler + dlümler 
f=:: asa p l ı k ':3 ij ç -- -···-·--·---··--·------·-·----·-----···-··---··------··--··--···-----··----··-·-------·-···--- ;-: 1 O (l 

Hayvan Varlıgı + Ithalat - Ihracat 

şeklinde formüle edilen bu oran, Dünya Tarım ve Gıda Teşkila-

tı tarafından da önerilmektedir (36). 

Nitelik açısından da hamderi de önemli sorunlarla karşı-

laşılmaktadır. Hayvancılıkla ugraşanlardan elde edilen deri-

beslenme ve bakım, hatalı kesim, konservasyon, nakliye 

ve depolamada meydana gelen bozukluklar nedeniyle düşük kali-

telidir. Yeterli istatistik bulunmaması nedeniyle kesin olma-

makla beraber yapılan araştırmalarda kesilen hayvanların 

% 80'i, kırsallarda mezbahalarda kesilen hayvan derilerinin % 

40' i dt-:? ı·-· ı kullanılmaktadır (37). Burada 

Köyişleri Bakanlıgına önemli gorevler düşmekte-

dir. Bu bakanlısın, hayvan ıslahında, besiciligin geliştiril-

mesinde, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadelede demli 

sorumlulukları bulunmaktadır. Yine bu bakanlısın temel amacı-

nın hayv.::.<.n s.:::ı.\ .. ·ı·::::.ı n 1 sabit tutarak verimi arttırmak olması, 

hamderi açıgının daha da artmasına yol açmaktadir. Süt danası 

ve erken kuzu kesimiyle canlı hayvan ihracatının önlenememesi 

deri sektörUnU olumsuz yönde etkilemektedir (38). 

( 3 6 ) N e V zat f:l I F' AH 1: ' 1
' J Ü.!_~_U:..y_e :_g~J::;j __ l:t~rnf!f".d:::..L. __ eı;:ı t_~_r.:!_?-.. t~i-~-.L.i ::..9..9..!2.h~f.Ü.E..L 

y_~ _ _j:}..QE~..!..-:.iJ_gJ::'..'' Tü t' k i ye . d e D et' i San ay i ~3emp o z y•.-<mu., 4. 
Teblig, Cam Pazarlama A.S. Yav1nı, istanbul, 1988, s.45. 

<37) tKV, s. li.-13. 
(38) Bu konuda Geniş bilgi için bkz.: StPAH1, s.46-47. 
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Temel girdi olan hamderi ile ilgili olarak karşılaşılan 

bir diger sorun ise, hamderi satışlarını dUzenleyip, tescil 

eden deri borsalarının kurulamamasıdır. BilyUkbaş hayvan deri-• 

yaş mezbaha, tuzlu yaş salarnura veya tuzlu kuru olarak 

kg. esasına gbre, kilçUk başlar ise bazen kg. Uzerinden, bazen 

et kilosuna bazen de adet olarak satılmaktadır. Istikrarlı 

b it"' fiyat politikası ve kaliteli deri Uretimi ıçın borsanın 

oluşturulması gerekmektedir. 7" ,_ıt'a, zaman zaman hamderi fiyat-

ları dosaı arz ve talep koşullarında belirlenememektedir.Yine 

Türkiye'de bzellikle kurban bayı·'am ı aı·-·ıı-ıda ihalt.::lf.?r"· ~SOI""ıi...\CU 

hamderi fiyatları anormal yükselmektedir (39). 

1970 .. ı i yıllarda Türkiye'den gerçekleştirilen hamderi 

i h ı···a.c .:-:ı. t ı het'hans i fJ it' 8 i t'd i sorunu yaratmamıştır. Ancak, 

yılların ilk yarısında hamderi arz ve talebi arasın-

daki dengenin bozulmasıyla hamderi ithalatı başlamış ve sUnU-

mUze kadar çok bilyUk boyutlara ulaşarak devam etmektedir. BU-

h .·".:4 ·::::. h.::·:!. f!i d i;_-::· t-. :i. d·::.~ .... ·-··:,·· 

1986 da ise 4727 ton, 1987 de 9451 ton ithalatı gercekleşti-

kilçUkbaş hamderiye bu tarihten itibaren ihraç yasagı konmuş, 

1982 yılından itibaren yine arzın talebi karşılayamaması ne-

ithalata başlanmıştır. 1982 yılında 91 deriden l'i 

i tha. 1 edılır'ken, 1985'de 7 deriden ı·i, 1986'da 4 deriden 1 

C39) YAKALI, s.4; SIPAHI, s.47. 
( 4 O ) 1'1 u s t af a b l Ç !j F: E K Ç 1 , T L.:\_t' k i..Y~=? • d ı::-y_l)_§'Lt:.i ___ §.:§~D.2.Y. . .i ..... _Ş_§?_ffif.?..9.Z.:i.h\.!I!..~.~, 

Cam Pazarlama A.S. Yayını, !stanbul, 1988, s.65; 
OZCbREKCI, Deri ve •..• , s.18. 
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m ı ~~=· t ı t' • Kısaca ortalama olarak iTli::\fnU.l dt.~ ı·-· i i h ı-·<:~. c a t ı m ı :;:~ ı n 

% 25'i ithalat yoluyla elde edilen hamderiyle saglanmaktadır 

(41). GdrUldUgU gibi talebi her geçen gUn 

t.,::~b:i. mDll;::ır·· 

listesinde yer almaktadır. 

