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G İ H İ ş 

TUrkiye, az ~elişmiş Ulkeler içinde kalkınma çabala

rına en erken başlayan Ulkelerden biridir. l930'lardan iti

baren sanayiileşmeye afırlık vermeye baGlamıştır. TUrkiye'de, 

Cumhuriyetin kurliluşundan 1980 yıJ_ı_na k.cıdsr uye;ulanan sana

yiileşma politikaları, belli dönemlerde liberalleşme girişim

lerine ra~men içe dönilk bir özellik taşımıştır. 

TUrkiye içe yönelik ithalat ikamesine dayanan sana

yiileşma politikasını l930'larda planlı bir biçimde uygula

mıştır. Bu dönemde öncelik tilketim malları sanayiine veril

mü;ıt:Lc. A~ca ve yatı.rını malları. sanayiinde ge:cel~li atılım 

sa~lunamamıştır. l950'lerde ortaya çıkan a~ır döviz darbo~a

zına karşı getirilen sıkı dış ticaret ve kambiyo kısıtlama

ları, ithalat ikamesi Uratimine doJaylı teşvik sa~lamıştır. 

Planlı. kalk:ınrna cWnerrdnde, i.thal ikamesi sanayiileşma poli

tikasını planlı, programlı bir biçimde uy~ulamıştJr. 

Planlı kalkınma döneminde TUrkiyc hızlı bir sanayii

l e ş m e g er ç e k l e ~? t j rm :i ~;ı t :i ~(· • .f\ n c ' , L i t lı a l i ka m e s i n e cl ay C:'. n r:ı n s a -
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nayiileşme politikası bazı sorunlarını da birJikte getiri-

~rordu. ÇUnldi ithal :ikamesi sanayiiye yUJ~sek düzeyde koruma 

u: et :L:cmekt ey ch • Iz 1 en en po U t :i ka lı:n· :1 o~rn 1 t1ı::-on n-ı .J ~rUks ek sc;-

vJyede korunan EJana,,rJi Lireti'm, fiyat, kal:Lte ~rönUnden dış 

~Unyadan uzak kalmıştır. 1977 yılınc ka~ar başarı sa~layan 

sanayiilee::;me politil~asJ_ bu dönemden son:ea 1·ıa:ıa:r:ı.sız hir dö-

neme girmiştir. Petrol bubranının ~etirdi~i yUkde sanayii 

olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bu. ko(,nıllar alt:ı.nda 24 Ocak 1980 istitrar enlemleri 

uygulamaya konmuştur. 24 Ocak 1980 kararJ.arı ile içe dönLik 

sarayi:ileşme politikası yerine ihracata dönLik bir sanayii-

legme politikasına geçilmiotir. Alınon kararlarla ihracatın 

teşviki ve ithalatın serbestleştirilmesi TLirk sanayiinin dış 

rekabete açılmasını sa~lamıştır. İzlenen bu politika imalat 

sanayjini olumlu yUnde etk:ilemic;, ihrncata verilen teov:ik-

lerle :imalut sanayii Uretirninin ve kapasite ];;-ullanımının 

~ u] t ar·~ması sag_anmış-Jr. Ayrıca ithalatın serbestleştirilmesi 

:ile imCJlat S<:HJa,7iin:in kullarıdı[tı it1lal r:;:ii•:Jilerin serbestçe 

teminine imkarı sa~lamıştır. 

Son olarak l980'de alınan kararların bir devamı ni-

teli.[:;i.nde 8-9 Al;ustos 1989' da ithalat rc:;j iminde yapılan de-

[:';if?iklik.lsrle rıazJ. malların gUmrUk ve L.Jn oranl.m:)ı incUril-

m:lşti. I~ararlar ile (-'lış ticnrette li.ber-<JSyon sai';lanmı;; ve 

TUrk sanayiinin dış sanayiilerle uyum sa~lavacak bir vanıva 
c~ :J R~ ı ,; 

kavuşturulmak istenmiştir. 

8-9 Af_h-Hcıtof3 kororlorJ., dUviz -po li tikasJ. temeline 
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clayanmaktachr. Serbest piyasada oluean döviz kurlarının 

enflasyonu n §Terü:ıinde ka lnıa f3J_ ve bvna ra[!:men clövi z ta le bi-

nin fiyat mck<::tn:izrııası çerçevesinde 'l'U:r•l, ekonomirünin ihti-

yaçlarına cevap verebilecek bir seviyeye oturtulamaması ve 

bu arada döviz rezervlerinin de artması, ekonominin parasal 

clenc;elerini zorlamaJctayclı. Bu çerçevede dövi~3 talebinin can-

landırılması ve ithalatın ıJcuzlatJ_lnw::ıı~.rla Uret:imde maliyet 

avantajı sa~lanabilmesi amacı bu kararların alınmasını çn-

bukla§tırmıştır. 

GUrnrU k ve fon indirirnl eT inin di i;: er b ir yönU de sana-

··ı J . -ı 1 d ·ı ·ı· J ~ B··ı· ,.u. yJL.e~:;me mes<.'" .8SJ_y_.e ya <::ın.an J r~ı _]_ O _:nasıo.ır. · J .ınoıgı 

gibi aşırı korumacılık, uzun vadede yararlı olmayacaktır. 

Ancak ko:cuma ore.nlarunn hızla dU:c:iirUlme::3i, ·uzun dönemde sa-

nayiileşme hareketinin sUrdUrUlmesini enselleyecektir. DU-

~uk koruma oranları, özellikle yerli sanayiilerio kurulması 

i qin en bU,'rUk enr;el olur:ı, lm seldUı~L.::re yatırı_ırı alacnnJ_ da 

rlu~cdura C[:ıJd ır. 

ÇalıfJ'TıDını.z:ı.n DtnıJcı, 8-9 J1i:uwtoEı 19e9 kararlar:ı_ ile 

gümrük v erg:irii ve fon :L n~Lirimi nin :im<'J Lı t u anayii U zer inde 

et.kilerinin neler olalıilece(i, çr;Urnrül:: ve fon indirimi sonu-

lamek Uzere yarıJmıqtır. Çalınmamızdo imalat sanayiinde ka-

rarlardan sonraki dönemdeki ~elişmeler incelenerelc etkileri 

b e l:i :rJ. enrrıeve (]CJ 1 J.,'il lnn ;;ıt ı ı·. 

Çalışmamız dört hölUmden oluşmaktadır. Birinci bö-

1Urnde; ri'Lirki~re 'nin Cuml1uri;,rutit'. hıruhı:mn:1un ~;;UnümUze ka-
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dar olan dönemde sanayiileşma ~olitikası ana hatları ile 

incelenmiştir. İkinci bölUmde 8-9 Afustos kararları ile it

halat ve kambiyo rejiminde yapılan de~ioikliklere yer ve

rilmiştir. Ayrıca kararlar ile hedef alınan amaçların neler 

oldu[f:u incelenm:L~ıti.r. ÜçUncU böleuıdc, çah.;Hnamızın esas ko

mısu nıJ t e~.ılci 1 eden g[jrnrük vergisi ve fon i.nrlir:i nünin imalat 

sanayii UzerinJeki cc)tkisi incelenmif]tir. Son bülUmrle karar

ların rcl<abet ve 'Piirki;',re'nin Arr yUkUnılUliil:leri açıs1.nr~arı 

kısa Jjir de{-:;ı::rlendirmesini yaptıktan r:Jonra sonuç ve öneri le

rimi z,i orta;/a koymu0 lm lunuyonJz. 



B İ R İ N C İ B ö L U M 

~.1 UHKİYE' DE SAHA'LlİLEŞME POJ~İTİFASIFIN ':rJ\l:İESElı ANAT.1İZİ 

l- 'PUF!KİYE:' utF! SANAYİtLE'Ş'ME POLİTİ"KASI 

TUrkiye'de 1930-1979 dönemin~a uygulanmış olan sana-

yiileşme politikaları, belli dönemlerdeki liberalleşme giri-

şimlerine ra~men içe dönük bir özellik taşımıştır. 

İkinci DUnya Savaşı sonundan 1953 yılına kedarki dö-

nemde oldukça liberal bir sanayiileôme stratejisi uygulayan 

TUrki;ye, 1953 yıl1nr:1an i tibaren orta;:ra döviz dar-

bo(azı sonucu ithalat ikamesinin araçları olan kotaları, it-

-ı-·ıalat yar:3aklarun, yüksek gUmrük :hıvarlar1.rn u~rgularnaya 

koydu (1). 1953-1960 döneminde ekonomik şartların gere~i 

içe dönLik snnayii1eqme polit:ikasJ.. uy,cı;ulDyan 11Urkiye, 1960 

yılından itibaren 1980 y1lına kadar içe dönilk sanayiileşme 

politikasını bilinçli, planlı olarak sUrdUrmeye çalıştı. 

( 1) Emin ÇA RIYCI , Y '~Tl:_.Q-~ 1 i§!!l.:!: . .sı . .JJJ: ke_~b~I:'S!.~_.:_;_~_.Tür _!\:iv~-~ d e 
§.§.!.~!.:.:YJ~~---1~.0.!!]~- :Po l:i.i1.~~.Q 1 Bl'}:, ri:1ur ila n ts b ev i, .Ank;u·Eı , 

1983, s. 109. 



6 

Bu aracıa Türkiye' de 1970 devalüasyoau ile ilk defa dış tica-

ret rejimini liberalleştirme girişimi de yapıldı ise de bu 

politikaların sUrdUrUlmemesi sonucu l974'ten itibaren içe 

dönük stratejiye dönUldU. 1977 yılına kadar, dıg borçlanma 

ve işçi dövizlerinin katkılarıyla da, bUyük bir başarıya 

ulaşan Türkiye'deki sanayiileçme politikası bu tarihten iti-

baren başarısız bir döneme girdi (2). Nihayet 1980 başından 

itibaren TUrk:iye'de dışa-dönük sanayiileşme politikalarının 

tıygulr:mıaya konulması kaçınılmaz hale gelrrıii3tir. Şimdi Cun~-

hur:iyetin kuruluf:Undan günümüze kada:c olan dönemdeki Dana~ 

yiileşme politikalarını ana hatları ile inceleyelim. 

1.1- CUJV:!:!UIÜYErL'İH DEVHA1~Diı';I YAPI 

1.1Urkiye Cumhuriyeti, ekonomi.k yönden çok güç şartlar 

altında Jwrulmw;ıtur. Geçimidi en :ilkel ·"c:internlerle tarımdan 

sa~lamaya çalıoan, etitimsiz ve yoksul bir halk, yerli ürün-

ler yerine, ithal mallarını korumayı amaçlayan bir gümrük 

rejimi, demir ve deniz yolları ile en önemli sektörlerde 

faaliyet gösteren yabancı şirketler, devlet borçlarının tas-

fi:':Tef:ıi için turulan Düyun'u Umumiye. Curnhur:iyet İdaresinin 

Osmanlı İmparatorlu~u zamanında, önemli ticaret ve sanayii 

tl • ]'"' ''"j'' J. l'> ]. ~ Jdv • • e, un .:ı.cı mus .. uman o .. ınayan azın ı(:';Hı e .ın:_,c o_ Uf~:u ıçın, 

Cu:Tıhuriyetin lnırulu~.;ıu :i le bunlar r_rürkiyc-:; 'yi terketmi;::; ve 

ticari etkinlikleri tamamen durmuAtur (3). Kısaca, TUrkiye 

Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorlu~undan çok geri bir tarım-
-·--·-·--------~-~-·-----· 

(2) o. OKYAH, "Plan D_9ne!!!i S.§g.§YJ:1l~e St:ı:ate;iisi Hakkında 

Düşünceler~ YENİ YORUM, Cilt III, S. 57 (15 Ocak 1982), 

s. 12. 

(3) Doç. Dr. Koray BAŞOL, Türkive Ekonomisi, Dolruz Ey. Uni. 

İkt. ve İda. Bil. Fak. Ya. no:2, İzmir, 1983, s. 61. 
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sal yepı ve çok ilkel sonayii kuruluşlarına sahip bir eka-

nomi devralmıştır. 

rrLirkiye Cumhu:r•iyeti' nin ]:uruluş yıllarında ekonomik 

bakımdan güçlü bir devlet olmak için sanayiileşrnek gerekti-

{;ine inanılrnış ve Ull\:enin sahirı oldu[l;u kaynaklarJ. kullanarak 

kurulabilecek sanayii dalları üzerinde önemle jurulmu0tur. 

Bu nedenle 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanan Türkiye 

İktisat Kongresi, izlenecek sanayiileşme stratejisini be-

lirliyordu (4). Kongrede sanayii ~rubunun aldıffı kararlar, 

gümrüklerde koruma, Teşvik-i Sanayii Kanunu'nun çıkarılması 

ve Sana~di Banl<:alarının kuru lma s ını .öneri yordu. Bu ara da 

sanayii e2itimine önem verilmesi ve sanayii odaları kurulma

sı da alınan kararlar arasJndaydı. Birinci Türkiye İktisat 

F:ongrercJinde özel teQebbLise önem veren ve devletin ancak özel 

sermayenin yetmedic:i biiyUk müe::ıseselerj kurmsk için ekono-

mit hayata girmesini kabul eden bir anla;:.rı;~ lıakim olm1:ıştur. 

ı 2 ]923 ]932 -o;""·JE'·T·T·ı'·1'li)--, S'•"\TAvr'ı'·ı-·(~'1'1", noır'mr'I''"SI • -- . - -- .. vL 1
1 
•• 1\ ~ }\.l'ULL .. Jl:.•,: 'd.', 1. .J . .l. u\ 

İzmir İktisat Kongresinin sonnnda, UJ.ke ihtiyaçları 

yurtiçi üretimle karşılanan malların ithaline yüksek gUmrük 

vergileriyle engel olunması, ülkede mevcut olan hammaddele-

rin ithalinin önlenmesi için gerekli olanların gümrUksüz 

ithalinin sa~lanması, sanayii için gerekli alen rnekina ve 

parçaların gUmrUk vergisinden muaf olması, ayrıca ülkede 

bulunmayan ve yurtiçi ihtiyaçları 1-;:<:ırf}:ılayacc:ık olan sanayii 

(4) Doç. Dr. E:rgLil HAN, Türl:.iye'de Sar~a,•J:Lle:;mıe SUreci ve 

Stratejisi, A.U. İkt. ve Tic. İlim. Ake. Ya. No: 205, 

134, EskiGehir, 1974, s. 38. 
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UrUnlerinin gUmrUksUz ya da dUşUk gUmrUkle ithali için ka-

rarlar alınmıştır. Bu kararların incelenmesinden görUldU~U 

gibi, amaç zayıf ekonomik yapıyı güçlendirmek için ithal 

ikamesine yönelik bir politika yUrUtmekti. BUtUn bu çalışma 

ve kararlara ra~men, İzmir İktisat Kongresi'nden dört ay 

sonra imzalanan Lozan Antlaşması, bu kararların bir sUre 

için uygulanmasına imkan tanımamıştır. Ancak, Lozan Antlaş

masının gUmrUk indirimleri ~le il~ili önleyici bilkUmlerinin 

1929 yılında son bulması Uzerine aynı yıl çıkartılan blJ yasa 

ile başlatılabilmiştir (5). 

1927 yılında dönemin sanayiile~me politikasının ni-

teliklerini_ gcisteTen ııTe~ıvik-i Sanay:ii Kanunu 11 çıka:n lmış-

tır. Bu kanun senaviie önemli tesvik ve koruma tedbirleri 
V ~ 

getircüştir. Yasaya göre bUkUmet sanayii kuruluşları. için 

gerekli srsayı belli koşullar altında parasız verecek, sı-

nai hirUll-l:'.ılar için gerekli ver·gi ayr:ı.ccdıkları. sa[J~layacak, 

E-nnai kuruluçlar j_c,:in gerekli makina-teçhizat sUmrUk vergi-

sinelen nmaf olacak, S<mayiicileTin l1ullundıhları teır,el rnad-

deler, ara malları. ve mamul UrUnler ckmi:r-yollarında ucuz 

tarifeyle taşınacak, kamu tekelinde mallar bu kuruluşlara 

t.ıcuz sat :ı lacak, hUkUrnet ve kamu lnn··ulu~iları, bazı kor:;ml lar-

la yerli sanayii UrUnlerini ithalattan %10 daha pahalı da 

olaalar satın alacaklardı (6). Gene-bu dönemde 1924 yılında 
--·----------~-----

(5) Ner,r;üı ÜNÜİ, iırrUrk Sana,riinde Göriilen Gelüm:ıeler 11 Pazine ---·----"'" -----·-------------------' 
ve Dış Tic. MUs. Araş. ve De~. Gn. Md., Ankara, 1988, 

s. 221. 
(6) Mustafa SÖFHt;EZ, Tiirkiye Ekonc}müdnde 13unalım ____ ..... -~-------------·---------·-··--- ' Belge Ya-

yınları: 18, Cilt II, İstanbul, 1982, s. 16. 
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İş Bankası, 1925 yılında ise Sanayii ve Maaden Bankası kurul-

muşttır. 

1.3- 1933-1938 DÖNEMİNDE SANAYİİLEŞ~E POLİTİKASI 

(Planlı DevletçiJik Yılları) 

Bir lincek:l dönernde öze 1 te::;:>ebbUse da~_ranan ve onun ba-

şaramadıfı ekonomik sorunları devletin yapmasını öngören bir 

['lanayii yapısı esas alınmıştır. Aneak, 1929 Dünya Ekonomik 

J3lıhranı ve onu izleeren ;,rıllar, devletin ekonorn:iye etlcin ön-

lemlerle müdahalesini ~erekli kulmıotır (7). tzellikle ta-

ı·ımse:ıl ürUnlerin fi2.ratlarında ı~üyül~ :-lUtiUi]lere neden olan 

buhran, genio ölçUde tarıms~l bir yapıya sahip olan Türkiye'-

yi etkifd altımı alrnı:c~tı,r. Nitekim bunun f:onueu olarak 1930 

y:L1.ında Lambiyo ;1eneUmi hırma zorunlulufb-ı :h:ıyulmu:::ıtur (8). 