Hamderi Uretimi, hayvancılıgın yogun oldugu bölgelerden 

çok, et tUketiminin fazla oldugu, nUfusu yogun bdlge veya bU-

yıjk şehirlerde ve bunların etrafında toplanmıştır. uerı ve 

ci E· ı·' i rn.:::•.mu.J 1E'ı·-·i sektdrleri de bu bdlgelerde yer 

;::ı.l m,3.k tc:ıd ı ı·'. 

mamulleri sanayine yardımcı madde saglayan 

kimya sanayindeki gelişmeler de bUyUk dnem arzetmektedir.CUn-

kU, TOrkiye'de bu maddelerin dnemli bir kısmı ithal edilmek-

tedir. Ayrıca deri işleme farklılıkları nedeniyle TUrk deri 

~:;.,T:\n .:::ı.y i r-ıc]F:: k ı·-· um kimyasalları tUketimi (% 75), dUnya tüketimi-

AT Uyesi Ulkeler, incelendiginde hayvancılıkta saglanan 

dnemli gelişmeler nedeniyle nitelik 

sorunla karşılaşılmamaktadır. Ancak, hamderi işlemeciliSi ka-

nusunda çevre kirliligi ve emek maliyetlerinin yUksekligi gi-

bi nedenlerle gerilemeler yaşanmaktadıt'. Bu ülkeler, sektbr 

Uretiminde kullanılan teknolojiyi ihraç etmeyip ve bu tekno-

C41) bZCdREKCI, TOrkiye'de ... , s.65; dZCbREKCI, Deri ve ..• , 
s. ı 8. 

C 4 2 ) G L.i m s ü ıTı AZ ER 1 , l~~ir k _L'·~~_.:· d ~-.JL~:..'...:L.._§E:D..?_'::(j ____ §.§l.IT!E..Q_D:'=\.!Jll..:-l, P arı e 1 
Notları Cam Pazarlama Yayını, !stanbul, 1988, s.59. 
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lojiyi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmayı tercih et-

mektedir. Bu nedenle 1970'li yıllara kadar bu sektörde lıder 

olan gelişmiş Ulkeler, getirisi yilksek olan teknoloji yogun 

sanayilere yönelmiş, bu sanayi dalını ise gelişmekte olan Ul-

kelere terketmeye başlamışlardır. 

8) Enerji, Ulaşım, Altyapı Sorunları 

Enerji, ulaşım, altyapı ve teknik eSitirnde gözlenen bir-

takim aksaklıklar daha önce de belirttigirniz gibi imalat sa-

nayinin saglıklı bir gelişme göstermesini engellemektedir. Bu 

sektörleri arasında bulunan deri 

ve deri mamulleri sanayi için de geçerlidir. Zira, bu tUr ak-

samalar maliyetierin aşırı artmasını, bu olumsuz gelişme ise 

inceleme konumuz olan deri ve deri mamulleri sanayine yönelik 

yatırımlar için caydırıcı bir etken olmaktadır. 

mamulleri sanayinin yaklaşık% 85'i 

__ ; ··-
t.J.:::ı. Ancak özellikle son 

yıllarda sektörde meydana gelen degişmeler ve çevre sorunla-

rının daha bir önem kazanmasıyla yapısal birtakım dUzenleme-

ler zorunlu hale gelmiş ve tesisler Tuzla'da Aydınlı-Orhanlı 

t:::öylt~t-·:i. Organize Deri Sanayi Bölgesine taşınmaya 

başlanmıştır. 200 deri fabrikasını bilnyesinde barındıran Kaz-

lıçeşme'de artık genişleme olanası sıfır noktasına gelmiştir. 

Uretim kapasitesi arttırılamadıgından dış taleplerin önemli 

bir bölUmU karşılanamamaktadır (43). 

(43) KOŞAR, s.38. 



dışındaki i ş ı etme 1. e~·, i genellikle 

Marmara ve Ege Bdlgesinde yogunlaşmıştır. TGmü çevre kirlili-

gine neden olan atık suları nedeniyle ya arıtma tesisi inşa-

sına başlamakta ya da bir başka yere taşınmak hazırlıgı için-

dedirler. Izmir Yeşildere'deki yaklaşık 80 imalathanenin Me-

nemen-Maltepe mevkiine yerleşme çabaları buna bir brnektir. 

yerleşim bdlgelerine kaynak 

aktarımında gdzlenen aksamalar sanayiciyi gGç durumda b.ırak-

k~::-ı.tk 1).1·=~. karşılık Gst yapıda % 

70'lik katkıda bulunmayı taahhGt eden sanayici (44l, kredile-

rin saglanmasında gbruıen aksaklıklar ve degişiklikler nede-

rıiyle sıkıntıya düşmüştür. Dz sermayesine alt yapı yatırımla-

rırıa ybneltince, dış talebi karşılayamamaktadır. Gbt' U 1 d ıj~~ ıj 

Uzere maliyetierin aşırı derecede artmasına yol açan bu tUr 

aksamalar giderilmedikçe, deri ve deri mamulleri sanayi geri-

lerneye mahkumdur. 

açısından aerı ve deri 

mamulleri sanayinin dış pazarlama yakınlıgı 

maktadır. Kanaatimizce~ deri sane~icilerin hüi.ümet yetkilile-

rince dnerilen (45l bu sanayi dalını Anadoluya yayılmasına 

karşı çıkmalarının bir nedeni bu gerçekten kaynaklanmaktadır. 

< 4 4 ! Ha m i t< rı f7..: Tr~\. ı '' I.Lı_rJ~--.. .P.~.!:.~:.t~:;_tJ.l.J:.:; ..... _.fü~'=2J:: .. tt~.r i_~tX:!.<.t~~ .... _Y_s':.FL~-2.3..L. __ n.~~::::.q.f.!.! __ _y_~
~~~LJ..~~.!::ı .. .t..t1?.L '' , Der' i Dı:z•r':::.ı i~; i , ·rü r·· k i Yf3! Dı::> r·· i. ~;arı 2\)/ i c i 1 e~, i 
DerneSi Yayın Organı, 5.50 CEylUl BB>ı s.7. 

(45) 14 Ekim 1988 Tarihinde tst2ı.rıbul'da düzenlenen Deri 
Sanayi Kongresi 1988'de Devlet Bakanı A. KAHVECt, 
Gürıeydogu veya Dogu Anadolu bblgesirıde telefon, telex, 
fax gibi bnemli aksarnı saglanmış, alt yapı problemi 
olmayarı fabrikaların deri sanayicilerinin emrine 
verilmesini bnermiştir. 
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(.~T ülkelerde, enerji, altyapı, ulaşım so t'U.Il la ı·' ı 

minumu.ma indirildiSinden Türkiye'deki gibi bunlarda gbzlenen 

aksamalar maliyetleri arttırıcı unsur olarak karşımıza çıkma-

ma k ta d ı ı··· ( .q. f.::. ) • 

C) Finansman Sorunu 

D<::•.heı. i::ir·ıc:•::..· de dış +inansmc:1.n 

k .:::ı y· n a k 1 .::ı. t' ı n ı rı sa.gl.?.,nmas ı nda kat'Ş ıl aş ıl an güçlük 1 e ı·' imalat 

Ön(-::.·ml :i. darbogazlarından b i ı·' :i. s i d :i. ı·' .. lj z e l 1 i k ]. 1-::?! 

1980'li yılların başından günümüze bu. dar bogaz, deri sanayi-

almıştır. Dünya ekonomisi ve Türk ekonomisinin 

bul urıdu.gu şartlara (47) baglı ol at' ak mey·dar·ıa gE~ 1 en 

finansman sorunlarının yanısıra, deri sanayinin dzelliklerin-

den kaynaklanan ve sırf bu sanayiye dzgün finansman sorunları 

d <:;;. ıTı t::.-:• \/c: Li. t.: t Ll. ı···. ( ·:'4· [~ ) Deri ve deri mamulleri sana-

yinde genellikle orta ve küçük aile şirketi rı i t ı:~ 1 i :::ı i t -::ı. ·ş ı y· aı-·ı 

birimlerin varlıgı. zaman zaman dzsermayelerinin yetmemesine 

sahibinin üretimin her aşamasında 

Liönijk organizasyonların 

yapılmasına engel teşkil etmektedir. Bu sanayi sektöründe çok 

i::irıt.~rn 1 i b i ı··. yere sahip bulunan küçükbaş derinin belli aylarda 

(46) HEIDEMANN, s.20. 
(47) Bu. şartlar ana başlıklarda şu şekilde sıralanabil~r : 

Enflasyonist ortam, talep yetersizligi, hamderi arzının 
azalması, döviz kurunda yapılan ayarlamalar sonu.c:u. 
TL'nin sürekli deger kaybetmesi, yüksek faiz politikası 
uy~3u l c1.ma 1 a.r' ı. 

( .-:ı- 8 ) ~3 E=? 1 ç u k t::: ~::ıP f-'1 C {:ı t1 , 11 l=2.§J..:).:.. ____ Ş_s. n -~-Y-.i!J.i.D .... f .. :l!J.~.r!.2.!TL~~D .. __ Şiq_ı:_~:..ld:.!.:L:l!.~.L! .. 11 
, 

Deri Dergisi, Türkiye Deri Sanayicileri Dernegi Yyın 
lJt'ganı, S. 1 <Temmuz ıc184), s. 16. 
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saglanmasına karşın, üretimin tUm seneye yayılması ayrı bir 

sorundur. Hamderi üreticilerinin, hamderinin tesliminden bnce 

b UyU k meblaglara ulaşan avanslarını almaları, sanayicileri 

finansman zorlukları ile karşı karşıya bırakmaktadır. BUyUk-

baş ve bzellikle de kUçUkbaş hamderide stok yapma imkanının 

çok sınırlı olması, çok çabuk bozulabilen bu girdiyle ilgili 

bnemli sorunlar yaratmaktadır. Yine ihracata ybnelik üretimde 

bulunan işletmelerde mala baSlanan nakdin geri dbnUşUnUn ol-

dukça uzun zaman alması da finansman ihtiyacını arttıran et-

menler arasında sayılabilir. 

AT Uyesi ülkeleri incelendiSinde bu ülkelerin bnemli bir 

bblUmUnde dericiligin ya terk edildigi ya da bnemli sayılabi-

lecek gerilernelerin yaşandısı gbzlenmiştir. Daha çok parça 

başına siparişlerle minimum maliyette, en yüksek kalitede 

maliari ithal etme yolunu tercih eden bu ülkelerin finansman 

sorunu aa Türkiye kadar bnemli ve bUyUk boyut degildir. 

0) Işletme ve Organizasyon Sorunları 

Calışmamızın ikinci bblUmUnde imalat sanayinde teknik 

blçeklerin ekonomik olmaması ve daha çok kUçUk Uretim birim-