]3u nedenle aynı, yıl ıırr:PKKHK 11 kalml e;lilm:i.şU.r. Dif;er taraf-

tan ba:;ka bir karrunla ithalat sıkı lı:Lc ·Jenctirn altı.na alın-

"' ·!' ~ J.- ı- , -, • .ı, i· • . o ~ -L 9 3 O ·-r - ·ı ·~ -=ı " -J '7 (' ,. H1l:c',ıı· •.. lT8L8u ,d Jocı . - ,\J .. JL.!<.o .. -') 

J::i Kcınun'' çıLeTJ lmı_:_:tı.r. 

BUtUn ln.:ınl:n·, o dönemcleld ekonor:lk durum gere[i;i dev-

letin ekonomik bo·ratc.ı rnUdabale etrneuinin zorvnllılu[~un:1en 

d o[tnnı ş tur. 

1932 yJlında devletin ekonomjk alanrta etkinliftini 

n r·t :u· cı c ale ge li:} me Ler o lmt.:ı::;: v c \'8 ni hırumle r l:u~cu lrm.Jştur. 

DevJet Sanayi:t Ofjsi ln.ı:nürmıştur. B1.:ın1ın amaeı devletin BB-

(7) ÜlrLÜ, s. 221. 

( 8 ) HA N , s • t1 5 • 
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nayii işletmecili~i yapmasıdır. 1933 yılın~a Devlet Sanayii 

Ofisi ve TUrkiye Sanayii Kredi Bankası kaldırılarak yerine 

SUnıerbank kı..ı ru lmu c; tur. 

1933-1938 yılları sUratli bir sanayiile0me ve inşa 

dönemidir, Devletin fabrika !mrnıak ve :işletmek suretiyle 

ekonomik hayata aktif b ir ş e kil de mU da he le etmesi el;:onomi

mizde ilk kalkışı sa~lamıştır. Memleketin de~ioik köşeleri-

ne da~ılmış bulunan bu teşebbUsler bulundutu yerin ekonomik, 

kUltUrel ve sosyal hayatında önemli de~işmelere yol açmış-

tır (9). 

Bu dönemin en bUyUk özelliti planlı sanayiileşmeye 

önem verilmesidir. BBYSP'nı bu dönemde yapılmıştır. BBYSP'-

nı (193~-1938) yıllarını kapsamaleta olup TUrkiye Ekonomisi 

için ()nemli sanayii lmruluşları bu dönemJe Jnn"ulmuştıır. 

KarabUk Demir-Çelik Tesis leri 1937' de; İzmit EaE;ıt J:·abr·ika-

sı l936'da; SUmerbank Merinos Fabrikası l938'de; Şişe-Cam 

l935'de işletmeye açılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Sanayii Planı, l937'lerde hazırlan-

ıtJ~m ı.mı ra[tmen, İki nci Dünva Savaf-nnı.n oi·taya çı.kı.~;:ı ile uy-
u ~ ,, 

·' 

gulama alanına girememiştir. 

(Savaş ve Savaş Sonrası Yılları) 

Bu dönemde, ekonomi politikası turibi sUreci içinde 
-·----------------------·---
(9) Prof. Dr. Dündar Sfı.ÖLAM, 2:~rl>i.vf._Ekc2.QOm:i_§2,, Sanem I'..'Iat

baası, Ankara, 1983, s. 82. 
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11 Devletçilikıı ve 11 ~)cıvaş Ekonomisi 11 özellt[!;ini göBteren ve 

1940 yılı_ndn lfJbul e:i:ilen MilU. Konıma Kr:ınununun nevri baş-

lamıştır. Bu kanun ile hükümete ekonominin bütünü hakkında 

düzenleyici kararlar almasını sa~layan yetkiler verilmiştir. 

Bunlar özel kesimi zedeleyecek nekiJ~e kullanılmamıştır. 

UyguLamaya Jwmılmak üzere lıazır•lnnan ÜWSP'nı ile 

devletçilik :?;ente; Ull·~(::n:in ekonomi rıolitjJ-auı.nda hak:im olmUf_'}-

tvr. Plan, korumacı nitelikte l!ir ~h~ı t:ic:aTet politikaBı ile 

l!irlik.t e, anca k ·h u kez ;le:ıha çok ara ve ya tır un ma 1 ları ÜTe-

timinde voiunla~an ithal ikameci hiT sen2yiileşme politika-

;:ı ı_ rn n 1; e 1 ir 1 ey i c i l i (i n c1 e o hu; tu nı l mw:ı tu ( lO ) • 

Bu yıllarda, yeni yatırJmlara 3iri~mek yerine mevcut-

ların l:o:cunurı Ü}letiltTtt::si temel ooLi.til·.a olarak benitnt:Jennü:::-

tir. Bu dönem~eki yatırJmlar ·ı } ı ı ·ı t . raıa ço( ~orun u ı~.ıyaç madde-

ler·i ve str<d;ejik iinemi olnn lammactelere yönelmiotir. Yani, 

cH:inemde FJ8nayi:Lle0rne özel önemini ~/i.tii'IT!İ0, onun ~/erine sa-

vaçnn ctl~ileTini azaltacak bazı 'ren=L te:lbir-ler alınmasını 

yoluna ~idilmiştir. 

Savaş nedeniyle Türkiye Ekanemini ~ar ~alıplar içine 

sılDf~--:ımc:tı. Bu ne(1enle, J947 y:LJ.ınrlcı lı:L:r Kcılkınma Plaın 

( l94t?-l9~-52) pılmı:}tı.r. Plandn C5zs1 )(E;r.:;Jrne öncelik ver-il-

miştir. Türkiye CumbuTiyeti'nin yabancı yardım ve dı0 borç-
-------------------·-··-----
(lo) Q(·~~I~'z C'lt II 37 U ) l_.] 

1w1~ ~ ' l - . ' S • e 
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lanmaya açılması da bu devrede başlamıştır (ll). 1948 yılın-

da ABD ile imzalanan anlaşma ile TUrkiye'de Marshall Planı'-

na katılmıştır. Planın amacı zirai ve sınai Uretimi artırmak 

olmasına raLmen Ulkemizde daha çok tarırrsal kalkınma amaçlı 

olarak uygulanmıştır. 

(Yeni-IJiberal:ist Dönem) 

Bu dönem enflasyoncu gelişme yılları olarak TUrkiye 

Ekonomisinde önemli yeri olan 1950-1960 yıllarını kapsar. 

Bu diinemde tcmEHı1en yeni elconomi politib·sı_ yLirLitUlmU::,ıtUr. 

be ş leng:ıçt a e ko n om ik davranır:: L:ırda liberal fikirler hakim 

olı-r-.ut1, özel sektöre kalkuımada öncelik tanıyan ve devletçi

li~i reddeden bir politika izlenmiştir (12). 

1950 y:ıluidan ittbaren uyglılarıan 11 1iberal 11 ekonomi. 

politikasına, 1955'den sonra iklim şartlarına ba~lı olarak 

tarımsel Uretimde azalma ve dış ödemeler dengesindeki olum-

suzluklar sonucu meydana çıkan darbo~azlar nedeniyle ara 

veTilm:L; vs c1aha 11 rr:Uc1c::.haleci" biT yap:ıye geçilrni0tir. Kar 

hadlerinin hı:ntlanması, itlıal kotalar1rnn konrnaı:.n ve [.;;illi 

Korunma Kanunu'na (1956) başvurulması bu dbnerne rastlamakta-

rbr ( lJ). 

Ekonomik ;1urı.Jr,;lJn bozlılrM3sı Eıonucunıa, i.ç ve dış eko-

nomik gUçlLikleri ortadan kaldırmak ve e~onomiyi tekrar dU-

zene sokmak için 1958 yJlında sa~lanan d:ış finansman kaynak-

(ll) SAÖLAM, s. 84. 

(12) BAŞOL, s. 65. 
( ) i 'li·-'' o rı ? l J U_ LJU , '" • c. 2 ,_ • 



13 

ları_ ile birl:Ucte 11 Jstikrar tedbirleri 11 1J.y[;lılamaya sokul-

mu~:ıtu. Alınan bu örılernleı~ sonuc1;ırıda, 111Urk Ekonomisi'nde 

özel l'e;_:ıimin eski hızı keı3il:irkerı, h::ırım 1-t=;::ıininin oldukça 

l960'lar sonrasında da dıç tıcaret ve sarıayiileçme 

politikasında, l950'lere göre nit~likseJ bir de~iaim söz-

konusu olmustur. 1950-1960 döneminde ödemeler dengesi buna-

lımJ_ sonucu izlenen korumacı dış ticaret i,olitikaDının er-

chnda olv;::an i thal ikameci sonayiile~ır:ie, 11lanlı. döneme ge-

çiôle birlikte bUyUrneyi hızlandırmak amacı ile sistemli ve 

yoğ;un biçimde uygnlanan bir ;politika olar·ak ele alı.nmış, 

dış ticaret politikası da bu amaca ba~lı olarak biçimlen-

!Yij). '"'t ı' ·ı~, ( ] ı; ) • -1} - .... - ./ • 

ma politıkalarının genel özelliklerini ~açımaktadır. Karma 

:1Uzen:L içinde :tış ti.caret pol:Ltih_ısı cıruçlc:ı:nrdrm yara:rla-

nErak hızlı b:ir sannyiilezşmenin gerçeJd;:;;;U:cJlmeEi baç;J_ı_cc:ı 

wnc-Jçt ı.r ( 16). 

İ'lk ılımın bec1ef ve strateJısı_ne göre, 1963-1977 

devresini kapsayacak onbeş yıllık bir perspektif içerisinde 

be;;e:r ~n-llık devre leri l<:apsıyan kallonm,'ı plmılDrırıın lı.:.ızır-

lanması ve yılda or·tcılamcı %7 civtır-ındrJ bi:c ı,allnnms lnzına 

(14-) Necdet ıSEHİ'Ff, ~ıı.i.JrldJe'nin S~_D~·ri_i1:5~.:2~·iesi, Ankara, 1963, 

s. 123-124. 

(1 ,-) qc'·'.1ry,vz c···ıt ı-J- ç::o r:·c, .. ) u \,:uc,, >1. ., s . .-~c-)';2. 

. " 
(16) Lal:il E3F.:tiDOGLU, 1_L1Urkive'rlc: ;:;nnn•,r:iil:::::>mc-; ve Ih:::: T'icaret _____ ............ -~----- -· --·---,-----~-.. --.. .......__...., 

l'o1itika::n, 1l'uri1an 'Uı-,rınev:L At1ka·1·-.,r.ı ıoe.? c· ?J 
------ :./ -' • ---' • .'J '-' D• La 
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eric;dlmeı:'d Unr:;C5rülrnUr:;ıtUr (17). Ayrıca, 111Urldye'nin l<allnn-

masının saDayiileş~eye ba~lı oldu~u ~örü0Une göre hazırla-

nan f:Jt:cRte:j:i"le, ~ı1 Urldye'ıün uzun :1öneml:i ,::;eli;;mefünin nana-

yiileşme yönünde olaca~ı belirtilmiştir. 

Bi:cüıci Eeş Yı_llık Kalkınma lJlanı (1963-1967) toplum 

refahını artırma amacını gütmektedir. Bunu yaparken de sos-

yol adalet prensiplerine uyulmaya çalışılacaktır. Bu arada 

tam istihdc!nnn sa!i:J-<wmesı ve ~hsı ödemeler c1engesinin korun-

ması hedef olarak Alınmıştır (18). 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1968-1972), 

sunayiinin elwnom:i !lin r:.:ıU rük 1 e;'ri ci acıkca or-
~ ~ 

taya Lonmc:ıkte:-hr. İBYKP'cl.a özellikle, :'rr::tı:c·ı_m ve ara malla-

kc:_ıynakl:~rEı br:i(lı_lırJrnn zc:ırnanla ezalt:ıLır.s:t.ıı, i.l:inc:i plan'-

ol c:ır ak b E~ ı- i m :::ı e rwü :~: t :ir ( 19) . 

Uçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) strate-

(ltı) 

(19) 
~3.AGLAr,!I, s. 
c:• vv ı··ı-ıo'"; ·r·u·· 
) .. )lJ J ... .L ' ... )- .J ' 

fJ. 6 30 

tı9. 

s • 25 ' :ı. e n ; İkinci Dea Yıllık Kalkınma Planı, 
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jisine göre; sanayiileşmeda benimsenen prensip içe de~il, 
' 

tLı~ıa dön Li k olma k tır. TLirkiye \11us larara sı f;?Brt la ra uygun, 

rekabet gUcUne sahip sa~lıklı bir sanayiileşmeyi gerçekleş-

tirmek z.ortındadır. Bu bakı~mdan me·vcut ve yeniden ]CLirulacak 

sanayLi lerin ulusla:rar·at::ıı ve özelU.kle A'l1 ;;:ıEı:rtla:cı~na uyumu 

.kolaylaE;ıtıracak tedbirleı" alınacaktı~r. J3':iylece daha yüksek 

r-:ıevj.yede bir dıo ticaret dengesine yaklc:ı.şmak ve cb~~i lwnjonk-

tUrden oz etL:ilenen bir ihracat yapısı.nı gerçekleştirmek ve 

.. ~ ı d . ı 
o:ıeme~er 'engesınoe tav iz li dı ~J kre<li ler payın J~ aza l tmal\: 

amaç alınmıştır (20). 

Sanayiinin yapJsının ara ve yatırım malları endUstri-

leri yönLinde de~iştirilmesi DBYKP'da ana ilke olarak benim-

sanıneye devam e~ilmiştir. İleri <1erecede ithalat ikamesi bu 

planın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Ancak lıu dönem DUnya Enerji Bullranı 1 nı.n patlak verdi-

~i ve TLirkiye'nin dış ödemelerinde önemli gUçlUklerle karşı-

laştı~ı bir dönemdir. tilkenin artan enerji faturasını karşı-

layabilmak için ekonomisini dı0a açacak önlemler üzerinde 

durmasında bUyUk zorunluk vardJ. O ne:1enle bu yt:inde bir po-

litika ~e~işikli~ine gidilece2i yerde ithalat ikamesinin 

daha da koyulaştırılarak sUrdUrUlmeye çolış1lması bu planın 

uygulanma şansun azaltmıştır. Nitekim 1ıeklenen ~)olitika de-

~işikli~i 24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri ile gelince, 

DBYKlı'nın ı..ıygı...ılanıra açısından fazla bi:t· Je[':eri L:almarnıştJ_r 

( 21). 

(20) BAŞOL) s. 161. 

( 21) SEY:İDOÖ:,U, s. 27. 
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2-- 24 OCAI\ 1980 JU~RAELARI VE jzLEYLE DÖNElVlDE DI,ŞA AÇIK 

1970'lerin sonlarında çok Unemli boyutlara ula0an 

enflasyon ve dış ödemeler dengesi e;Uçli.ikleri kaı·;,_asında ön-

ce k1sa dönem istikrar önlemleri olarak uygulamaya konulan 

24 Ocak 1980 Kararları, ekonomide 1980 sonrası dönemde kök-

li.i yapısal de(iQikliklere yol açmıqtır. Bilindi~i i.izere 

alınan bu isUJ::ı·ar önlemleri ile 'l'i.i:clc:ye içe-J.önUk sanayii-

les'!Tıe politiJwsJ.na geçmL}tir. 24 Ocal~ ıc;c;c, Eararlorı ile 

başlayan ve onu izleyen dönemdeki dıQB ~önelik sanayiileşme 

politikasJ_nın an[J Lcıtlarını ,';ıu noktalBJ~ <1ltınila toplanabilir. 

2.1- P:İ'LASA LEcı;cı--:~İSİl'İU :iŞLI~Vi"r.:İ AWiTF.'AK 

Devletin mal ve hizmet Uretjminds etkinliAinin azal-

tılması, fiyat denetimlerinin htiytik ölçUde kaldırJlmasJ ve 

kamu kesicıinr1e fiyat a~rarlanwle,·ııun ilcili bi_rimlerce ya-

pılmaya haQlanmaoı bu yönde atılan ilk tnemli a~ımı oluştur-

maktadır. 24 Ocak 1980 Kararlarından sonra fiyat saptama-

kontrol koordinasyon komitesi kaldJrıldı ve fiyatlar serbest 

piyasa gtiçleriyle oluşmaya bırakıldı (22). Ayrıca KİT'lerin 

tirettikleri mal ve hizmetlerin maljyetl(;rirü fiyatlarına 

yam"'lJtabi.lıneleri, dola~nrnyla fi,_rat te;:ı1:i.ti konummcla geniş 

r..ilçi.ide serbest l,:almaları saftlannn "'tır (;~3). Bu kesime tanı-

nagelmiş vergi, kredi, gtimrUk kolaylık ve ayrıcalıklarına 

son veri lmif;tir. I'.~ evcut KİT' le:; d n bir lo snnnı n zama n i. c inde 
.~ ~ 

özel f3ekti.ire al~tarılrnosı konusun:la Unemle rhırulmw;ı, ve son 

(22) Prof. Dr. GUlten EAZGAN, Ekon_QIJli: .. 9:.~ __ };li§il___A_Çl]i Büytime, 

Altın Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 344. 
(23) Prof. Dr. Halil DİRjJ/ErEZİN, ~rUyldy::; ... J!:l~.Q.Q_Qr.üsi, Ana. Üni. 

Yayınları, Esl<"ü>.elıir, 1984, s. 189. 
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yıllaTda bu konuda somut adı.mlaı~ atılmıcıtır. Bbylece sana-

yiileşme kamu sektbrü ilişkisi bu kesimin özelleştirilmesi 

ve kamu ir;,ıletınelerinin verimlilik bazın:1a yeniden c1Uzenlen-

mesiyle sınırlı kalmıştır (24). Bu gelişmelere paralel ola-

rak 1980 sonrası dıı]a yönelik sanayiilerıme slirecüıde bzel 

sektörlin öncUlU~U belirlenmiş, bunun bir uzantısı olarak 

yabancı sermaye Uzerindeki kısıtlayıcı uygulamalar kaldırıl-

mış ve özel yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek amacıy-

la yeni önlemler alınmıştır. 

Bu önlemlerden bazıları, l983'te dış ticareti, 

re-export faaliyetini ~.eşvik etmek amacıyla 11 Serbest Bölge-

ler Genel MUclürlüğü 11 imrul du ve Başbakenlı_ğa ba2;landı. 29 

Aralık kararlarını izleyerek (28 Haziran 1984) yabancıların 

TUrkiye'de taşınmaz mal edinmesine ilişkin sınırlamalar 

lmlrhr:tldı (25). Ayrıca yabancı se:crnaye uygulamalarındaki 

yetki danınıklı~ını gidermek için, yetki tek elde toplendı. 

DPT'na ba~lı Yabancı Sermaye Dairesi görevlendirildi. 

Bir başka önemli g~lişmede önceki dönemde sanayiileş-

me süresinde etkin bir rol oynamış olan planlamanın etkisin-

de görülen azalmadı~. 

2. 2- İHRACAı:PA YÖl\IELİK SANAYİÜıE;şı, .. :E POl,İTİKAE3I 

24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan ve onu izleyen 

dönem içinde, ihracat çeşitli önlemler]_e özendirilirken, 

( 24) Fikret ŞENSES, 1980 S~.Q:t§.§~--I~.~S?..QS?.!n.i_to l.i! ik.§ 1E!E~.122:
f.bnda ~PU_rkiy_§ 'de~_§_nayiL~.§~, V Yayınları, Ankar-a, 

1989, s. 28. 
(25) KAZGAH, s. 350. 
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ithalatta kaderneli olarak literasyon uy~ulanrnıştır. Ocak 

1980 bUyük devalüasyonunu Mayıs 1981 de uygulamaya konan 

günlük lnır ayarlameları esasına dayalı "kaygan lmr politi-

kası" izlenmiştir. B1ınlara ek olarak ihracat dUşUk faizli 

kredi, gUmrUksüz girdi ve vergi iadesi gibi önlemler yoluy-

la desteklenmiş, (1989 yılında ihracatta vergi iadesi kal

dırılmıştır) ihracata yönelik yatırımlar özendirilmeye ça

lJ_şılrrnştı_:r (26). İhracatta lisansa tabi mallar1n sayısı 

azaltı_lıp, tescil kaldırılmıştır. İhracat kredilerinin kul

lanımı kolaylaşmıştır. İhracat mevzuatının basitleştirilme-

s:L, ihracatta dif;i;er LUrokratik engellerin kaldırılması, ih-

racat şirketlerinin çeşitli yollarla özendirilmesi 1980 

sonrası dışa dönük sanayiileşme strotejisinin önemli hal-

kalar1nı oluşturmuştur. 

İhracat politikalarındaki bu gelişmelere paralel 

olarak, 1983 sonlarına kadar, 198l'de kotaların kaldırılması 

ve liberasyon listelerinin bir ölçüde genişletilmesiyle sı-

nırlı k2lan literasyon girişimleri 1983 sonlarında hız ka-

zanmıştır (27). ithalatı yasak ve müsaadeye tabi mallara 

iliş ki n li s te 1 er belirle nmiş ve zama n i çinde iki list e de 

yer alan mal sayısı azaltılarak literasyon kapsamı genişle-

til miştir. 

ithalatın serbetleştirilmesi yolunda en bUyük adım 

29 Aralık kararlarını izleyerek atıldı. Ocak 1984 öncesinde 
----· _____ ... .__ ___ ,_J ____ .,. __________ ~--

(26) ŞENSES, s. 29. 

(27) ŞENSES, s. 30. 
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indirildi. İkinci önemli adım ithalat Uzerindeki dolaysız 
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devlet kontrollerinin azaltılması oldu. Bundan başka idari 

bUrokratik denetim önemli ölçUde azaltıldı. ithali izne ta-

bi mal sayısı 1984-'de 100 kadarken bu sayı sUrekli azaldı; 

1988 başında 33'e indi. Böylece ithalatta liberasyon oranı 

%90'ı aştı (28). 

Buna karşılık, yerli mallar için koruma fonlara kay

dırıldı; Fonlara tabi olan ~al sayısı ve fon miktarı itha-

latı dtizenlemede önemli bir araca dönUştU. l984'te 40 mal 

fona tabiyken, bu sayı 1986'da 379'a 1988 başında 783'e 

ytikseltildi. Di~er bir deyişle, ithalat korumasJ gUmrUk 

v~rgile:r·inclen 11 tarife dışı erıgeller 11 e kaydırılarak dUrıyada

ki ça6;da ş yU nt e me u yeluru ldu ( 29). 

ithalatı serbestleştirme girişimlerinin aralıksız 

stirdUrUlrnesi ve ithalatın hızlı artmasında en önemli etmen-

ler ihracatta sa~lanan hızlı artış ve 1980 Program~nın her 

aşamasında etkili bir rol oynayan İMF' ve Dtinya J3ankası gibi 

ulıJslararası kuruluşların sa[l;ladırh mali destek olmuştur 

(30). Bu gelişmeler TUrkiye'nin tamamen dışa yC5nelik sana-

yi i le ş me po 1 it ilm sı_ iz le mis i ne neden olmuş tur. 

Serbest piyasa ekonom1sine geçerk_en bir "anahtar 

(28) 1\AZGAN, s. 349. 
(29) KAZGAN, s. 34-9. 
( 30) ŞENSES, s. 31. 
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fivat 11 olan faiz hadlerinin de devlet denetirrd.nden CJ_karıl-L, - - ~ 

ması ve serbest piyasada oluşması amaçlandı. Selektif kredi 

almalarını sa~layacak Unlemler getirildi. Bankaların mevdu-

at sertifikası çıkarması serbest bırakıldı (Jl). İthalat 

rejiminde sa~lanan serbestlik finans piyasalarında sUrdUrU-

lemedi. Tekrar mUdahale edilmek zorunda kalındı. Fon piya-

sasındaki özgUrlUkler kısıtlandı, bankalar sistemi yeniden 

dUzenlendi. 

29 Aralık kararlarını izleyerek mevduat faiz hadle-

ri nin il. enetimi lVIerkez Banka sı na bırak ı l:nış tır. Kredi faiz-

leri serbest bırakıldı. 1980-1987 dön~minde mevduat faizle-

ri 19 kez Cleg)ştir:i.lmifıtir. Serbest faize geçiş 1987 Temmuz.t 

unda yıllık mev('luat :faizlerinin tekc-ar 3erbest bırakılma-

sıyla başlatıldı. Bu uygulamaya Şubat l988'de son verildi 

ve bankalar sıkı denetim altına alındı. 

Döviz fiyatının da serbest piyasa~a olu~umu için ge-

rekli yasal dUzenlemeler yapılmıştır. TL'nın konvertibl para 

olması hedef alınmıştır. Getirilen dUzenlemelerle döviz 

Uzerindeki miktar kontrolleri ve yasaklar giderek gevşetil~ 

di ve cezai önlemler kaldırJlmıştJr. 

Ayrıca sermaye piyasasına işlerlik kazandıran dUzen-

lemel er ve ba~~t a enerji, habe_rleşrne olmcık U zere altyapı da 

gerçekleştirilen önemli atılımlarda 1980 sonrası sanayii-

leşme sUrecinde Unemli bir rol oynamışt1r. 

(Jl) KAZGAN, s. 345. 
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8-9 AGUSTOS 1989 KARARLARI VE M.IAÇLARI 

1- 8-9 AGUSTOS 1989 KARARLARI 

1.1- GENEIJ OLARAK KARARLAR 

Daha öncedenrle de~inildi~i gibi, 24 Ocak 1980 karar-

ları ile TUrk sanayiinin aşamalı olarak dışa açılması hedef 

alınmış ve ithalat bUyUk ölçUde serbestleştirilmiştir. Böy-

lece, 1985 yılında kapsamı genişletilerek uy~ulanmasına 

başlanan ve ilk defa 1984 yılında uygul8maya konan yeni it

halat rejimi ile; İç fiyatların yUkselmesini önlemek için 

tUJceticiyi korumak amacJ.yla, aşırı flerecede lwrunan sanayii-

nin dışa açılması hedef alınmıştır. 

l980'den sonra kambiyo rejiminde de yeni dUzenlemeler 

yapılmıştır. 28 sayılı kararla ortaya konulan esnekleştiril-

mic; kambiyo dUzenlemeleri, 30 say:ı.lı ka~carla Temmuz 1984' e 

pekiştirildi. Böylece, artan uluslararası ilişkilerin gere~i 

ol2n kolav karar alma imkanına da zemin hazırlandı (32). ----------·..!.!.·------..-------------------
(32) Vecdi SEVİÖ, "60 Yılındc:ı KorumacılJk ve Konvertibilite',' 

A.s.o. DEn.' S.99 (rl'em...A[tııs.1989)' s. 15-16 
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Bu gelişmeler uluslararası olu~umlara de paralellik gös-

teriyordu. Birçok Ulke uluslararası yaptırımlarında etki-

siyle korumacılı(ı terk etmeye başlamıştı. 

1989 başlarından itibaren ekonom~k ve politik geliş-

meler, dış ticaret rejimi, gUmrUkler ve kambiyo dUzeninde 

yeni tedbirlerin alınmasını beraberinde getirdi. Böylece, 

1989 yılının UçUncU Uç aylık döneminde TUrk Ekonomisi için 

oldukça önemli sayı_labilecek l~ararlar alınmı~-ıtır. 8-9 Ağ:us-

tos Kararları olarak isimlendirilen de~işikliklerle, 

Be.BYKP'da yer alan gUrrırlik vergilerini.n tam serbestiye ya-

kın bir orana indirilmesi gerçekleştirilmiştir. TUrk parası 

ve döviz piyasası ile ilgili serbesti de geniolitilerek 

"KonbertibiU.te 11 ye c5n adım olacak tedbi::,ler getirilmiştir 

(33). Alınan kararlar, l980'den beri uy~ulana gelen ekono-

mik istikrar tedbirlerinin bir devamı niteli~indedir. Ka-

rarlar genel anlamda konvertibiliteye geçiş için ~:erekli 

olan [;Jai:<tları.n olu?turulmasını ve itr•alcıtırı kolayla9tırıl-

masını içermektedir. Şimdi alınarı kararla yapıları denişik-

liklerirı neler cldu[0mu inceleyeli.m. 

1.2.1- İthalat Rejiminde Yanılan De~i0iklikler 

8-9 A(ustcs kararları 1J1Urk ı:ıc-·nayiinde ithal ikamesi-

nin gelece~ini birkez daha ~Undeme geti~di. 24 Ocak 1980 

kararları sonras1 ndaki dı r,;a açılm.a di5neminde, i thal ikameci 

politikalardan vazgeçildi~i belirtilmiş, ancak yilksek gUm-

rUk vergisi ve fonlarla sanayii dallarının korurımas1na de-
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vam edilmişti. 1982 ve 1984 yıllarında gUmrUk duvarları ve 

fonların aşa~ıya indirilmesinde adımlar atılmışsa da fazla 

başarılı olunamamıştır. Bu kez alınan kararlarla, kapsamlı 

bir uygulama ile koruma oranlarının aşa~ıya çekilmesi he-

def alınmıştır. Bu nedenle, de~iştirilen ithalat rejimini, 

ithal ikamesi politikasının tamamen terkedilmesi sUrecinin 

başlangıcı olarak kabul ede~iliriz . 
. ı 

TUrkiye son on yıl boyunca yeni pazarların, Uretim 

ve hizmet bi:cimlerinin geçerli oldut;u bir rekabet ortamına 

nynm sağlamaya ça lır:makta dır. Alı nan bu son karar, HU kUm e-

tin dış ticaret rejiminde yaptı~ı son deniGiklikler bu 

nyumun bir parçasını oluşturmEıktadır. 9 Ac:ustos 1989 tari

lıinde Bakanlar Kurulu'nun 89/14392 SayJ_lı İthalat Rejimi 

Kararları' nda de{dr:ıiklik yapılmasına dair kararı yayımlan-

dı (34). Karar gere~ince bazı hammadde ve ara malı ithalat-

larının Lo l2ıylaç tır ı lma s ının yanısı_ra ç:::ık say ıda mamul 

malda gUmrUk ve fon indirimine gidilmiştir. A~ustos ekono-

mik kararların temeli; ithalattan alınan vergiler ve fonlar 

dUşUrUlerek, ithal malları ucuziatılmış veya ucuzlatılmaya 

çalışılmış, böylece fiyat yUkselişleri 1urdurulmak istenmiş-

tir. 

Aşa~ıda gösterilen tablo'larda ithalatta gUmrUk ver-

~isi ve fon oranları dUşUrUlen bazı mallar gösterilmiştir. 

(34) RG. T. 9 A~ustos 1989, No:l4392, s. 20247 



TABLO :II .1- İ 1l'HA"LA'l1 TA GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜHÜLEN BAZI MALLAR 

Madde Adı Eşki Oran 

Kahve 30 

Sabunlar 20 

Porselen sofra ve Kutfak Eşyası 40 

D ökme C arn 50 

Demir ve Çelikten Yaylar 25 

Aliminyum Saçlar, Levhalar lO 

Ev Tipi Buzdolabı 25 

Bulaşık Makinası 25 

Çamaşır Makinası 25 

TV Alıcıları 30 

Video Kayıt ve Gösterme Cihazıarı 30 

Traktörler 25 

Binek Otomobilleri 

-Silindir hacmi 1700 cm'e kadar 20 

- Silindir hacmi 1700 cm'yi geçenler 3 ç) 

ı· .. : ot os:tklet 40 

Gaz, Su, Elektrik Sayaçları 5() 

Mobilya 40 

20 

Seramik ve Cam Sanayii MUstahzarları 5 

KUrkten Giyim Eşyası 40 

Di~er Örme Mensucat 15 

Kaynak: BDT 

Yeni Oran 

20 

lO 

20 

20 

15 

5 

lO 

lO 

lO 

20 

20 

22 

lO 

25 

25 

20 

20 

15 

ı 

20 

lO 

24 
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' rrABLO:II.2- İ"'l'HALATTA F'OH ORANLARI DÜŞÜEÜLEN BAZI I\CALLAR 

( ABD Dolar Karşılırı TL ) 

Madde Adı Eski Oran 

Plastikten Sofra, Mutfak Eşya. 3 Dolar/K~ 

Bakır Teller BO Dolar/Ton 

Ev Tipi Buzdolabı 150 Dolar/Ad 

Bulaşık Makinası 150 Dolar/Ad 

Çamaşır Makinası 150 Dolar/ Ad 

Video Kayıt ve Gös. Cih. 200 Dolar/ Ad 

Binek Otomobilleri 

- Silindir hacmi 1700cm kadar GUmrUk vergi 
resim ve harç
larının yüzdesi 

- Silindir hacmi 1700 cm'den 

2000 cm'ye kadar 

- Silindir hacmi 2000 cm 

geçenler 

Kaynak: HDT 

Gümrük vergi ve 
harçlarının %60 

GUmrUl<: vergi ve 
harçlarJ.nJ.n 9:'.120 

Yeni Oran 

500 

100 

80 

80 

80 

80 

Dolar/Ton 

Dolar/ 1ron 

Dolar/Ad 

Dolar/Ad 

Dolar/ Ad 

Dolar/Ad 

% 20. 

o1 50 ;u 

% 100 

1.2.2- İthalat Rejimi Kararının Getirdikleri 

8-9 A~ustos kararları ile ithalat rejiminin getirdi~i 

de~işiklikler şu noktalar altında toplanabilir. 

i- 9 A~ustos'ta açıklanan, ithalatla ilgili kararlar

la, öncelikle mamul maddelerin gümrUk vergi oranları ve fon 
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oranları dUşUrUlmUştUr (35). 

ii- 9 A~ustos 1989 kararları ile aşa~ıdaki sektörler-

de gUmrUk vergisi ve fon oranları de~iştirilmiştir. 

Gıda, inşaat malzemeleri, eczacılık mUstahsalları, 

kimyasal maddeler, plastik, deri ve kUrk eşya, a~aç ve a~aç-

tan mamul eşya, seramik, cam ve camdan mamul eşya, demir-çe-

lik mamulleri, bak:ır, çinko, aliminyıım, lwr::;ıun, kalay, metal 

eşya, kazanlar, makinalar ve bunların aksarnı (buzdolabı, ça

maşır, dikiş makinası vs), elektrikli makina ve cihazlar ile 

aksam ve parçaları (pikap, teyp, video, televizyon vs), mo-

torlu kara taşıtları ve bunıarın aksam parça ve aksesuarları, 
.ı 

optik alet ve cihazlar, tıbbi ve cerrahi alet ve cihazlar, 

saatler, mobilya, oyun malzemeleri. 

iii- 9 Atustos kararları kapsamında, gUmrUk vergisi 

muaf olarak tesbit edi ı en madd_eler şunlardır: Mısır unu, t ı b-

bi alet ve cihazlar, cerrahi i~ne, masaj cihazı, protez diş 

rötgen cihazı. Bu mallar fonlu mallar listesine de dahil de-

ib ldirler. 

iv- Alınan kararlarla ithalat kesiminde liberasyon 

hareketine devam edilerek, kUçUk bir liste dışında bUtUn 

maddelerin ve malların TUrkiye'ye ithali serbest bırakılmış

tır. İthalatta miktar tehdidi ve kota sistemleri fiilen terk 

( 35) Erkal TÜZGİRAY, " Son Ekonomik Kcırarlar ve Getirdikleri", 

PARA VE SERMAYE PİYASASI DERGİSİ, 3.126 (A~ustos 1989), 

S • lO o 
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edilmiştir, ithalatta ön karşılık tesisi mecburiyeti de kal

dırılmıştır (36). 

v- Alınan 8-9 A~ustos kararlarıyla gUmrUk ve fonlar 

dahil ulaşılması planlanan en yUksek koruma oranları nihai 

mallarda % 50, ara mallarda % 30, TUrkiye'de Uretilen veya 

Uretilebilecek temel girdilerde% 10, TUrkiye'de Uretileme-

yen temel girdilerde muafiyet getirilmesi f:;ekLLncle saptan-

mJ.ştır. 

vi- 21 Anustos kararları ile hammadde ve ara malı ni-

teli~indeki maddelerde gUmrUk vergisi o:ranları, muaf, 9:, l 

veya % 5 olarak belirlenmiştir. Nihai mamullerde ise gUmrUk 

vergisi oranları % 20-25 olarak saptanmıştır. GUmrUk vergi-

sinin ~~ 1 olarak tesbit edildiği maddelerde, eş etkili ver

gilerde koruma% 235'e, % 5~olan maddelerde% 295'e ve% 25 

olan maddelerde% 53.2'ye ulaşmaktadır. Dokuma sektörUndeki 

nihai mallarda bu korumaye ek olarak genellikle 200 dolar/ton 

fon olduğu görUlmektedir (37). 

vii- 21 AralJ.k tarihinde A'r•na 1992 yılı için taahhUt 

edilen vergi hadlerine, hatta bu hedlerin altına şimdiden 

inildi~i izlenimi edinilmektedir. 9 Ağustos ve 21 Agustos ka-

rarlarının bir özelliği, bunların hem AT Uyesi Ulkelere hem de 

UçUncU Ulkelere aynen uygulanacak olmasıdır (38). 