lerinin faaliyette bulunmasının ortalama birim maliyet artış-

larına ve finansman yetersizliklerine yol açtısını belirtmiş

tik. Deri sanayinde de bu gerçekle karşı karşıya kalmaktayız. 

drnegin sıgır derisini işleyen bir makinanın yeterli şekilde 

bUyUk olmaması, bUtUn olarak işlenebilecek olan bu derinin 

ikiye kesilmesine dolayısıyla kaynak israfına yol açmaktadır. 
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Yine araştırma geliştirme çalışmalarına gereken bnemin veril

memesi teknjlojik gelişme ve standardizasyonun saglanmasını 

engellemektedir. Dünya standartlarına uygun, kaliteli üreti-

min yapılamaması deri ve deri mamulleri sanayinin dış pazar-

lardaki rekabet gücünü zayıflatmaktadır. 

AET üyesi ülkelerde ise işletme ve organizasyon sorun-

ları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu ülkelerin araş-

tırma ve geliştirme harcamaları milyarlarla ifade edildiSin

den teknolojik gelişmeler büyük bir hızla saglanmaktadır. Bu 

nedenle bu ülkelerde teknik biçekierin ekonomik olmaması gibi 

bir durum sbz konusu degildir. 

E) Teknoloji Sorunu 

Uluslararası standartıara uygun tesislerin kurulmamış 

olmasının teknoloji düzeyinde gerilernelere ve verimlilik dU-

şüşlerine neden oldugunu yine çalışmamızın ikinci bblümUnde 

vurgulamıştık. Ancak, sanayinin tüm dallarında oldugu gibi 

deri deri mamulleri sanayinde de teknolojik gelişmeleri 

bilinçli şekilde izlemek ve seçmek zorunlulugu vardır. Cünkü 

sUnUmUz Türkiyesinde hatalı kurulan yüksek maliyetli sanayi-

lerle hatalı kuruluş yerlerinin gerisinde yatan temel sorun 

<< teknolojik bilgi birikimi eksikligi >> dir. Yabancı bir 

firma geliştirdigi yeni teknolojinin sagladıgı monopal gücünü 

sonuna kadar kullanır. Eger kullandıgı teknolojinin yeniligi 

kalmamışsa diger bir deyişle demade olmuşsa bu teknolojiyi 

dış dünyaya lisans anlaşmaları ya da yavru şirketler aracı-
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lısıyla satmaya çalışır. Eser bu teknolojiyi, talep eden Ulke 

ya da firmanın yeterli bilgi birikimi yoksa o Ulke veya fir-

mayı dUşUk niteklikli ve yüksek rna.l i ~./et: 1 i 

çbplUSUne dbnUştUrebilir (49). O nedenle deSişen teknoloji-

ve de bilinçli bir şekilde izlenmesiyle gerek 

kcıı···-u.nrnc:ı.s~ ı t t?~ ·:::; i s 1 e ı·-· t'a·::::.·:/ont:.~ 1 tJ i ı·-· 

yapıya kavuşabilir. 

Türk deri ve deri mamullerinin her aşamasında da teknc:ı-.. 

lojik gelişmeler bUyUk bnem arzetmektedir. T\)ı··'k i y;2, U.ZUf"ı 

yıllar teknolojik gelişmeyi s~Slama yerine küçük ve bUyükbaş 

hayvandaki zenginlik ve ucuz işgücü avantajlarıyla yetinmeyi 

tercih etmiştir. Dolayısıyla, sektbrUn tam bUyUrnesi sasıana-·-

mamış ekonc:ımiye c:ılan katma deserinden yararlanılamamıştır. 

Dışa dbnUk gelişme pc:ılitikalarının 

birlikte sektbrde yeterli r1 i ·ı ·::' ;-:.:-. \/ d ç::. C:ı }. HI E~. -~;; .. :;ı_ c\ -:::ı. --- .... ·-· ·- .... -- .... teknc:ılc:ıjik geliş-

melerin izlenmeye başladısını gdrUyoruz. 

OnUmUzdeki bir kaç . . ' 
ı ı;;: 1 r··ı c ı:::.· J: :.;~: ıTı i ı··\ ·-·-

Menemen Maltepe KbyU Organize Deri 

milyarlık deri ve deri mamulleri makihalari pazarı oluşturul-

dusu bildirilmektedir (50). Bu denli yUksek deseriere ulaşan 

bu makinaların hiç deSilse bir kısmı yurt içinde Uretilebi-

1 . •. 1 t' • Bbylece hem daha ucuza, h E~ m cl e d c.•. h <:.• . hızlı b i j•"• şekilde 

( 4 9 ) i3 i:t l t e n ~=:: Pı Z G {i l\l , ~J:: O.IJ..Qi!Ü.f! .. ~ .. -Il .. :ı: .. :=2 .. ~---f~\ÇJ.l ...... J2i:L:ı:.hhn ~, 2 • B c\ s k ı , 
Altın Kitaplar Yayınevi, ıstanbul, 1988, s.408-409. 

( 50 > L Lı. t ·f ı:..t D r-ı ı:; TAŞ , '' Ik.t z .. li.L. ve t~ n e If.!.. e r:!. __ Q.~-~~L._Ş~!J.A.Y.i .. __ Bö Ls .. "Eı~x:.i., 