(36) Kemal IWRDAŞ, 11 Ekonorrı:ide B1ınalJ.rna Do(:rı2, 11
, BANKA VE 

EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, S.2 (Şubat 1990), s. 6. 
(37) Deik BUlteni, İthalat Rejimine Ek Kararler,Ağust-os1989,s.7, 

(JB) Dej_k BUlteni, s. 7. 
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1. 3- KAl\':Bİ"YO REjÜ,tj KARARI 

1.3.1- TUrk Parasının Kiymetini Koruma Hakkındaki Karar 

( 32 Sayılı Karar ) 

Beşinci ve Altıncı beş yıllık kalkınma planları hedef-

leri ile son yıllarda uygulanan BiikUrnet programları çerçeve-

sinde yurt içinde ve yurt dışında sUrdCrillen lib~ralizasyon 

politikaları sormcunrla bu konuda önemli achmlar atılmıştır. 

Bu do[trııltuda ithalat ve ihracat rejimlerinde olduftu gilü 

kambiyo mevzuatının da daha liberal hale getirilmesi, özel-

likle konvertibiliteye geçiş için gerekli ortamın oluşturul-

ması, Avrupa rpophılu[tu'nun ekonomik ve mali politikaları ile 

uymnlaşma ve uluslararası piyasalarda entegresyanun sağlan-

ması bakımından bUyUk önem ta0ımaktsdır. 

Bu amaçla, 1983 yı lı sonundan i tibaren serbest piya-

sa sistemini yarıısallBştırmak uyglılama:''a konulan bir dizi 

ekonomik karar arasında yer alan Kambiyo Rejiminin liberal-

leştirilmesi politikaları do~rultusun~a kararlar alındı. 

Bakanlar Kurtılu 'nun 89/14391 sayılı 'l1Urk Pm:ası nın Kıymeti-

ni Koruma Hakionda 32 Sayılı Kararı (ll A[iustos 1989 gUn ve 

20249 sayılı RG.) yayınlandı (39). 

Yapılan yeni dUzenlemeler ile TUrk parası kıymetini 

korumak amacıyla, TUrk Parısının yabancı paralar ve altın 

ı ] u d ı· l" .. b ı· ı . Karşı .. ıgın B{l cle~erının e. ır enmesınc, döviz ve döv izi 

temsil eden belgelere ilişkin tUm i~lemler ile dövizlerin 

tasarruf ve idaresine, TUrk Parası ve TUrk Parasını temsil 

(39) RG. T. 11.8.1989, No: ~4391, S. 20249. 
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eden bel~elerin ithal ve ihracına, kıymetli maden, taş ve 

eşyalara ilişkin işlemlere, prim tahsili s~retiyle bedelsiz 

ithal izni vermeye, ihracata, ithalata rjzelli(ti olan ihra-

cat ve ithalata, görUnmeyen işlemlere, sermaye hareketleri-

ne ilişkin kambiyo işlemlerine ait dUz8nleyici, sın~rlayJcı 

esaslar yeniden belirlenmiştir (40). Bu t,ı:ısuslar 32 Sayılı 

kararla hUkme ba~lanmıştır. Ayrıca 32 Sayılı kararın konver-

tibiliteye ilişkin hUkUmler ile TUrk Lirasına ulı:ıslararası 

piyasalarda ka bı:ı ı gören, yabancı paralEr karşı.sında deği şim 

kabiliyeti olan para birimi niteli~inin kazand~rılması için 

gerekli geçiş ortamının hazırlanması amaçlanmış ve bı:ı amaca 

ulaE]ılması için gerekli hı:ılmki çerÇeve hazJ.rlanmıştır (41). 

1.3.2- 32 Sayılı Karar İle Getirilen Yenilikler 

i- 32 Sayılı kararla TUrkiye'de yerleşik kişilerin 

yı:ırt d~şından döviz kredisi temin edebilmeleri serbest bı-

rakılmıştır. 

ii- Belirsizliklere yol açan TUrkiye'deki kişiler 

ibaresi kambiyo mevzı:ıatından çıkarılmış, böylece, TUrkiye'-

de yerleşik, dışarıda yerleşik kişiler şeklinde Universal 

kambiyo ı:ıygı:ılamasına geçilmiştir (42). 
---·--·---

(40) V ey s i SEV lG, 11 .Afi;ı:ıs t os AvJ. Ekonomi k Kan:ır hı .rJ nı n Hı:ıkuk-
.;;..;;ı....<.-.;;:~~_;_;; . ..._ ---------

sal Yapısı 11 I\onvertibilite 1111 PiiH1\ VE 2.E:HI''AYE eİYASASI 
----~------· ·--·---~----·-----·------- ı 

DERGİSİ, s. 126 (Ağı:ıstos 1989), s. 13. 

(41) İK':L' :tSNf.l DEHG İSİ, "ÜlkE.;mize Ya bancJ S ermave Girif.:ıinde __________________ _...,__ 

Öneml} ___ Or~[L_s.l§._~~tJs.lar_§.~l':lC!P...!!f!:§.tL:ı;: 11 , S. 5 (Ekim 1989), 

s. 30. 

( 4 2) R<1Ci HOŞGÖR, 11 32_ §.§YlJ . .L_~~!..§!' İl~ . .Q_~1_:! !ll~D_.].§.§J:l ca Y ~
nilikler", İErl1 .iSA'I1 DFRı:JJSİ, S. 5 (Ekim 1989), s. 29o 
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iii- Yurt dJşına çıksın çıkmasın herkese 3000 Dolar'a 

kadar döviz alma izni veı'ilmiştir (43). 

iv- Belge aranmaksızın iadetin döviz satış limiti 

100 dolardan 1000 dolara çıkarıldı. 

v- İhracat dövizlerini.n yurda 90 gün içinde getiril-

mesini teşvik i.çin, tasarruf edilebilir miktarJn %30'a yük-

s e ı t il me f:d. ( 4 4) • 

vi- Altın ve kıymetli taşların ithal ve ihracı ser-

best bırakılmış-tır. Kıymetli ziynet eşyalarını yolcu bera-

berinde yurda serbestçe getirebilecek ve çıkarahilecektir. 

vii- Kredili ihracata, peşinat bedelleri kaldırılmış, 

illracat bedellerinin sCizleşmede belirtilen sUreler;1e yurda 

getiri.lmesi yeterli kabul edilmiştir. 

viii- 32 Sayılı kararla Türkiye'de yerleşik kişilerin 

yurt dızp.ndan döviz kredisi temin edeb:i_lmeleri serbest bı.ra-

kılmıştır (45). 

ix- TUrkiye'de satın alındı~ının teşvik edilmesi 

şart1.yla 15.000 dolara ı~adar yolcu berDbeı"inde yurt dır?ına 

(43) Ahmet YA VAS, nll_A[~gst . .2~l5QL~I'~~~~!:1-!!?-g __ Q.§~ . .trdJ.k1eri 11
, 

"PiR -, S'""'n····\ n , .. '.v , C!- --,·.-.·-r,··---.· o ')6 (" o) . \ :?.A i/1!, , nd·.LY.J.', t'L AS1IuJ. JJEfı._, I ol, ..:.ı. 1 c Ac;us to s l 9c9 , 

s. 17. 

(44) KAVAS, s. 17. 

(45) İKTİSAT DERGİSİ, s. ll. 
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çıko rı lma s ı serbest b ıra kı lmı. ştır ( 46). 

x- Ivlenkul ve gayrimenknl kJ.ymetler üze:ri.ndeki blo-

kaj hükmü ortadan kaldırılmıştır (47). 

xi- Eenlml kıyınet alımına serbesti getirilerek yaban-

cıların borsada TUr k menkul kıyınet lerini cı la bilmeleri; aynı 

şekil de, ~1 lirkiye' de yerleşik kiş i ve kın·ıımların yabancı bor-

salarda menkul kıyınet alabilme serbestisi getirilmiştir. 

xii- Dışarıda yerleşik kişilerin yabancı sermaye 

mevznatı dışında Türkiye'de faaliyette bulunmaları, adı or-

taklık tesis etmeleri ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt 

dışında yerleşik kredi kartı knrıılıışları ile lisans ve tem-

aileilik sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları belirleme-

ye Bakanlık yetkili kılınmıştır (48). 

xiii- Ynrt dış1na gidecek yerli sermaye ihracı ile 

ilgili Bakanlık yetkisi 3 milyon dalar~an 25 milyon dolara 

yükseltilmiştir. 

' xiv- }\ankaların vade'li di5viz alım satı_nn yapabilmele-

r:L serlıest bırakılmıştır (49). 
-·----- ---~--- -~ --~-~- --·-·- ... ·-·------- --·----
( 4 6) KA VA S, B. ·17. 
( ) I···ır..rp~-s 'nı l)E'-R.:···r··c·I·. ' 29 4 7 -- "- _l lLL . _ .J .. d ı S , • 

(48) Dr li'l D.·-·c·ı· nc)·qr'o''R 11 11 A'"'u t I< ı l'J'ze ı' ·r . , '·, _ne, ,_ ıı •.::'"' •, - V: B Q.§ __ :i!E;'?.!:..::§..I'2 ___ ~.1J.!i:.:_' 
) ·)r·v · - ··-·- '-·-,.--,-:-- C.' ?6 ( " 198 ) IJ,RA VE cmEt~AYE 1: . .ı. ASA~ I ın:.t·:Cıl~).L, ,) • ı__, A:'uctos 9 , 

s. 25. 
(49) I<:AVAS, s. 17. 
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xv- En önemli yeniliklerden birisi olarak 'I1ürkiye 'de 

yerleşik kişilerin, yurt dışından ayni, nakti ve gayri nak

ti ~redi temin etmeleri kredi anlaşnalarının Bakanlı~ı ib-

razı kaydı_yla serbest bırakılmıı]tır. Ancak r)refinansman, 

emtia ve kabul Lredilerinin vadeleri_rün bLc yı_lı oşomaya-

cafı kararıda belirtilmişti~ (50). 

2- EARAF?LARIF AI\'~AÇIJARI 

Türkiye 8-9 A~ustos kararları ile yen~ bir ekonomi 

politikası yönelişine ~irmiştir. Bu politikanın ana unsur-

ları ise, iç pazarın tüketici talebinin özendirilerek can-

landı:rılmaDı, bunun tüketi ci leredi le1•:iyle desteklenmesi, 

ucuz döviz politikasının devam etmesi, bu sayede gümrük ve 

fonların indj:rilmesiyle de ucuz ve bol ithalatı_n özendiril-

mesi, aynı. zamanda düşük kur ihracat üzerinde caydırıcı et-

ki yaptıltı t\;inde chı;:ıarıdan rrurkiye 'ye ;.:ıermaye akı::::ını özen-

dirici politikaların gUçlendirilmesi şeklinde özetleyehili-

riz. Bu politikalar ile tstenen amaçlara ulaşılmak istenmiş-

t:Lr. 8-9 A[:ustos kaı·arları ile hedef cılınan amac:;lerı şu haş-

lıklar a]_tında toplayahiliriz: 

2.1- TÜI\E11 İCİr~tN YOHUNI\'!ASI 

GUmrük rluvar]_arı ve fonların aşa~ıya çektlmesi, tü-

keticüıin korunması açısından önemlj_ bir faktördür. Bu şe-

kilde J.Uzumsuz, spekülatif amaçla fiyat artışına gidilme-

yecek, kalitesiz mallar Uretilmeye devam edilirse, tüketici 

ithal malıyla, üretilen mallar arasında seçim yapma imkanı 

tanındı2ı için sistemi bir yerde dengeye oturtacak ve sana-

yii kaliteli mal Uretmeye teşvik edecektir. 

( 50) Pe:rmaıü 1\U:PUl'J, u32 Sayı_:~]:_KEoraruı Get~E.9 .. :!J~-~eri11 , PARA 

VE f3ETU.~AYE PİYJ\ SJ.f:I DEr:G ts İ, S. 126 ( A[Jus. 1989) , s. 3. 



33 

Ayrıca halkın satın aldJ_p;ı ve kllllandı[:ı malın kali-

tesinin ve fiyatım_n dünya standartlar:ına uygun olmarn la-

ZJ.mdJr. E[;~er aşırı korumacılJ_k sonucu bu rturum korunuyarsa 

halk bu durumdan zarar görür. Bu nedenle gümrük vergileri 

ve fonlar kaldırılarak halkın daha kaliteli mal alması sa~-

lanmTŞ olacak. Böyleee, al:ınan kararlarla tüketicinin korun-

ması hedef alınmıştır. 

2.2- YERLİ SANAYİİ DIŞ REKABETE AÇl\1AK 

Alınan 8-9 A~ustos kararlarının di~er bir amacıda 

yerli sanayii dış rekabete açmaktır. Kararlarla özel sek-

töre bUyük imkanlar tanınmış ve özel sektör teşvik ertilmek 

istenmiştir. Özel sektör korunınava devsm edilmektedir. An-

cak bu koruma daha makul seviyede ve bundan sonra da indiri-

lece~i göz önünde tutularak sanayiimizin dış rekabete açıl-

ması arzulanmıştır. 

2. 3- EHYLAS'ı'ONUN DURDURUU.1ASI 

GümrUk ve fon indirimi ile ithalatın ucuzlatılıp ta-

lebin bi:c k:ı::3mırnn karşılanması_ ve yerli üreticilerin fiyat 

nrtJşlarunn önlenrrıe[ü; ayrıca mevcut c:ibvizleri ithalata 

tahsis ederek likiditeyi azaltmak ve di~er vandan arz ve ta-

lebi denrseleyerek en:flnsyonu yavaş ı atmak ve enflasyonla dö-

viz .hıru arasında makcısı kapatmalç istenmiçd;ir (51). Kararlar 

ile sarıayiinin lmllandı.i1;ı hammadde daha 1Jeuza mal e::lilecek. 

Böylece ithal malların rekabeti senayiicile~in fiyatları dü-

şUrmesini, yapılan zamların duraklamasını sa~layacak ve bu 

ı J f 'l ~ necen.e en·. asyanun a0agıya çekilebilmesi dUPünUlmüştür. 

( :; l) J? e yy c:ı z EERYEn, 11 İhra c .9. tt a R.~l\.§l]?.~L.Q.§ns 1 mı ~-.A zal a ca k 11 
, 

KAPİTAL DERGİSİ, EylUl 1989, s. 32. 
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Alınan ekonomik kararlarla, harnmaade ve vergi indiri-

mi, yen:i. fabr:ilu--:ı ln.ırmak ve ihracatı artrrrnak isteyen sana-

yiicileri teşvik edecek. Böylece hem ekonominin canlanaca~ı 

hem de ihracatı artJr!,ıak :imkanı_ bulunabileceği dlL:ıünülUyor 

(52). Gümrük vergileri ve fonlarda yapılan indirimlerle s~~ 

nayiinin kullandı~ı harnınade girdisi ucuzlayacak. Dolayısıyla 

ihracat malı da ucuza mal edilmiş olacak. Bunun sonucunda 

dışarda rekabet şansımız artacaktır. Hükümetin bu kararlar-

dan belcledi[;i özel te0ebbüsü biraz zorla_''a:cak rekabete açık 

hale gelmesini sa(layacak özel sektörün temel girdisi olan 

hammadde ve ara malların maliyetlerinin 0üşmesidir. Bu ted-

birler ışı~ı oltında, sanayiimizin verimlili~in artırılması, 

J:a ı it e nin artJrı_lrno sıy la c"\ Li nycı pi~~as aları_ rı da yer i r'li zi gen i ş-

letmeleri c\ffiiJÇ edinilmiştir·. 

Hamıııadde, a:ca [';irdi ve :ratı:nm mı:ıll<n·uıda gUmrük ve 

fonların giderek sıfırlanması hedef alınmıştır. BUylece, 

yatJ_rımcılar Lııllc:ınocakları i_tllal mallc.rını Claha ucuza r~eti-

recekler. Doloyısıyla yatırımın maliyeti dü~ecektir. Yatı-

rımcıların vatırJma y~nelmeleri hedef slınmıştır. 

2.5- P.VRUVA ~ 1 0FLlLlJ(;ü'HA lYlJI'!' 
' ' 

ayı_nd:::ı cetiri len lw rar li:! r la , gLimrtik v e:r·gj 

OI'DnlarJ ve fon:lcır :indi:ci.lorel-:~ Avrurıa rrıoplı_ılu(i:u'nd'·k:i dış 

ticaret rejünine tı-·•um sat:lanması hedef alınmı.')tu·. Bi5ylece 

kaldıracak Avruna TopluluUu'na korumHcJlıktan arındırılmış 

(52) DUnya Ga~>,eUs:i., 12 P.(hıstos 1989, c. 4. 
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2. 6- CL1 EKELIJiı:PİN ()NLENl\ıiESİ 

35 

Kartel ve fiyat anla~maları ile rekabeti engelleyen 

sanayiiciler son kararlardafu sonra ı~en~ilerini celi~en şart

lara göre ayarlamek zorunda kalacaklardır. Tekel durumundaki 

sektörlerin yaptıkları fiyat artışlarının önlenmesi amaçlan

mıştJ.r. 

2.7- DÖVİZDE LJJ3EHASYOH 

Döviz sisteminin liberalizasyonu ekonomide itici bir 

gUç olacak ve ~ış dUnya da TUrkiye'nin gUvenilirli~inin ar

tırılabilece~i amaçlanmıştır. 



tl Ç tl N C tl B Ö L tl M 

1.1- GENEL Alflı.Aiv:DA E~rKİLERİ 

TUrkiye'de 1980 yılından bu yann uygulanan sanayii-

ler;:ıme politikası dı~ı ekonomik ili;:ıkilercle ihracatın teşviki 

Ve ithalstJ.n EıerbestleE}tirilmeEıf yoluyla rrürki;<fe ekonomisi-

nüı dUnya ekonomisi ile entegr-c_:ısyomnm sarlamaya yönelmiş-

tir. Her- iki amaç imalat sanayiini olumlu yönde etkilemiş, 

ihracata verilen teşviklerle imalat sa~ayii Uretiminin ve 

kapasite kullanımının artması saKlanmıştJ.r. İthalatın libe-

ralizasyonu ise imalat sanayiirün kullendı{l:ı ithal girdile-

rin serbestçe sa~lanmasına imkan vermistir. Mamul mal it-

halatı, der-ü-~en koruma oranları dahilinde imalat sanayii-

nin rekabete açJlmasım sa(lamıştır (53). 

(53) Hat:ice K~:~ımEN-İsmail H. GÖKAL, "f3'l:~Q::z_:_:iil~§I_!]e Stra~ji-

1 ' T · · l · T' · · " 11 A '7 tı·n:• 1TI-' 1' I 0 Tl·- CJ• RVrn ~'E-~_!-~--~~E-{~ ,Jen~y~ , IJl"ILc~.:\c, 1 ~ J •] . o.'\ .. c .• J 1J-i,l1-

GİS:t, S. 5 (1990/1), s. 43. 
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Bu anlamda son olarak l980'de alınan kararların uzantısı 

o larak e ko no mi de 8-9 Ağustos 1;-arar Lı rı o 1 ara k bi li ne n ve 

TUrk Ekonomisi icin bnemli savılabilecek kararla ithalat ,, u 

rejimin dt:; (ı e(': i~; :ik li k ler ya pılmu:tır. BıJ. kararla çok sa:1ıda 

malın gUmrUk ve fon oranları indirildi ve fon oranlarında 

yeni dUzenlemeler yapıldı. 

Kuskusuz, 8-9 A~ustos kararları ile alınan gUmrUk ve 

fon indirjmJnin imalat sanayii u~erine etkileri sözkonusu 

olacaktır. İmalat sanayiind~ki gelişmeler incelenerek etki-

lerin ne yönde ~eli0ti~i belirlenmeye çalı~ılacaktır. Önce 

kararları.n nominal ve efektif korıJma oranlarına etkisini in-

celeyelim. 

Prof. Dr. SUbidcy TOGAN ve Prof. Dr. Hasan OLGUN tara-

fından yapılan aracıtı.rmaya göre A1''1Wtu~ kararlr:JrJ_nın NKO ve 

EKO'na etkisi Ek-l'de tablo'da verilmintir~ Tablo'dan da 

izlenebilece~i gibi 1989 yılında, 1988 yılına kıyasla 15 

sektörUn NKO'nın yCkseldiği, 34 sektörUn NKO'nın ise dU~tU-

"·· .... 1 ltd' :e·tı· J h J gu c;orumec,e.:t.r. n .. nse. ve ayvanscı. yai~lar ima li, orman-

cılık, demir cevheri c~ıkarırrn, c~ imento, afi:aç ve mantar, ka-

~ıt ve ka~ıt UrUnleri, ilaç, mszbcıha UrUnleri, basın-yayın, 

ciltçilik cihi sektörlerin NKO'ları artarken, taşıma araçla-
--------------·---------·- ·------·--·----
* Nl\0; Hih8 i rrıamu ll er li zerine konan r;LimrUk vergisini n yer li 

Ureticiler için yarattı~ı koruma etkisidir. EKO ise ithal 

ikamesinin var oldu~u sanayiide nihai UrUnUn birim başına 

gUmrliklU fiyatlarla meydana getirilen katma de~erinin; 

serbest ticaret koşulları altında, Aynı sanayiide birim 

başına olu8acok olan katma de~ere oranla ortaya çıkan ar

t:Lş oranıdır. 
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rı, elbise-giyirn eccıy<::ısJ., anaç mobilyo mefruşat ve cam sana-

yillerinin NKO'ları büyük ölçüde düşmüştür. Tablo'dan ayrı-

ca 22 sektörün EKO'nJn düştütü görülmektedir. Demir cevheri 

çıkarımı, kimyasal gübreler imali, ka(ıt ve ka~ıt ürünleri, 

ilaç sanayii, a~aç ve mantar ürünleri sektörl.erinin EKO'la-

rı artarken, a~aç mobilya mefru0at, taşıma araçları, el.bise 
' 

gi:~rim, sebze i~:ıleme, un ve 1'ın1u mamuller ve cam sektörleri-

1989 vergi revizyonu tüm ekonomi için arırlıklı NKOL 

nı %59.5'ten %48.8'e, endüstrilerarası da(ılımının standart 

sapmar:n ise 'J{48.5'ten 'J{,J3.2'ye düçiirmLi::ıtUr. EKO'nJn ekonomi 

çapındaki a2ırlıklı ortalaması 1988 yılında %64.9 iken bu 

oran 1989 yılında %46.3'e, standart sapma ise 194.68'den 

93.Jl'e dUf]ırıUrıti.ir (54). Kı.sncc::j 1989 vergi düzenlc:mesinin 

mw ve EKO'larJ.na etkü:3ine cle[;;indi kten serıra' :~Umrük V e fon 

indiriminin imalat sanayii üzerindeki etkilerini makro de-

~işkenlerdeki de~işmeleri dikkate alarak inceleyelim. 

1.2- URETİM UZERİNE ETKİSİ 

1.2.1- İmalat Sanayii tlretimi 

ıgne yıl:uıfla ekonomi de ort aya ÇJ. b::ı n bazı o lumsuz p:e-

li~meler karşısında, özellikle fiyatlar ~enel seviyesinin 

··ı ı ] .:ı t d'" ıı··-. ]~" yu ;:see oran J-1Tı1a ar· ması sonucu, , ıe:er se c;orlerı o _n1ıf':u 

~ibi, imalat sanayiinin Uretim artısını olumsuz yönde etki-

(54) l'rof. Dr. SUbidey TOGAll--Prof. Dr. }L•san OTjGUH, "l980'li 

YıllEn·fla 11Urki -re' de İtk::ılatJ n Lihe:rEılizasvonu ve GLirilrUk --·---·---· ---·---~------....:·--------····--·----··-----~~---4 --- __ ,__ _______ -.;...:, ____________ _ 
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leyerek, bazı sanayii UrUnlerinde önemJ.i dUşUGlere neden ol-

rrlUf)tUı·. 1988 y~ılJ.rı:Jak:i n;eli:;::rielerin etkisüı:le lwlan 1989 ~n-

lı0ın ilk altı aylık ~öncmin~e, yUksek enflasyondanilsri 

gelen satın alma gUcU kayıplarının ve alınan ekonomik ted-

l i ö l ç U il e k e n c1 i ni h ic-; s et t Le m ;i i:ı t i r ( 5 ~) ) • J3 u nu n ya n ı n da f i na n s -

rncw m<31iyetlerirı-lc;ki artJ_şla:r) yatırJrnlann azalmasJ_, kapasi-

pılan zamlar Uretimi.n yavaşlamasına neden olmuş ve talepte ele 

f'~örUlen :laralma soEucu imalat sanayiinin r1urgunluk içine gir-

;~ i :~. i ,,. c;--. U J rrıü o t ü r -t ... - '-· .J 1. -- - ':.} J • 1988 yılın1n ikinci yarısında Uretim dUome-

si ve gerilemesi, 1989 yılının ortalarına kadar devam etmiş-

tLc. Bu durunrtl (rı:'alılo:III.l) 'den jzlerneL ınlimkUndLir. 

(%) 

JNfAIAT SANAYİt 1988 ~_$2_ 1990 

-Devlet 
I. Dönem 16.4 -4.0 -0.8 
II.Dönem 7.3 -13.6 13.8 
III.Dönem 1.7 --2.4 5.0 
IV,Döneın -ll. 5 -2.6 6.0 

-Ö:z el 
I.DUnem 14.4 -5.9 17.8 
II. Di_inem 0.3 6.8 9.1 
III.Dönem 0.7 L3. 3 10.6 
IV.Dönem -9.4 12.2 10.7 

-~'oplam 
10.9 I.Dönern 15.1 -5.2 

II.DUnem 2.7 -6.6 10.6 
III.Dönem 0.2 7 .. 6 E3.7 
IV. DU nem -10.1 6.7 9.1 

Kaynak: DİE 

Bir önceki yılın aynı dönemine ~öre yUzde de~. 

(55) TOBB, tkt:i::uvLi Bc:ınor, Anlrm:'[cı, 1CJ90, s. 138. 
---··------~-.. -·---
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Tablo'dan da görUlece~i gibi 1988 yılının birinci 

döneminde imalat sanayii Uret imi bir önceki yıl:ı.n ay nı dö-

nemi ne göı"'e 9015 .ı art ış gösterirken, ikinci dc5nemde bu ar-

t:ış %2.7'ye dUr;ımLiştLir. 1988 yılının üçLincU ve dördUncU Uç 

aylık dönemlerinde de gerilemeler devam etmiştir. Bu olum-

s uz durum 1989 yı ı ının i lk a 1 t ı ayl :ı_ k döneminde de sUr mU ş

tlir. İmalat sanayii Uretimi birinci Uç a~,rlık dönemde %5.2, 

ikinci Uç aylık dönemde %6.6 oranında gerilemiştir. tire-

tim deki gerile me hem dev ı et hemde öze 1 kesim~len kaynak la n-

ma k.t a d:ı_r. 

KonjonktLirel gelişmelere karşı duyarlılık gösteren 

imalat sanayii sektörLi, 1989 yılının ikinci yarısırıda iç 

talebin artırılması yönUndeki politikalara paralel olarak, 

ithalatta liberalleı]tiı..,ilmeye yönelik t=ılınan kararlar sonu-

cn, y:ıl içerisindeki durg1.ınlug;umı terkede:cek yer:ini canlan-

maya bırakmıotır (56). Sanayiide görülen bu bareketlenmede, 

Agustos kararlarıyla gümrük ve fon indirimi sonucu girdi 

fiyatlarında göriilen eerileme (faiz, kur, ithal mileyetleri 

vb) ve yurt içi talepte meydana gelen genişleme etkili ol-

m1J.ı]tur. Alınan lcararlarla eleonomide iç talebi canlandırmak 

ve ayarlamak suretiyle iç dinamikleri harekete geçirerek 

bir canlsnma yaratılmıştır. 

GUrnrUk vergisi ve fonlarda yapılan indirimlerin ham-

madde, malzeme ve yatırım mallarını kapsar hale getirilerek 

dışarıyla haksız rekabeti azaltan bir ortamın yaratılması 
----·---··----------
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(57), özellikle ithal girdi kullanan sanayiileri olumlu yön

de etkilemiştir. İthalat yoluyla girdilerde sa~lanan ucuzluk 

sanaviinin üretim rm:ılivetlerini etk.iler:üs ve bu durum fivata 
'·· 1.1 -~ '' 

yansımıştır. Bunun sonucunda bazı malların fiyatlarında ge-

rilemeler oldu, bu da talebi artı.rmu?tır. Sonuçta üretimin 

s:rtmasına neden olmuştur. 

ithalatın serbestleştirilmesi ve gümrük oranlarının 

dUr;ıLirülrneDine ba(:lı. olarak, ara malı ve :ratırım malı ithala-

tının kolaylaşması ve 1989 yılının ikinci yarısında maaş ve 

ücretlerde sa~lanan reel artışların iç talebi hareket geçir: 

mesi tüketici kredilerinin artması imalat sanayii üretimine 

olumlu etki yapmıştır (58). Bütün bu hususlar kararlardan 

sorırald dönemde üretimin canlanmasında etleili olmur:;ıtur. Sek-

tcrde gö·cUlen bu hareketlilik 1990 yılına ö.a yansı.ınıştı_ı.,. 

İffialat sanayiinde görülen bu canlılı~ı şekil üzerinde de 

görmek ınümkUndDr. 

Şekil: l'den de görülece~i gibi 1989'un ikinci yarı-

sından itibaren üretimde bir canlanma sözkonusudur. tiretim 

gerilemesi kararların etkisiyle yerini üretim artır:;ıına bı-

rakmıstır. Nitekim 1989 yılının üçüncü ayında devlet kesimi 

Uretüıün.de %2.~ gerileme, C5zel kesimde 5'313. 3 ve toplarnda 

%7.6 artış sa~lanmıçtır. DördUncU Liç aylık dönemde devlet 

kesim:L Uratiminde %2.6 oranında dÜ(JÜf?B karsıılık, ijzel kesim 

.. r·"' t · n·' ~ r4 -' o:< ı? ,.... Ll... c; l. Li J. t h _C ;o "- • c:'. , to:(:ılamda %6.7'lik artı;:; olmuşt1~r. (Tablo: 

III.l) imalat sanayiinde yıllık p;elişme durumu ise; devlette 

(57) ASO, Uç Aylık Ekonomik Rapor (Nis-Haz. 1990), s. 48. 
(58) fJ:'OBB, Uc Aylık FJtr,rLQ.Dıi..LJ?n•ıcF· (Tem-Eyl. 1990), s. 12. 
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%5.5 gerileme, özel kesimde %6.6 artış, toplamda % 2.1 ora-

nında artış şeklinde olmuştur (59). 

GörLildü2;ü gibi., 1989 yılının ilk altı aylık dönemin-

de sanayii üretimi bir önceki yıla oranla düşme gösterirken, 

ikinci altı aylık dönemde, özellikle özel kesim üretiminde 

sağlanan gelişme sonucu, yıl sonunda% 2.1 oranında bir reel 

artış sağlarrabilmiştir (60). imalat sanayiinde gözlenen olum-

lu gelişme 1990 yılı boyunca devam etmiştir. 1990 yılının 

ilk üç ayında imalat sanayii üretimi devlet kesiminde % 0.8 

gerilerken, özel kesimde % 17.8 oranında artış göstermiş, 

toplamda ise % 10.9 oranında gelişme kaydedilmiştir. Özel

likle dayanıklı tüketim malarında görülen artışlar, ithala

tın ucuzlatılmasıyla hammadde ithalatında görülen artışlar, 

enerji ve kapasite kullanımında sağlanan artışlar üretimdeki 

canlBnmanın devam etmesini sağlamıştır. 

1990 yılınJ_n UçUncü yarıs1nda yaşanan Körfez Krizi 

dolayısıyla sanayii ürünlerine olan talebin daralması ve 

Körfez ülkelerinden ihracata olan talebin azalması, üretimin 

kısmen yavaşlamasına yol açmıştır. Ayrıca sanayii kesiminde 

olumsuz gelişmelere yol açabilecek faktörlerden biri de, ha-

len sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde sendikaların ile-

ri sürdükleri ücret zammı talepleridir. Bu da sanayii olum-

suz yönde etkileyebilecek ve üretimin azalmasına neden ola-

bilecektir. Ancak bu olumsuz gelişmelere ra~men, imalat 

(59) TOBB, tlg Aylık Ekonomik Rapor (Ocak-Mart 1990), s. 8. 

(60) TOBB, (Ocak-Mart 1990), s. 8. 
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sanayii üretiminde görülen canlılık 1990 yılı boyunca devam 

etmiştir. 

1990 yılının birinci döneminde devlet sektöründe ge-

rileme sözkonusu iken, diğer dönemlerde t;erek kamu kesimi, 

gerekse özel kesim indeksleri artış göstermiştir. İkinci 

dönemde kamu kesimi artışı fazla iken, üçüncü ve dördüncü 

dönemde özel kesim artışı daha yüksek olmuştur. (Tablo:III.l) 

ŞEIÜL:l 

Ü:T.ALAT SANAYİİ ÜRETİf..iı AHTIŞ HIZLAIU 

20 
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10 

~ 

o 
881.d 

-5 

-10 

-15 

aylar 

·•· devlet ·O· öz:el •· toplam 
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1.2.2- Alt-Sektörlere Göre İmalat Sanayii Uretimi 

İmalat sanayii Uratiminin alt-sektörlere göre da~ılı-

mı Tablo:III.2 1 de verilmiştir. Tablo'dan da takip edilebile

ceği gi.bi h-emen hemen bUtUn sektörlerde 1989 yılının ikinci 

yarıy:ı.l döneminden it i b aren U ret im art ış ları sC5zkonusudur. 

Bu durum 1990 yıl:ı.nda da devam etmiştir. 