400 __ t!l..LY.9 t"J.l:lL ~-=· a zEJ.:..:!: .. '' D et' i Det'S i-::; i , Tü ı··· k i ye De t' i 
Sanayicileı···i DE~t'neSi Yay·ırı Ot'garıı, s. s::::; <At'alJ.k, 1988), 
s .. 22. 
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bu bazı ma k i n a. l a. t' i ç i n 

geçerli degildir. Bu da sektdrU dış teknolojiye bagımlılıktan 

kurtaramamakta, doviz transferlerinin yol açtısı dnemli E.~· ko-

nomik kayıplara yol açmaktadır. 

AT Uyesi Ulkelerin dnemli bir bdlUmU sıksık vurgulandıSı 

Uzere bu sektdrU, yUksek Ucret, derı işleme tesislerinin kdtU 

şartlarında çalışacak işçi bulma sUçlUSU, sosyal maliyetierin 

yUksekiiSi ve çevre kirlenmesi i 1 ':3 :i. ı i 

dnlemlerin artması gibi nedenlerle terketmiştir. Dolayısıyla, 

bu sektdrle ilgili olarak yeni bir teknik araştırmaya gitmek-

tense, demode olmuş Ulke yapılarına uygun e·:; k i "i:.: ı::2 k n :i. k J et"' i 

ihraç yoluna gitmektedir. Bu nedenle, TUrkiye ve AT Uyesi 

Ulkelerin teknoloji sorunları -f.::ı.ı·'k 1 ı n i t e ı i k t E.~ d i t-· • TU.t'k i yt:~ 

teknoloji ithal ederken AT Uyesi ülkelerin 

mUyse teknoloji ihraç etmektedir. 

F) lşgücü Sorunu 

Teknoloji sorunuyla ilgili bdlUmde <teknolojik bilgi bi-

. L • . 
t' ı ,:: ı m ı eksikliSi> nin yol \iı . ..ı.ı··::Ju.····· 

lamaya çalıştık. Ulke veya firmanın ya. t :ı. ı·' ı. ıTı rn .::•. 1 ı a. ı·-· ı 

çUplUgUne ddnUşmemesi için vasıflı 

Deri ve deri mamulleri sanayinde de bu serçekten hareket 

ederek egitime agırlık verilmesi zorunludur. L.ilk\:::m:L:::: bu ih·-· 

tiyacı 1970'lere kadar yabancı uzmanlar yardımıyla gidermeye 

ç .::1 l ı ·:;:;m ı ş t ı t'. 1970'lerin başında ·=.ı ı 
"l" -· 

a.ndc-!i. T.~::ı.t' ı m Dı·'rnan ve l<öy 

Işleri Bakanlıgına baglı olarak hizmet veren Pendik Dericilik 
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Araştırma EnstitUsU kurulmuştur. Burada orta dereceli okul 

mezunlarına iki yıllık bir egitim verilmektedir. 1983 yılında 

E~::ıı:::: Un i \If:~ t-··:::; it f~·=-'· i Z i r··.::ı.i:7ı. t F. ak1j ı tf::?·:::; i rı(~ b .::.~s 1 ı ll Dt:~ ı-"· i ve Li J;: Tek n o-·-

ı D j :i. <;:; i ll rı n .;:),b j_ 1 i m ci i'c, ı 1 k u t' U. l m u ş t u t"· • J. c:;· El)' y· :ı. ı :ı. n d a i 1 k nH~? zun J. a--

larını veren bdlUm, yilksek lisans egitimi de uygulamaktadır. 

!stanbul Universitesi Meslek Yilksek Okuluna bagl:ı. De ı·-· i c i 1 i k 

. 1.-·. l ,., 1 ji}. 1 l ı k t 1 ı·-· \ff:ö• 1987-1988 dgretim yılında 

ilk mezunlarını vermiştir. GdrUldUgU kadar ileri sanayi için 

vasıflı eıeman yetiştirecek egitim k U ı·' U lTI l -3. l'' 1 1"'1 1 l"i k ut-·ı...t 1 rna.·::::. ı n e, 

ilişkin gerekli bnem ve dnceligi 

veren kurumların sayısının arttırılması, yeterli sayıda egi-

tici bulunamadıgından mUmkUn gdzUkrnemektedir. Dolayısıyla bu 

koşullar altında amaç, kurumların sayısını 

niteliSini yUkseltmek olmalıdır. 

ES j_ t i ıTı€0 .::l.~j ı ı··· lı k ~/Ut't içinde Uretilmesi 

ınC:.mkijn oJ. rn.:::ı.y·.::ı.n \/f.7 'S5CJ1i karmaşık yapıya sahip ithal 

m -3. k i n a 1 ,;:., t' ı n j k :...:. 1 l ·='''·n 1 1Tı 1 ._, t am i t' i ~ v .. b .. i ı f:? i 1 :=J i 1 i h F· ı··' h i,;i.i ... l ~J i b :i. t-· 

sorun yaşanmayacaktır .. Gerekirse bu konuda dışarıya eleman 

:=.i •:::in d·~? ı·' i 1 me 1 i. c! ir-· .. 

Deri ve deri mamulleri sektdrUnde vasıflı e leıTıa.n ihti--

yacı, sadece derinin işlenme safhasında ortaya çıkmamaktadır. 

Cobandan-besiciye-besiciden-yUzUcUye dogru gelişen vasıflı 

eleman ihtiyacı vardır. CUnkU TUrkiye, eldeki mevcut kayrıa.k-· 

larının brıemli bir bdlUmU baştan yitirmektedir. Bes i ha ta--

ları, kesim, yUzUm, koruma hataları buna brrıek verilebilir. 