Uratimdeki gelişme alt-sektörler itibariyle ele alın-

dı~ında,grevler nedeniyle lastik sektörUnde gerileme kayde

dilirken, tUtUn, plastik, kimya, petro - kimya ve çimento 

sektörlerinde durgunluk yaşanmıştır. DC5nemler itibariyle bi-

rinci dönemde gıda, içki, tUtUn sanayii, ikinci dönemde triş 

ve toprağa dayalı sanayii, UçUncU dönemde ise yine gıda, 

içki, tUtUn, dokuma, giyim eşyası, deri s anayii. nde U ret im 

de~erleri bir önceki yıla göre azalfua göstermiştir. Bunun 

yanısıra birinci ve ikinci dönemde en fazla Uretim artışı 

metal eşya, makina, otomotiv, metal ana sanayii, a~aç UrUn-

leri ve mobilya sanayiinde görUlUrken, UçUncU Uç aylık dö-

nemde metal ana sanayii, metal eşya, makina ve otomotiv sa-

nayiine ek olarak ka~ıt, ka~ıt UrUnleri, basım sanayiinde 

önemli ölçilde artış kaydedilmiştir. Di~er sektörlerde ise 

durgunluk gözlenmektedir (61). 

A~ustos kararlarıyla alınan gUmrUk ve fon indiriminin 

Uretim Uzerinde etkisini daha iyi gC5rebilmek için madde ba-

zında incelemek yararlı olacaktır. GUmrUk ve fon indirimle~i 

özellikle beyaz eşya ve otomotiv sanayiini önemli ölçUde et-

kilemiştir. Bu nedenle burada dayanıklı tUketim mallarının 
-~-----------l~---

(61) TOBB, (Ekim-Aralık 1990), s. 8. 
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üretimi incelenmiştir. 

Dayanıklı tüketim malları üretimi l988'e kadar düzen

li bir artış gösterirken, 1989 yılında ekonomide yaşanan 

durgunluktan etkilenmiştir. tiretimdeki gerileme, talebin 

azalması, yüksek enflasyon, yüksek kredi faizleri ve bunun 

yanında üreticilerin ellerindeki mevcut stokları eritmek ama

cıyla üretimlerini d~şUrmeleri etkili olmuştur. tiretimdeki 

bu gerileme 1989'un son döneminden itibaren canlanma içine 

girdiği görülmektedir. Bu canlanınada kararların etkili oldu

~unu söylemek mUmkündUr. 

Dayanıklı tilketim malları Uretiminde 1989 yılında 

1988 yılına söre dLişLişler olmuştur. Bu dUşüşler traktör, 

elektrik sUpLirgesi, dikiş makinasında hat noktaya uJ.aşmıştır. 

Sactece televizyon, kamyonet ve minibüs-midibUs Uretiminde 

1988 yılına göre artış kaydedilmiştir. 1990 yılı Ocak - ~art 

dönemine ait dayanıklı tüketim malları üretimi karşılaştırıl

dJ~ında, bu mallar ile taşıt araçları üretiminin arttığı gö

rülmektedir. Sözkonusu malların 1989 yılına ait Uretiminde 

bir önceki yıla oranla azalışlar olmasına ra~men, 1990 yılı

nın ilk Uç aylık döneminde artışların kaydedilmesi sanayii

<lt~Li canlanınayı r:öst ermekt edir. Nit ekim O cal<: - ı·.r:art dönemin

de televizyon üretimi % 129.1, müzik seti Uretimi % 566.7 

oranında artarken, atomabilde % 62.2 oranında artış kayde

dilmiştir. (Tablo:III.J) 

1990 yılının Ocak - Eylül döneminde 1989'un aynı dö-
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nemini göre önemli oranda artışlar kaydedilmesi, sanayiideki 

hareketlili~in devam etti~ini göstermektedir. Dönemin daya-

nıklı tüketim malları üretimi, 1989 yılının aynı dönemi ile 

ı 1 t ıd ~ d en fazla artJ.s_ı_n °;~ J.l5.l'lı"lr artıs.la (arşı .aş J.rL ıc:ın .. a; _ ___ V _ _ ~ _ 

televizyonda oldu~u görülür~ Televizyon dışında en fazla 
' 

üretim artışı başta traktör olmak üzere taşıt araçlarında 

olmuştur (62). 

l.2a3- Üretim Etkisinin De~erlendirilmesi 

Daha önceden de de~inildi~i gibi, kararlardan önceki 

dc-inemde ekonomide büyUk bir durgunluk yaşanmakta idi. Ekono-

mide yaşcınan bu durgunluk imalat sanayiini de olumsuz yönde 

etkilemişti. Bunun sonucunda üretünde düşme alımış, kapasi te 

kullanım oranlarında yuvaşlama ~örülmüştür. Kararlardan son-

ra izlenen politikalar neticesinde imcılat sanayii üretimi 

canlanma içine girmiştir. tiretimdeki cenişleme büyük ölçüde 

talepteki canlanma, ithalatın.libere edilmesiyle girdi mali-

yetlerinde görülen azalma ve kapasite kullanım oranlarında:-

ki artıştan kaynaklanmıştır. Aynı zamanda üreticileri dış 

rekabetle karşı karşıya bırakması, üreticilerin daha kali-

teli ve dnha ucuz Uretebilmelerine_neden olmuştur. Bu yararı 

yanında Ureticilerin bazı malların üretimini kısmalarına da 

neden olmuştur. ÇUnkLi indirimler sonucu ithal mallar daha 

ucuz hale geldi~inden, bazı sektörlerde üreticilerin üretim-

den kaçmalarınada yol açmıştır. 

(62) TOBB, (Temmuz-Eylül 1990), s. 19. 
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1.3- SATIŞLAR UZERiNE ETKİSİ 

l.J.l- imalat Sanayii Satışları 

GUmrUk vergilerinin tilketim Uzerine etkisi sözkonusu-

dur. Bir mal Uzerine konan gUmrUk vergisi o malın ttiketiminin 

' kısılmasına neden olur. Zira'kararlardan önce izlenen poli-

tikalar iç talebi kısıtlayıcı nitelikte idi. B1ı sayede iç 

talep sınırlı tutularak ihracat artı~ı cerçekleştirilmişti. 

HUkUmet 1989 yılı ortalarından itibaren deffişik bir politi-

ka izleyerek iç talebi canlandırch. Temmuz 1989' dan itiba-

ren kamu personeli Ucret ve maasıları_nda öneınli orandaki ar-

tışlar ve toplu sözleşmelerdeki ek zamlar iç talebin can-

lanmasında oldukça etkili olmuştur. 

Ayrıca, 8-9 A~ustos'ta ithalatın serbestleştirilmesi 

yönLinde alınan kararlar, ttiketim malları ithalatını artıra-

rak, fiyat artışlarının frenlerrmesi yönUndeki bir e~ilime 

girilmesi halkı. tUketirne yöneltmiştir. Bunun sonucunda sa-

tışlarda artış olmuştur. 

TUrkiye'de izlenen liberal ekonomi politikası ile bir-

likte dış rekabete açılan sanayii, {thalatın serbestleşti-

rilmesiyle dUnyanın birçok markasını tanıma fırsatı buldu. 

İthal mallar sonucu, damping fiyatlarla gelen ucuz ttiketim 

malları ve kalitesiyle satış imkanı bulabilerı mallar sonucu 

satışlarda canlılık gözlenmiştir. GUmrUk ve fon indirimi so-

nucu, enflasyon hızında görUlen gerileme, bankaların verdik-

leri faiz oranlarının enflasyon altındu l:alması, son zaman-

larda bankalaru1 llJ:~"Ulamaya başladıkları tUketici kredisi 



50 

uygulnr:aları, mark-dolar ve altuıda umo_u[i:u geliri bulama-

yan tasarrufçu, ithalatın ucuzlatılması yoluyla fiyat artış-

larında eskisine oranla dilşme olması, tUketiciyi fiyat art-

madan alayım hevesine iterek parasını tilketime yöneltmesine 

neden oldu ve sonuçta satışların artmasına yol açmıştır. İt-

halatın serbestleştirilmesi sonucu yurt içine çeçitli ithal 

malların girmesi, halkın tilketim kalıplarını de~iştirmjştir. 

Yeni tilketim malları tUketic~ye yeni alışkanlıklar kazandır-

dı. AyrJca uzun sUre izlenen politikalsr neticesinde daha 

önceden bastırılmış ihtiyaçların tUketime yönelmesi ve yeni-

leme talebi de kararlardan sonra satışların artmasında önem-

li rol t " oynamış ır. Aşagıda Tablo:III.4'de imalat sonayii 

Uretim ve satış miktarları gösterilmiştir. 

TABLO:III.4- İr.~AIJAT SANAYİİ ÜRETİM VE SNJ1IŞLAHI 
0/filyon TL) 

İMJ\IıAT SANAYİt UPWPÜ'I SATI~)}~AR iİT{F/ ~ !\ rr ._- ...J u~ -

1988 I. D cin em 3.803.288 3.660.886 ı. 03 
II. DU nem 3.709.405 3.49r~i.437 ı.o6 

III. D ci nem 3.954.747 3.910.383 1.01 

IV. Dönem 5.348.262 5.075.5~2 1.05 

1989 I. Dt5nem 3.716.084 5.607.819 1.01 
II. Dönem 7.204.033 6.Ell5.1fıl 1.05 

III. Dönem 8.086.284 7.749.375 1.04 
IV. Dönem 10.094.4-44 10.065.967 1.oo 

1990 I. Dönem 10.757.342 10.480.445 1.02 

II. Dönem 12.000.398 11..825.431 1.oı 

III. Dönem 12.841. 540 12.561.912 1.02 

Kaynak: İSO 
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1.3.2- Alt-Sektörlere Göre imalat sanayii Satı~ları 

Sanayii UrUnlerininin ithalatını kolaylaştırmaya yö

nelik olarak A~i;ustos 1989' da alı.nan kararlar sonucu, yılın 

ikinci yarısından itibaren sanayiide canlanma olmuştur. Sa

nayi_ideki durrçunlu[l;un, yerini canlanmaya bJ_rRkmRsıyla, ima

lat sanayi Uretimine paralel olarBk satıelarda da hareketli

lik görijlmUştUr. Örne~in; otomobil satışları. Alınan karar

larla otomobillerde gUmrUk versisi ve fon oranları indiril

mişti. Kararlar o zamana kadar otomobil fiyatlarında görUlen 

devamlı fiyat artışlarının eskisine oranla daha az olmasına 

neden olnn.ıştlır. Rekabet ortc:ımı neticesinde en son teknoloji 

ile Uretilen otomobiller Ulkemize ~irdi. Böylece tUketiciler 

yerli ve ithal fiyatları karşılBştJ_rma imkanJ_ buldu. Rekabe

tin olduğu yerde fiyatta artma olmad.ığı_ gibi tam tersine 

Bşa~ıya çekilebilir. Ayrıca çeşitli marka ve model, kalitede 

otomobiller tUketim cazibesini artırdı. Bu dıJrum kararlardan 

sonraki dönemde satışların canlılık kazanmasında etkili ol

muştur. İthal2tın serbestleştirilmesi yoluyl8 gUmrUk ve fon 

oranlarının indirilmesi.beyBz eşya ve elektronik sanayiini de 

önemli ölçUde etkilemiştir. 

GUmrUk vergisi ve fon oranları indirilen dayanıklı tU

ketim mallarının satışlarını inceledi~imizde; satışlarda gö

rUlen canlılık daha açık olarak görUlecektir. Kararlardan 

sonraki aşamada bUtUn dayanıklı tUketim mallarının satışla

rı.nda artışlar ~örUlmektedir. Piyasa talep hacminin belir

lenmesinde bir gösterce olan, dayanJklı tUketim malları ve 

taşıt araçları satış miktarları şöyle bir gelişme göstermiş-
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tir. 19E:9 Ocuk - Haziran Dön,eminde satışlar 1988' in aynı dö-
·' 

nemine ~öre, televizyon ve video hariç bUyük oranlar~a düşmüş-

tUr. (Tablo:III.5) Ancak A~ustos ayından sonra satışlarda 

canlanma olduğu görülmektedir. Satışlax•da gôrülen bu canlan-

ma 1990 yılı boyunca devam etmiştir. 

1990 yılında l989 1 a göre en fazla satışlar üretimde 

olduğu gibi yine müzik seti, televizyon, otobLis, minibUs-mi-

dibüs ve traktörde 8Örülmektedir (63). En yüksek artış% 126.2 

ile müzik setinde olmuştur. Bunu% 106.5 ile televizyon, 

% 68.5 ile traktör izlemiştir. Otomobil satışlarındaki artış 

ise% 42.6 ölarak gerçekleşmiştir. En düşük artış % 10.2 ile 

elektrik süpürgesinde görülmüştür. 

1.3.3- Satış Etkisinin Değerlendirilmesi 

Kararlardan önceki dönemde, sanayiide yaşanan durgun-

lu{!a paralel olarak, imalat sanayii satışlarınd.a da durgunluk 

gözleniyordu.Tabi bunda talebi daraltıcı politikaların izlen-

mesi önemli bir rol oynamıştır. Sonraki dönemde ücret ve ma-

aşıara yapılan zamlarla sanayiyi canlandırma politikası iz

lenmiştir. İç tüketimin hareketlendirilmesi sonucu, bunun ge-

tireceği talep artışı ithalat yolu ile so~urulmaya çalışıl

mıştır. Bu politikalar doğrultusunda ithalatın serbestleşti-

rilmesiyle fiyatların eskiye oranla gerileme eğilimine girme-

si, faiz oranları, yabancı paraların getirisinin enflasyonun 

altında kalması_, ayrı_ca bankaların verdikleri tiiketici kredi-

lerinin artması, ödeme koşullarında sa~lanan kolaylıklar sa-

tı_çların artmosı.nda etkili olmw;ıtur. 

(63) TOBB, (Ekim-Aralık 1990), s. 9. 
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1.4- FİYAT UzERiNE ETKİSİ 

1.4.1- imalat Sanayii Fiyatları 

1989 yılının UçUncU Uç aylık döneminden itibaren sür

dUrülen gümrük vergileri ve fonların düşürUlmesi, TL'nin ya

bancı paralar karşısındaki de~er kaybında meydana gelen ya

vaşlama sonucu girdi maliyetlerindeki düşUşlerin etkisi ile 

üretilen malların fiyat artışlarJnda meydana gelen yavaşlama, 

di~er bir deyişle ithalattan kaynaklanan enflasyonun fiyat 

artışları üzerindeki etkisinin geçmiş yıllara göre nis~i ola

rak sınırlı kalması, dönemler itibariyle enflasyon artış hı

zının yavaşlamasına neden olmuş (64) ve 1989 yılı.nın üçüncü 

Uç aylık döneminde imalat sanayii Toptan Eşya Fiyatları in

deksi% 70'ler düzeyinde seyrederken, Ekim-Aralık döneminde 

% 60 seviyesini düşmüş, son Uç aylık dönemde başlayan yavaş

lama e~ilimi etkisini 1990 yılında da devam ettirmiştir. 

imalat sanayii toptan eşya fiyatları indeksi 12 aylık 

yUzde de~işmeler dikkate alındı~ında, fiyat artışları 

Tablo:III.6 1 dan da izlenebilice~i gibi l989'un ilk yarıyıl 

dönemi boyunca yüksek düzeyde seyretmiştir. En yüksek fiyat 

e:ırtır;?ı% 73.8 ile Cf.lemmuz ayında '~örUlclU. A(-vstos ay·ından son

ra fiyat artışlarının yavaşlama e~ilimine Birdi~i ~özlenmek

tedir. Bunda ithalatın serbestleştirilmesi yoluyla gümrük 

ve fon oranlarının indirilmesi etkili olmuştur. 

1989 yılının son aylarında ortalama % 60 dUzeyinde 

seyreden fiyAt artJşlarındaki yavaşlama e~ilimi 1990 yılında 

(64) TOBB, (Temmuz-Eylül 1990), s. 33. 
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da sUrmUştUr. 1990 yılında ekonomide meydana gelen canlanma, 

yurtiçi Uretimde meydana gelen artışlar, ~erkez Bankası'nın 

yeni pDra pro;::ı;ramı uygulamasına baf_';lJ_ olarak para arzı ar-

tışlarında meydana gelen dUşUş e~ilimleri ve ithalattaki 

artışlar sonucu fiyat artışları yavaşlama e~ilimine girmiş-

tir. 

İthalatta uygulanan fonların dUşUrUlmesi sonucu ithal 

edilen tilketim malları fiyatlarının ucuzlaması, ithal girdi 

fiyatlarının dUşmesi ile Uretilen malların maliyetinde mey-

dana gelen azalmalar ve tUketicilerin psikolojik olarak 

enflasyon beklentilerinin bir miktar kırılmış olmesınJn 1990 

yılının ilk altı aylık döneminde fiyat artJşlarının yavaşla

ma s ında et ki Li o ldur,u s öyl en ebi lir ( 65). 

1990 yılı toptan eşya fiyatları indeksine aylar iti-

barJyle lH:lrıldıi~;uıdcı; Ocak ayJ_nda kamu kesiminde % 66.7, 

özel kesimde % 49.8 ve toplamda % 54.1 olan imalat sanayii 

toptan eşya fiyatları, ~art ayında kamu kesiminde% 70.9, 

özel kesimde % 49.9 ve toplamda % 55.1 olarak gerçekleşmiş-

tir. 1990 yılının Nisan - Haziran döneminde de fJyat artış 

hızındaki yavaşlamanın devam etti~i görUlmektedir. Haziran 

ayında toplamda% 42.8, kamu kesiminde% 54.3 ve özel ke

simde % 38.9 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo:III.6) 

1990 yılının UçUncU Uç aylık döneminde ise fiyat 

(6r.5) Doç.Dr., Csnan BALKIR, "l990'lı Yillarda rr.Urk Ekonomisi", 

EI<:ONOIVIİK PANAROMA DERGİSİ, S.41 (Ekim 1990), s. 22. 
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artış hızı bir önceki döneme ~öre artmasında özellikle, 

A~ustos ayında meydana gelen Körfez Krizi ve ekonomide ilk 

aşamada yarattı~ı etkiler, krizin etkisi ve petrol fiyatla

rına yapılan yUksek oranlı zamlar, emisyon ve para arzı 

artış hızlarının yUkselme e~ilimi içerisine girmesi, ka~ıt, 

demir-çelik, inşaat demiri, petrol UrUnlerine yapılan zam

larında etkisiyle yUkselme e2ilimine girmiştir (66). EylUl 

ayında kamu kesiminde ~b 46.1, özel kesi.mde% 61.7 ve top

lamda% 40.5 olmuşt1ır. ıg90 yJ.Lının Ekim- AralJ.k dönemin

de imalat sanayii toptan eşya fiyatları% 50.2 olarak ~er

çekleşm~L:;;-tir. DiE tarafJ.ndsn yapılan açıldaıncı sonucu 1990 

yılı genelinde imalat sanayii toptan eoya fiyatları% 49.2 

olarak gerçekleşmiştir. 