AT Uyesi Ulkelerde vasıflı eleman sorunu, TCwk iye' dek i 
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kadar bilyUk degildir. Ancak bu illkelerin dnemli bir bdlilmilnde 

Tilrkiye'deki gibi emek arzı fazlalıgından degil, emek arz ı 

yetersizilginden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca 

deri sektdrilndeki olumsuz çalışma koşulları, arz yetersizligi 

problemini daha da arttırmaktadır. 

G) Pazarlama, Kalite, Standardizasyon ve Ambalajlama 

Sorunları 

Deri ve deri mamullerinin iç ve dış piyasaya sUrilimeden 

dnce kalite kontrollerinin yapılması bu sanayinin dışa açıl-

ması, piyasa ekonomisinin etkinlik kazanması açısından çok 

dnemlidir. Bunlar Tilrkiye'de yetersizdir (16). 

Deri ve deri mamullerinde, dUşilk fiyat, yilksek kalite 

dUzeyi, teslimatta silreklilik, kalite garantisi, uygun pazar 

koşullarının saglanması bunların saglanması için serekli 

koşullardır. Bu ilrUnlerin uygun koşullarda pazarlanabilmesi 

ise yeterli tanıtım, pazarlama araştırmasına baglıdır. S tan-

dardizasyon yine dış pazarlara girişte son derece dnemli bir 

role sahiptir. Cogu kez, Tilrkiye bu konularda başarısızıısa 

dilşmekte, rakiplerimiz 

maktadır. 

lehine gelişen bir durum ortaya çık-

Entegrasyon silrecinde, herbiri çok bilyUk bneme sahip bu 

konuların Uzerine belirli bir şekilde eginilmelidir. 

AT ilyesi illkelerde ise bu tUr sorunlarla karşılaşma 

olasılıSı çok dilşilktilr. Cilnkil bu illke sanayilerinde amaç, bu 

sorunlara çdzilm saglamaktır. Aksine hareket eden illkelerin 



ekonomik gUcU çok fazla artan bunu da aşarak siyasi 

leşmeye ybnelen toplulukta yer almaları her geçen gUn 

şecektir. 
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bUtUn

gUçle-
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S O N U C 

Ulkelerarası ilişkilerin giderek daha yosun ve karmaşık 

hale geldiSi gilnilmUzde TUrkiye'nin de bu gelişmelerden soyut-

lanması dUşUnUlemez. Cosrafi konumu. gene nUfusu ve pek çok 

alandaki potansiyeliyle Tilrkiye 21. yUzyılda şimdikine gdre 

çok daha iyi bir konumda olma şansına sahiptir. Unceliklerini 

iyi tespit edip, bunlara uygun ., ... ' ., 
poıı~ıKaıarını titizlik ve 

kararlılıkla uygulayabildiSi takdirde başarılı olamaması için 

hiçbir neden yoktur. 

BilindiSi gibi AET ile uzun yıllardır ilişki 

halindedir. UnUmUzdeki yıllarda da bu ilişki sUrecektir. Bu 

gerçekten hareket ederek TUrkiye zaman içinde bu ilişkiden 

milmkUn olan en Ust dUzeyde yarar saSlamaya çalışmalıdır. 

Calışmanın ilgili hdlilmlerinde de9inildi9i gibi TUrkiye-

AET arasındaki ekonomik ilişkiler TUrkiye'nin dış ticaretinde 
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t:irıF::.•rnl i paya sahiptir. 1.980 sonrasında durum, genellikle 

TUrkiye aleyhinedir. Dış ticaret dengesinin Türkiye'nin lehi-

ne çevrilebilmesi için ihracat miktarımızı arttırmak zorunlu-

dur. Bunun ıçın de mevcut ihrac UrUnlerimizin miktarları art-

tırılmalı ve yeni ihraç Urilnleri geliştirilmelidir. AET Ulke-

lerine ihracatın arttırılması sadece ucuz Urilnlerle piyasaya 

girmekle saslanamaz. Bunun yanında kalite ve standardizasyona 

çok onem verilmelidir. CUnkU toplulusun zengin Ulkeleri ve bu 

tüketicileri pek çok UrUnde mükemmele yakın kalite 

b i.]. i ı·-·. 

Bu durum, çalışmamızın konusu olan deri ve deri mamulle-

mamulleri sanayiı çalış-

in.:~.n :ı. r-ı nedenlerden otUrU AET 

;.:r ··.~· verilen bir sektor haline 

gelmektedir. Sektor gerek TUrkije'de gerek AET :ı. i~.'ı. :ı. k ;:-=.·1 i::::.·, ........ . 

b :i. ı--- ·1.: a. k ı ıTı 

nit;;;_;,]. ik nicelik açısından birbirinden tamamen farklıdır. 

Bu nedenle sektorUn AET ilikelerinde onemini kaybediyor olması 

TU. ı·' k i ye· r .. ı i n df:?! .:::;.::ln :ı. anlamına gelmez. Tam 

tersine ortaya çıkan boşlusu doldurabilme konusunda Tilrkiye 

\/2 bu şansı deserlendirebilecek bir 

·s <:ı. h ip tir'. i·:::;.t(~nt:·n 

sa~;') la.nab i lmt:·si iç: in vakit (3 eç i t'med F!n çozilmlenmesi'sereken 

sorunlar ve alınması gereken tedbirler vardır. 
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Deri ve deri mamulleri sanayinin geliştirilmesi emek-

yogun bir sektör olması nedeniyle TUrkiye için bUyUk önem 

taşıyan istihdam sorununun çbzUmUne yardımcı olabilir. Ureti-

min ve ihracatın arttırılabilmesi için teknolojinin gerektir-

di9i bazı ithal kalemleri gUmrUk ve fon kolaylıkları saglan-

mak suretiyle derhal temin edilmelidir. ıstatistikler, veri-

lerin toplanması ve sınıflandırılmaları AET standardıarına 

uygun hale getirilmelidir. Belki de entegrasyonun ilk ve en 

önemli koşullarından biri budur. CUnkU sadece çalışma konumuz 

olan sanayi dalı için degil hemen hemen tUm sanayiler için bu 

gereklidir. 

Ayrıca genel nitelikteki bu tedbirlerin dışında deri ve 

deri mamulleri sektörOne olan organize yatırımların (Tuzla-

Aydınlı, İkitelli, İzmir-Menemen, Bornova) zamanında bitiril-

mesi saglanmalıdır. Sektöre verilen teşviklerin arttırılması 

finansal problemierin çözUmUnU kolaylaştıracaktır. 

Ayakkabı, makina, aksam, ham ve yardımcı malzemelerine 

uygulanan gUmrUk ve fonlar kaldırıldıgı takdirde verli 

Uretimin yurtdışı kaliteye erişebilmesi için AT kaynaklı ma-

mul ayakkabı ithalinde kısıtlama olmamalıdır. 

Hammadde sorunlarıyla ilgili olarak Türkiye için önemli 

bir sorun, amaca uygun hayvan yetiştirme konusunda belli bir 

politikanın bulunmayışıdır. Bu nedenle deri sanayi için uygun 

ırklar çogaltılmalı ve istenen standartıara uygun ham-deri 

kalitesinin iyileştirilmesine dikkat edilmelidir. Hamderi 

Uretiminde çok büyük kayıplara neden olan sütdanası ve erken 
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kuzu kesimi dnlenmelidir. 

Hamderide kesim, yUzUm ve koruma hatalarına baglı kayıp-

lar dnlenmelidir. Bunun için yasal tedbirler ve eSitim yanın-

da kaliteli hamderi Uretimine prim verilmesi yarar saglayabi-

lir. Kitle iletişim araçları halkı bu konuda bilinçlendirmek 

Uzere etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bir başka alternatif 

ise mezbahaların yanında kurulacak ek tesislerde hamderilerin 

işlenmeye hazır hale getirilmesidir. Bdylece ilk safhadaki 

işlemler bu tesislerde gerçekleştirileceginden zaman ve mekan 

kaybına yol açılması dnlenirken, çevre kirlenmesi de dnemli 

dlçUde azaltılmış olur. 

Hamderi depolarının bulunmayışı bUyUk miktarda kayıplara 

neden oldugu gibi istikrarlı bir fiyat politikasını da engel-

lE'mt::~ktF.!dir··. ''H.::ı.mdf.':~r·t O·fi<::;i'' ku.r'u.J,:;,ı.bildi':J:i. tc::ı.kd:i.r'de hF:::m k.:::•.::,'ıı:::·-·· 

lar dnlenecek 1 hem de ·f :i. ~/.::ı. t.: istikrarı saglanabilecektir. Bu 

ise hem Uretictyi koruyacak, hem ce sanayiciler ve tUketici-

ler açısından yararlı olacaktır. 

Hamderi konusundaki sorunlar çdzUmlenebilse bile tek ba-

şına yeterli degildir. Deri işleme sanayi ile ilgili olarak 

finansman sUçlUkleri vardır. Gerekli kimyasal maddelerin it-

halt pahalıdır. Zaman kalitesiz hamderi ithalatı gdz-

lenmektedir. Bunun için bir dericilik ihtisas bankası sektdr 

açısından çok yararlı olabilir. Ithali zorunlu olan kimyasal 

maddelerin gUmrUk ve fon ~ygulanmasına son verilmelidir.Ayrı

ca bunların yurt içinde Uretilebilmesinin yolları bulunmalı-
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dır. Hamderi ithalatı mutlaka yapılacaksa, kalitesiz hamderi 