Gerek dönemler, gerekse 12 aylık ve aylJk olarak 

kamu - özel kesim ayrımı itibariyle; imalat sanayii toptan 

eşya fiyatları indeksine bakıldıfında, kamu sektörUndski 

fiyat artışlarının, KİT mamullerine aralılclı periyadlarla 

yapılan zamlarında etkisiyle özel sektörljn Uzerinde seyret

tit:i c;iirUlmeldedir. Bu durumu Tablo:III.6 ve Şeldl:2,3 1 den 

görmek mUmkUnilijr. 

(66) TOBB, (Temnmz-EylUl 1990), s. 36. 



TABLO:III~6- İMALAT SANAYİİ TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ 

1989 

Aylar 

Ocak 
Şubat 

Mart 
Nisan 

1\'iayJ.s 

Hazir<Jn 

~1 emmu z 

Mtustos 
EylUl 

Ekim 

Kas Tm 
ArelTk 

1990 _ __...:;.. 

Oc cık 
Şubat 

L'.art 

Nisan 
J'..::ayıs 

Lazjrcın 

Temmuz 

i\ ğu st os 

EylUl 

Ekj_m 

lCa s J.n1 

T: Toplam K: Kamu Ö: Özel 

f\ylTk 

T K 

6.5 9.~ 

2.6 2.7 
3.1 1.3 
5.6 6.7 
4.7 3.0 
5.7 6.8 
6.1 12.1 
2.3 2.0 

1.8 ı. 2 

2.7 2.3 

3.1 5.8 
4.0 7.6 

3.2 

3.0 

3.5 
2.7 
2.9 
ı. s 
1.5 
3.2 
7.5 
5.9 
3.0 

2.6 

1.2 
1.7 
4.9 
3.2 
0.9 
l.B 

5.8 
13.3 
9.2 

Kaynak: DİE 

ö 

5.3 
2.6 
3.8 
5.2 
5.5 
5.2 
3.5 
2.4 
2.0 

3.0 
1.8 
2.3 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 

ı. e 
1.7 

' 2. 2 
' 

5.3 
4.6 
3.9 
3.4 

(1981:100) 

12 Avlık 

T K 

70.4 65.8 
64.3 64.1 
57.9 52.8 
58.0 51.2 
61.7 153.3 
68.0 61.1 

73.8 74.9 
72.7 75.5 
68.8 73.6 
63.2 71.1 
58.4 70.1 
60.3 80.0 

54.1 
54.7 
55.1 

~e. ı 

4 2. 2 

37.2 

3e.4 
/i 6. ı 

')0. 6 

49.2 

66.7 
65.1 
70.9 
65.2 
tıl.8 

'1 o ':ı_ 
-·-·'...) . _/ 

c; ı. 7 
72. (, 
()Lj • 5 

53.8 

ö 

72.7 
64.5 
60.3 
61.3 
65.8 
71.4-
73.2 
71.4 
66.6 

59.7 
53.2 
51.7 

49.8 
51.1 
49.9 
4-6.1 
43.5 
y:. 9 

36.3 
40.5 
4 2. 8 
,1r5.7 

4 7.4 
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1.4.2- Alt-Sektörlere Göre imalat sanayii Fiyatları 

Tablo:III.7'de, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre 

imalat sanayii fiyat de~işmeleri gösterilmiştir. 

İmalat sanayii fiyat de~işmelerini dönemler itibariy-

le inceledi~imizde, 1988 yılının ilk Uç ayında bir yıl öneeye 

söre zımnJ. fiyat deflatörUnün ~r 75.6, ikinci üç ayda ;{. 79.1, 

... , .. iiç a',JdB c:.1'( rc79.7 Ve so.n ÜÇ uç.uncu • ~ . ;:ı cJ r.ı c r ayua ,,;, (.l). o o lduC;u gC5rLilmek-

tedir. DİE toptan eşya fiyatları indeksinde imalat sanayii 

kesiminde ;fiyat· artışı % 79'tın. üzerindedir (67). Bu durum 

1988 yılında imalat sanayii kesiminde yüksek fiyat artışla-

rının yaşandı~ını göstermektedir. 1988 yılında bir önceki 

yılın aynı dC5nemıne göre en yüksek fiyat de~işmeleri metal 

ana sanayii, kimya, petrol ürünleri, lastik, ka~ıt, katıt 

ürünleri ve basım sanayiinde yaşanmıştır. 

1989 yılında bir yıl öncesinin aynı dC5nemine gC5re 

fiyat de~işmeleri ilk Uç ayda % 75.1, ikinci üç ayda % 71.1, 

üçüncü ve dcirdUncU üç ayda % 67.9 ve % 56.4 olarak gerçekleş-

miçıtir. 1988 yılı boyunca devc::ırn eden bUyük fiyat artJ.f_,lları-

nın 1989 yılının iJ.k yarıyıl döneminde de devam etti~i görUl-

mektedi.r. Hemen hemen bütün sektC5rlerde fiyat deidşmeleri 

yüksek dLi ze~r de ge li :;ı miştir. 

1989 yılının üçüncü Uç aylık döneminde alınan karar-

larla ithBlatın serbestleştjrilmesi sonucu ekonomi canlanma 

( 6 7) İSO, ı 9§8 _ _xı l~..nd~_.İ!ll.?L?~L §_?Q5.11.~ _1-_§~lc_t.Qr.!LYi::_lh~~! im Ka
pasitesi Kullanım OranJ., İSO Aras;. DaL Ya. Ho:l989/4, 

Nisan 1989, s. 52. 
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sürecine girmiştir. Bu dururnda imalat sanayii olumlu yönde 

etkilen~iştir. Bunun sonucunda fiyatlarda yavaşlama e~ilimi 

gözlenmektedir. Üçüncü Uç aylık dönemde en yüksek fiyat ar-

tı~ının %91.8 ile di~er imalat sanayii ve %80.8 ile kimya, 

petrol ve la st i k sanayii E'3 ektörLinde o ldu[[~u görülmekte dir. 

En düşük fi~at artışıda %56.3 ile tekstil sektöründe görül

mektedir (68). DUrfüncü Liç aylık dönemde en yüksek fiyat ar-

tıoı, yine di(er imalat sanayii, petrol, kimya ve lastik sa-

nayiir~de gc5rLilrnUıytür. En düşük fiyat artıcıları ise metal an:a 

sanayii, gıda, içki ve tütün sancıyi:ide oldu~u görülmektedir. 

l989'un son aylarında sanaviide ~örülen canlanma 1990 
;__ ~... --~ 

yılı boyunca da devam etmiotir. 1990 yılında imalat senayii 

r. • t ~ u • l " l 1 • l • ' • i • t • J3 • • • ııya cıec:ısırne. ere şoy e :nr ge ışme gos ;errnsı ır. nrıncı 

Liç ayda %48.8, ikinci üç ayda %46.4, üçüncü Uç ayda %47.0 
-~· ~ ve dördLineLi Uç ayda ~-uı8. 7 olhru;:ı tıır. Genelde bUtiin sektC5rler-

de fiyat artı.şlarında önemli oranıla :lUt:;iü:ıler olmuştur. Birin-

ci Uç aylık dönernde en dUr:;ıük fj_:-rat artı cıı %21.6 ile metal 

ana sanayiinde görülmüştUr. Dunu %39.8 ile ka{~ıt ve basım 

sanayii izlemiştir. Dönem boyunca en düşük fiyat artışı me-

~al ana sanayiinde olmuştur. Tablo III.7'den de izlenebile-

ce~i gibi 1989 yılının ikinci Uç aylık döneminden sonra sa-

neyiide başlayan canlanma sonucu, irnnlat Eıenayii Urlirılori 

Uretim:indeki. ortışlal', kapasite 1::-ullanım:ındnld artışlar ve 

ittwlatttaki art1slar imalat sanayii fi~atlarınJ etkiJeye-

rek, fiyatları. clür_:mıe e[~ilimine girmesinde önemli. rol ayna-

( 68) İSO, ı 989 Yıl ınJ.n Üçü n cU Uç Ayın·?§.._ İma la t San_?vii S ek

törü nUn Genel Durumu -III-, İSO Araş. Dai. Ya. 

No:l990/l, Ocak 1990, s. 21. 
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mıştır. 1990 yılına dönemler itibariyle bakJldı~ında ilk 

:iki dönemde ekorıom1k faaliyetlerin canLtlı[;ırn korucl1J(u gö

rülecektir. ÜçLincU Uç aylık dönemde ise ekonomik faaliyet-

ler in n:isbi lıiı" yavacJlcıma eğilimine g:irdi[;;i, bunda Körfez 

Kr1zinin de etkili oldu(.:ru dikkat celdd bir huFJUS olmakta-
J ~ 

on'. Bunun yanında Uzellikle :ithalatın libere edilmesi ve 

ithal maliyetlerinde saClarran nisbi ucuzluk nedeniyle fiyat 

artı ş hızı ko nt ro 1 edi ler· e k y av ac; lama e[i:il:Lrn in e girmioken, 

Körfez Krizinin etkisi ile yılın LiçUncU döneminde bu e~ilim 

tersine dönmeye başlamıştır (69). GörUldUfU gibi, bazı sek-

törlerde fiyat deLinmelerinde ufakda olsa artıslar görUlmek-

t edir. 

(69) ASO, Üc Avlık Ekono[ııik_HapoT (Teınnmz-:EylUl 1~190), s. 4. 
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8-9 A~ustos'ta alınan kararlarla iç yipasadaki fiyat 

artışlarını engelleme girişiminin en önemli halkasını olug-

turan düzenlemelerle, ithal tüketim mallarının maliyetlerin-

de %10-20 oranında ucuzlamalar yaratıldı. Gümrük ve fon in-

dirjmi sonucunda hazJ_ mallarJ_n maliyetlerinde meydana gelen 

az alrnal ar aga[;ıda verilmiştir. 

fl'ABIJO: III.8- GÜEHÜK VE FOHLAHA GÖRE İ1'EAL M.AIJİYE~PLERİ 

Eski Yeni 
Cinsi GV9b Po n GV% :Fon Değişikliğin İ thal 

Malivet Etkisi __ _.... 

Hazır-Giyim 25 200 15 CTI' İthal Edilen ÜrUnlerin 
%5 De~:); erine Göre Ucuzlama 

Ayakkabı 15 50 15 Bir Ayakkabıda Ortalama 
50 TL Ucuzlama 

Buzdolabı lO 80 Ad. 5 40 Ad. %5 artı 95.000 TL Ucuz-
lama 

B. r_,Takin esi lO 80 Aa. lO 40 Ad. Adette 95.000 TL Ucuz-
lama 

Çam. Kur. J·1 >i. 15 ~:o Aa. lO lO Ad. %5 ve Adette 23.000 TL 
Uc1Jzlamo 

Ç. Makinası lO 80 Ad. 5 40 Ad. %5 ve Adette 95.000 TL 
Uc1Jzlarna 

Dikiş }'1 "• lO 20 Acl. 5 100 Ad. Adette 45 .ooo TI1 Ucuz-
lama 

Yazar Kasa lO 100 Ad. 5 100 Ad. 9'G4- 5 Ucuzlama 

ütu 15 5 Ad. 15 5 Ad. %~5 Ucuzlama 

Video 20 150 Ad. 10 75 Ad. %10 ArtJ 175.000 TL 
Ueuzlcıma 

Televizyon 20 70 Ad. lO 70 Ad. %10 Artı 46.000 TL 
Ucw~ lama 

Otomobil 20 lO %8-12 U cuz lama 

Kaynak: HD'l', Dünya Gaz et esi 



Tablo'dan takip edilece~i üzere, gümrük vergisi ve 

fonu i nelerilen bazı. malları_n :i thal maliyet leri incelendi-

(;inde gerilemcJ_ er sUzkonusudur. GUm~ciik ve fon oranlarında 
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yapılan indirimler elektronik sanayii ve beyaz eşya sektö-

rUnde fi>nJtlarda büyUk oranlarda dü,cıme varetmarnu1tı.r. Sade-
u ' .:._ V -' 

ce devamlı aralıklarla yapılan fiyat artışlarının ertelenme-

s i ne nede n o lmtı ş tur. 

İthal otomobillerde gümrük ve fon indirimi sonucunda 

%8-12 oraınnda bir ucuzlama imkanı yaratılmıştır. İthal oto

mobillerin Türldye 'ye daha ucuza girmeDiyle hem yerli oto

bilde kuyruklar kısaldı, hemde yerli üreticiler ithal oto-

mobile olan talep patlaması karşuıında daha önce periyodik 

olarak yaptı_kları_ zc:ımları yapamaz oldular. İt1;alat yoluyla 

rekabete açılma fi.yat artışlarının nisbeten durdurulmasına 

neden oldu. Türkiye'de lüks araba fiyatlarında indirim sar-

lanırken; yerli sarıayii ile rekabeti saf!:lL~yacak arabalar bu 

hareketi başlatacak oranda indirim safflayamadı. 

GUmrük ve fon oranları indirilen bazı_ mallArın 1990 

yılında 1989 yılına kıyasla fiyatları incelendirinde, fivat-

lar da büyü k oranlarda ger il e me söz kowwu da(f.i ldi.r. Önceki 

yıllara göre artı ş oTanlarında ge;:rileme oJ muştur. Yalnız ta-

lebi az olan mallarda gümrük ve fon indirimi ı=.ıom.ıcu gerile-

meler olmuştur. 
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TABLO: III.9- GÜTlHÜY VE :B)ON DEANiıARI DÜŞ1JRÜLFH BAZI MALIJA

RIH li'İYATIJi RI 

Cinsi Eski ]'iyat Yeni Fiyat _ _lL 

Kurşun (Kg) 1.595 2.640 65.5 

Terıeke ( T( IT ) 
1'-b ı. 365 2.145 55.0 

Piring (Kg) 1.384 2.244 64. 3 

Çimento (Torba) 80.300 119.758 49.1 

Saç 1.700 1.600 -6.0 

T'ındık (Kg) 3.397 3.964 16.7 

Kauçuk (Kg) 3.100 2.707 -12.1 

Anason (Kg) 1.300 1.950 50.0 

Kahve (Kg) 96.995 62.883 -35.1 

Badem (Kg) 5.500 9.000 63.0 

Pamuk (Kg) 5.555 8.080 45.4 

Televizyon 1.450.000 ı. 950.000 35.0 
Video ı. 850.000 2.150.000 14.0 

Buzdolabı ı. 350.000 ı. 500.000 12.0 

ç. Makinası_ ı. 420.000 1.900.000 34 .o 
li'ırı_n 450.000 700.000 35.7 
B. MaldnaSJ ı. 870.000 2.150.000 15.0 
D. Maldna sı 600.000 850.000 25.0 
Tı' ·'--' . Süpürgesi 380.000 550.000 45 .o 
}If c:.. Seti ı. 640.000 ı. 980.000 20.0 
ÜtU 55.000 70.000 28.0 

Kaynak: Dünya Gazetesi 

1.4.3- Fiyat Etkisinin De~erlendirilmesi 

1989 yılının ikinci yarıyıl cH5neminde alınan karar-

larla, ithalattan alınan vergiler ve fonlar düşUrUlrnek sure-

tiyle, fiyat yUkselişleri durdurulmak istenmiştir. Uygulan-

maya başlanan liberal ekonomik politikalar do~rultusunda, 

ithalatın kolaylaştırılması ve gUmrüklerin düsürülmesi bir-

çok malı n i thalat ını_ }ıJ ·~landırmış ve yerli sanayiini rekabe-
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te açmıştır. Uretim, sat1~7lar ve kapasite kullanımındaki ar-

tışlar sanayiide canlanma yarattı, kararlarında etkisi ile 

fiyat artıi]ları kısmen durdurulrnur} ve enflasyonun dü~;ıme eği-

limi içine girdi~i görülmüştür. Gene göreceJ.i bir mal bollu-

[);unun ve ucuz ithalatın yarattı.i~ı etkilerde enflasyonu düş-

me e~ilimine sokmuştur. 

Yine bu dönemde döviz kuruda düşLik tu tu ldut;undan, 

maliyet yönLinden de olumlu bir eUdyi devreye sakmuş tur. 

D~viz fiyatlarındaki artı~ın enflasyonun gerisinden gelmesi 

özellikle ithalatı ucuzlattı. İthalatın ucuzlaması, ara mal-

ları fiyatlarını da ucuzlatarak, sanayiinin girdi maliyetle-

rini dUt}ürdLi. GümrUk duvarlarının indirilmesi ile bir yandan 

ara malı ithalatı ucuzlatılıp, maliyet enflasyonun etkisi 

azcıltılırken, üretimi desteklemek için talep açığı verilen 

n i ha i ma l lar p i ya say a s Li r U l d U • Ara , . tU k e t i m ma ll ar ı i t ha la t ı 

ile kapatıldJ. Bu d·urum faizleri. geri çekti. Buda maliyetle-

ri olumlu etki le di. Bunun sonucunda fiyatlarda bir gerileme 

o lmuştur. 

AyrJ.ca döviz kurlarındaki artıştan kay naklanan "it-

hal enflasyonun" fiyat artJ.şları Uzerindeki etkisi 1989 yı-

lında nisbeten sınırlı kalmıştır. Türk Lirası'nın dış para-

lar karşısındaki değer kaybında gözlenen gerileme, ithalat 

maliyetlerdeki artıoın Uzerindeki baskısını hafifletmiştir. 