ithalatı UrUnlerimizin kalitesini bozacagından ithalatı mut-

laka önlenmelidir. 

Deri sanayinde son derece bUylik bnem taşıyan deri kim-

yasına serekli önem verilmelidir. Egitimin mUmkUn oldugunca 

yurtiçinde gerçekleştirilmesi sırf bu amaçla yurtdışına bg-

renci yollanması gereksinimi de azaltacaktır. Bunun dışında 

deri ile ilgili egitim veren kurumların sayısını arttırmaktan 

çok kalitesini yUkseltmek amaçlanmalıdır. Nitelikli eleman 

ihtiyacı deri giyim eşyaları, kUrk konfeksiyon, saraciye 

UrUnleri ve ayakkabı için de sbz konusudur. 

Deri giyim eşyaları sanayinde teşvikler parça başına 

verildiSinden kaliteye birinci derecede bnem verilmemektedir. 

Oysa kaliteli Uretimin bnemi daha bnce de deginildigi gibi 

son derece açıktır. Bu nedenle ihracatta parça başına gbre 

veı ilen teşvikler deger esasına dayandırılmalıdır. 

KUr k konfeksiyonda ham kUrk temini kolay olmamaktadır. 

KOrk hayvanları genellikle av hayvanlarıdır. Bu nedenle kUrk 

ihtiyacının karşılanabilmesi için ham deri ve işlenmiş klirk 

ithalatı kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca kUrk hayvanı çiftlikle-

ri kurulup geliştirilmesi de teşvik edilmelidir. Bu konuyla 

ilgilenecek veteriner hekimlere ihtiyaç vardır. KUrk işlemede 

yeni teknolojilerin bgrenilip uygulanılması ve uzman kimya-

gerierin yetiştirilmesi yararlı olacaktır. 

Saraciye OrUnleriyle ilgili sorunların başta gelenleri 

Uretimde bulunan işletmelerin çok kliçUk~ uygun olmayan ve da-
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gınık mekanlarda çalışmaları ve kullanılan deride bUyUk kali-

te farklılıklari olmasıdır. Bu nedenle bncelikle saraciyelik 

deri standartı hazırlanıp uygulanması zorunlu kılınabilirse 

hem saraciye UrUnlerinde istenilen kaliteye ulaşılabilir. Hem 

gereksiz ve yararsız malzemenin israfı bnlenmiş olur hem de 

Uretici ve tUketici korunmuş olur. KUçUk mekanlarda dasınık 

birimler halinde çalışan işletmelerin biraraya getirilerek 

daha rasyonel çalışmaları saglanmalıdır. 

Ayakkabı altsektdrU ise bilindiSi gibi arzedilen hamde-

rinin en bUyUk kısmını tUketmektedir. Bu alanda da çok bUyUk 

bir dasınıklık gdze çarpmaktadır. Yarı makineleşmiş ve maki-

neleşmemiş kuruluşların hemen hemen hiçbiri rasyonel işletme 

sayılamaz. Bunlara finansal destek saglanmalı ve rasyonel 

işletme haline getirilmelidir. 

Ayakkabı Uretiminde kullanılan girdiler dUnya standart-

larına uygun deSildir. Kaliteyi dUşUren bu durumun MnUne geç-

rnek için yUksek vasıflı uluslararası normlu malzemelerin kul-

lanımı gerekmektedir. Bunların ucuz maliyetle temini için it-

halatta kolaylık saglanmalıdır. Ayakkabıcılıkta kullanılan 

makinaların ithalatına dncelik verilmeli ve kolaylık sasıan-

malıdır. Bu işkolunun rizendirilmesi ve geliştirilmesi TUrkiye 

için son derece bUyUk dnem taşımaktadır. Bu nedenle yapılabi-

lecek teşviklerin azamisi bu işkoluna kanalize edilmelidir. 

Danışmanlık ve denetim fonksiyonlarını Ustlenebilecek Ulke 

dUzeyinde etkili olacak bir enstitU kurulmalıdır. Bu enstitU 

yurtiçi ve yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri izlemeli,Ure-
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tirnde uygulanacak standart ve kaliteyi denetleyebilmeli,yurt-

içi ve dışı talep konusunda sanayicilere danışmanlık yapabil-

melidir. 

Son olarak deSinilen sorunların çbz0lemiyecek nitelikte 

olmadıgı belirtilmelidir. Bu nedenle varolan sorunlara ragmen 

deri ve deri mamulleri sanayi TOrkiye açısından gelişebile-

cek, rekabet sUcU bulunan ve üzerinde durulmaya deger bir 

sektbr olarak gbzUkmektedir. 
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