Sarıayiideki geçici arz yetersizlikleri ithalat yoluyla gide-

rilerek, enflasyonist baskılar azaltılmıştır (70). 
--------
(70) 111ÜSİAD, 1990 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, Tüsiad 

Ya. No: T/90, İstanbul, 1990, s. 76. 
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BU yü k ölçUde 11 mark-up fiyat lama'' prensibinin geçer-

li olduğu imalat sanayiide fiyatlar·, tarımsal fiyatlara 

oranla, nibeten daha isti.krarlı artışlar göstermiştir. İma-

lat sanayii UrUnlerinin karşılaştı~ı zayıf talep koşulları 

üreticilerin maliyet ar·tışlarını nihai fiyatlara yansıtan 

kabiliyetini belli ölçLllerde s1nırlamış, bunun sonucu ima-

la t sa n ay ii fiyat laru1 da ki art J.f5 genel fiyat larda ki art ın ın 

geris:i.nde kalmıştır. Genellikle sanayil girdilerini teşkil 

eden hammadde ve yarı-mamul mallar Ur et en Eİr:ı.ı' lerin fiyat-

larında kısa aralıklBrla gerçekleşen ayarlamalar bilindi~i 

üzere fiyat artışlarını besliyordu (71). Alınan A{iustos Ka

rarları ile KİT'lerin Urett:i;lderi mallara yaptıkları zamla-

rı durdurmalarJ. fjyat artışlarının nispeten gerilemesinde 

rol oynamıştır. 

Bu nedenle imalat sanayiinin roJUnUn geçen yıla göre 

az ol.masJnın sebebi Ağustos Byından beri ::;Urz-1UrUJ.en gümrük 

ve fon indirimlerinin mamul ve maddelerin ithalat yoluyla 

rekabeti artırması ve cHe ?andan ithal girdi maliyetlerinin 

azalmasJ.dJr (72). Kararlarında etkisi ile 1989 yılının ikin-

ci döneminden sonra düşme e~ilimine giren fiyat artışları 

1990 yılı bo~Jncada devam etmiştir. Ayrıca bu dönemde ima-

lat sanayii Uretimi artmakta, tarımsal Uretim geçen yılın 

çok üzerinde seyretmekte ve bilhassa ithalat kanalı ile sa~-

lana n it ha 1 ma llFırı_ bUyüyen iç ta le bi lw laylıkla karr]ılaya

bilmektedir. Üstelik sanayii maliyetleri geriledi~i gibi, 

özellikle sanayii kuruluşlar halka açılmak sııretiyle moli 

(71) TÜSİAD, s. 76. 
( 72) ırOBB, (Ekim-Ara lı.k 1989) , s. 27. 
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varlıklarını artırmak ve finansman giderlerini azaltına im-

kanı buldular. Bunun yanında yıllık enflasyonun geçen sene-

lerin altında seyretmesi, bazı parça ve hammaddelerde gUm-

rUk vergisi ve fon indirimide maliyetlerin kontrol altında 

tutulrnas ına neden oldu. Geçmiş dönemlere oranla daha ko nt-

rollU seyreden maliyet artışları mecbur kalınmedıkça fiyat-

lara yansıtılmadı. 

İthalatJ_n serbestleştirilmesi sonıJcı.:ı, ithal mallarda 

sa~lanan ucuzluk, tam olarak yurtiçine yansıtılamadı. ithal 

malları pahalı hale e;eldiğinden, sonuçta yerli fiyat larda 

artacEıktı.r. ÇUnkU ithalat yapanlarla yerli. Uretimde bulunan-

lar aynı kişilerdir. Olay tersine gelişecek, yabancı malla-

rın yilksek fiyatları yerli malların fiyatlarını da yukarıya 

çekecektir (73). Fiyat konusunda dikkat edilecek hususlardan 

biri, damping fiyatlı bazı malların ithal edilmesidir. Bu 

clurLım yerli Ureticileri baksız rekabetle karşı kar~aya bı-

ra kır ve bu ndan ~,rer 1 i U ret i cil erin zarar r;örmesine ne den 

olur. 

1.5- DIŞ TİCARET tlZERİNE ETKİSİ 

TUrkiye'nin dH;ı ekonomik ilişkilerde iz.ledifi;i poli-

t i ka lar balarr:ında n 1989 yıl ı dramatik de[d.ş ikliklerin ya-: 

şandı~~;ı bir yıl olmu~ıtur. Dı.şa açılma çabası içjnde ihraca-
ı 

tı özendirici teşvikler kaldırılarak, ihracatı daha rekabet-

çi ve sa~lam temeller Uzerinde sUrdUrme yoluna gidilmiôti. 

Bu amaçla ihracatta vergi iadesi uygulaması kaldırıldı, reel 

devalUasyona son verildi. Böylece ihracatın kendi ayakları 

(73) l)rof'. Dr. l;~vstafa AL~ 1 IH~:'AıS, 11 Deve1Ucısvon KcıcJ.nılrnaz 
- ·------~----

0] 1 11 ı:;·.rro Df:''··· ·Dr··· S 18 (H· ·- · 1°90) 17 --~ , ül\ • .l:.ı.t.,. .c.ı.ı:., • . .az ırcı n -~ l , s. • 
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UstUnde kalması sa~lanmaya çalışılmıştır. 

1980'11 yıllarda kademe kademe libere edilmiş olan 

ithalatın serbestleştirilmesi yönUnde .A[fustos l9B9'da alı.-

nan kararlarla yeni aduıüar atıldJ, mUsadeye tabi malların 

listesi clar·altıldı. l·/lamul, ~r~rı-mamul ve girdilerin gUmrük 

vergi ve fon oranları dUgUrUldU. Bu önlemler paralelinde it

halat hızla artmaya bacıladı. th:racat ise aynı oranda artma-

dı. Artarı ittıalat yerli Ureticilere karr;ıı rekabeti kızı0tır-

dı, gerek bu yoldan gerekse ithalat maliyetlerinin dUgUşüy-

le fiyat artışlarını yavaşlatıcı etkiler geliQti, ihracatçı-

ların daha kaliteli ve ucuz girdi temini yoluyla rekabet or-

t arnını ge ı i~}t iren fayda 1 ar s ac).arımıştır. 

İhracat gelirlerindeki artış yavaşlar, ithalat gider-

leri hızlanırken, döviz fiyatlarının arz ve talebe göre pi-

yasada belirlenmesine dönUk bir uy~ulama da devreye sokuldu, 

döviz ihtiyacunn kendi fiyatı çerçevesinde payasaca sa[~lan-

ması esası benimsenmiştir. Bu arada yumı~atılmış kabiyo re~ 

j imi i le iç ve dış piyasalar arasındaki enflasyon ve reel 

faiz farkından yararlanarak Türkiye'ye yönelen kısa vadeli 

sermaye hareketi, yarattı~ı ilave döviz arzı ile kambiyo lrur-

larının enflasyonun altında seyretmesine ciddi katkıda bulun-

nlUf,Jtur. Bu durum enflasyonun yavaşlatılması.na yardımcı olur-

ken, ihracatın daha gUçlenmesine, ithalatın ise d~ha cazip 

hale gelmesine sebeb olmuştur (74). 

1989 yı_lın,1a uy;;~ulanmaya baş;ılanan ve yukarıds kısaca __________________________ , ______ _ 
(74) ASO, (N:isan-Hoziran 1990), s. 36. 
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bahsetti~imiz dış ekonomik ilişkilerimizle ilgili politika-

lar 1990 yılında da devam etmiştir. ôu halde, ortaya çıkan 

sonuçlarıda bu çerçeve içinde de~erlendirmek gerekir. 

ı. 5. 1- İhracat Etkisi 

1.5.1.1- İ'malat Sanayii İhracatı 

Türkiye 1982..:.1988 d1.5nernincle ihracat patlaması ya~;amış

tır. İhracatta meydana gelen artıglar, Tiı kurumın clUşük tu-

tulması, ihracat teşvik tedbirleri ve dUs;Uk faizli ihracat 

kredi si Jm llanımJ .. nc1an kaynaklam:ıJ_şt ır. 1.989-1990 ara sı ndaki 

dUnemde ihracat patlaması son buldu ve yeri.ni ihracat geri-

lemasine bıraktı. 1989 baş ında n it ibare n teşvik t ed1ürleri 

kaldırılmış ve yerlerine etkili teşviklerin getirilmemiş ol-

ması yanında, döviz kurları de[ı:işim oranının enflasyonun al-

tında seyretmesi, d:Lğer bir deyişle 1989 yı.lında CPL'nin ni.spi 

fiyat seviyesi açısından fazla cle2erlenmiş bir ~Jruma girme~i 

ihracatın gerilemesinde etkili faktör olmuE;tur (75). Aynı 

zamanda imalat sanayiinele dU;:_:::ük karıasite kullanıırnnın getir-

dif:b maliyet artışJ.a:rı ve ürrtimdeki nUı;ımelerde sarıayii ürün

leri ihrac~tJnı ollliısuz yönde etkileyen di~er faktörlerdir. 

1989 yılunn ikinci yarı.yı.l .:ii:5neminr1e alı.nan kararla 

hedef alınan amaçlardan biride ihracatın ı::n·ttı:cılması icti. 

İhracata dönUk mallar ithal edilerek sanayiinin bammadde 

f~iT,L1leri ucuzlayacak. Dolayısıyla ihı"acat mslı. da tıcuza mal 

edj_lmi.::ı olacaktJ .. J3öylece ihracatta rekahet'" şansJrnız artJ.rıl-

(75) ı:rorm, Us Jl.:2flıl~~..t.2.9.:20ik .D.§lJor. (tremmuz-EylUl 1989), 
s. 6 7. 
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mak iEıtenmiştir. 

Bir önceki yı lı_n ay nı. ayına e; öre sanayi i ürünleri i h-

racatını tetkik etti~imizde; 1989 Ocak ayından Eylül ayına 

kadar ihracat gerilemesi devam etmiştir. Eylül ayın~an sonra 

ihracatımızda bir önceki yılın aynı ayına göre artışlar söz-

konusudur. Alınan kararla ithalatın serbestle~rtirilmesi ile 

ihracata dönük sanayii dallarında hanmadde ve ara mallarda 

indi.r·üne gic.i lmesi r=wnucu i hracat ın_ bu durumdan n is pet en et-

kilendi~ini göstermektedir. 

1990 yılının Ocak ayında, 1989'un aynı ayına göre 

C:' A /1 3 
j.Jl.f f-ı- • ' Şubat ayında %26.7, ~art ve Njsan ayında bir önceki 

yılın aynı aylarına göre %14.3 ve %8.3 oranında artışlar 

kaydedilmiştiı·. I'.Cayıs ayında ise bir önceki yı.lın aynı ayına 

r;öre %1~2o3 oram.nda artma olmuştur. Haziran ayı_nda ~bll.3, 

A&;ustos ayında %11.8 ve ihracatta tırtma efi;ilirn::t devam e~le-

rek Ekim ayında %11.9 ve Aralık ayında %13.1 olrluFu görül-

mektedir. Sanayii ürünleri ihracatında bir daralma de~ilse 

bile, bir yava;]larnB elblimi sözkomısudur. Sonuçta ihracat 

pozitif fakat yavaşlayarı ve bu e~ilim girlerek artan bir 

performans gösteriyor. 

Sanayii sektörü ihracat ve ithalatının aylar itibariy-

le de~işimi a~atıda Tablo: III.lO'da verilmiştir. 



TABLO:III.lO- SANAYİİ URUNLERİ İHRACAT! VE İTl~LATI 
(1000 Dolar) 

Aylar 

1989/0cak 
11 /Şubat 
11 /Mart 
11 /Nisan 

" /1"/Iayıs 
11 /Haziran 
11 /~Perrımuz 

11 / A[l;ustos 
11 /Eylül 
11 /Ekim 
11 /I\asım 

11 /Aralık 

1990/0cak 
11 /Şubat 
11 /Mart 

" /Nisan 
11 /IViayıs 

" /Haziran 
11 /Temmuz 

" / A (i;u s t o s 
11 /Eylül 

" /Ekim 
" /1\asım 
11 /Aralık 

İHRACAT 

De [i: er 

528.027 
ı. 226.034 
2.071.367 
2.864.720 

3.456.565 
4.227.461 
4. 'C'67. LLS 

5.5'54.693 
6.332.268 
7.138.600 
8.022.607 

,9$088.189 
" 7b2 .. CD61 
1.553.501 
2.367.678 
3.101.915 
3.880.054 
4.705.369 
5.374.808 
6.209.317 

7.073.493 
7.987.631 
9.025.204 

10.280.645 

Kaynak: HDT 

o1 ;o 

( 24. 7) 
(15.9) 

( 6. 5) 
( 6. 6) 
( 7. 6) 

(5.3) 

(4.4) 
( 3. 2) 
(ı. 7) 

0.3 
1.9 
ı.c 

44.3 
26.7 

14.3 
8.3 

12.3 
ı ı. 3 

10.4 
ı ı. s 
ll. 7 
11.9 
12.5 
13.1 

İTHA LA'I' 

755.413 
1.525.412 
2.414.902 

3.398.577 
4.304.595 
5.359.109 
6.272.100 

7.329.421 
8. 265. 4 f34 
9.420.983 

10.639.585 
11.818.957 

1.05f).676 

2.132.052 

3.352.492 
4.309.916 
5.91~~.449 

7.179.426 
8.J96.Li12 

9.976.259 
11.405.253 
13.141.735 
15.054.004 

16.994.555 

4.4 
( 2. 8) 

(7.7) 
(6.8) 

(4.5) 
(2.4) 

ı. o 
4.3 
4.1 
7.2 
8.7 

7.7 

39.9 
39.8 

37.4 

33.9 
33.8 
36.1 
38.0 

39.5 
41.5 
4 3. 4 

Parantez içindeki veriler eksi değişmeleri 
göstermektedir. 
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Bir önceki yılın aynı dönemine göre aylık de~iş
meler 



İmalat sanavii UrUnleri ihracat ve itholatının bir 
•) 

önceki yılın aynı ayına göre aylık ~e~işimi (Şekil:4)'de 

gösterilmiştir. 

ŞEKİL:4 

SMiJAYİİ ÜRÜNIJERİ İHR.ACA'J:l VE İ~ı:tiAL.AT 

so T 
40 

30 

20 

10 

ART IŞ HI ZL.ARI 
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-20 ./ 

-30 

aylar 

1·•· böyadgad-ihr. 

Böyadgacl-i1n' :Bir önceki yılın aynı clönem::Lne göre 

aylık değişme-:ihTacat 

Böyaclgad-ith:Bir önceki yılın aynı dönemine göre 
• 

a~rlık de~isme-ithalat d LJ '"" 

n 

Üz erinde önemli durulması gereken husus, o ldukça 

m 

caydırıcı cıartlara ra[;:men sanayii UrUnleri ihracatının ge-

rilemeyip, azda olsa artmış olmasıdır. Ancak sanayii sektö-

rUnUn hirçok dalında ihracatta ciddi Gerilemeler mevcuttur. 

Di~er bir deyişle caydırıcı faktörler (te]Viklerin kaldırıl-

ması, ithalatın serbestleştirilmesi ile yurt içinde satma

nın daha k~rlı hale gelmesi) sanayiinin birçok dalında olum-

suz etlcü-dni göF:~termi;;ı ve yo[i:un şikayet lere sebeb olrouf.rtur. 

Ancak kendi şartları içinde daha rekabetçi bir yapıya sahip 

oldujf;u anlaşılan tekstil, gıda, deri, cam ve seramik g:i.bi 
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ihi•acatımız :i çinde önemli yer tutı:m sc:ınayiilerclc, kar msrj

la:cırıı bLiyUk lilçUde koruma ııalıasuıa da olsa, ibracatı sUr

rHiı"rne ve tddc edilmi::;; pazarla:r·ı ku:·rlıetmcme çabası içinde 

bir ihracat ortı9ı sa~lanabildi~i görUlmektedir. Fakat, bu 

dallarda dahi biiyUk bir sıkıntının yaoandı~ı ve mevcut şart

lar için bu ihracEıt tempor:mnun sLirdLirUlemeyecefi;i hakimdir. 

Özellikle, bu yJlki toplu iş sözlegmelerinin yUksek Ucret 

zammı talepleri altında yapılıyor olması jhracatı sUrdUrebil

me konusunda en bUyUk endişe kayna~ıdır (76). Yine Körfez 

Kriz:L sonucu ortaya ÇJkan petrol fiyat larındaki artı:] ve 

Ortado(;u iHkelerine yapılan ihracatta c;örUlen azalmalar ya

nJ_nda, Ucretlerde de bu cilçUleı---de <:1rtJ_.ş P;erçeklec:irse bu du

rum sanayii faaliyetler ini büyük öl çLide et L:L leyocek ve ihra

catı da olumsuz yönde etkileJebileceldir. 

1.5.1.2- Alt-Sektörlere Göre İmalat Sanayii İhracatı 

Sanayii tirlinleri ihracatını.n alt-sektUrler itibariy

le da~ılımı Tablo:III.ll 1 de verilmiştir. 

(76) J\SO, (l:iir:;ı:ın-Hr:ıziran 1990), s. 3E3. 
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TABLO: III. ll- SANAYİİ ÜRTJNLER:t İHRACATININ SEKTÖRLERE GÖRE 

DAGILIMI · (Milyon Dolar) 

SAHA Yİİ GRUPlıARI 1988 1989 
De[~:.% 

1990 (90/89) ·---

-'J,arıma Day. tc:ıl. ÜrUn. 885 918 940 2.3 

.Gıda Sanı:1yii UrU n. 760; 781 215 4.2 

• İşlenmiş Orm. Uru n. 21 20 17 -17.6 

• Dokumaya Elv. Elyaf. 88 106 78 -35.9 

-İ:~~ıenm:Lş Petrol ÜrUn. 331 254 2E;,f 11.5 

-Sane.yi:i ÜrUnleri 7.728 7.916 9.036 12.4 

.Çimento 7 33 77 57.1 
'{. • icımya 735 774 616 -25.6 

• :La st ik-Plastik 352 313 236 -32.6 

.Deri-Kösele 514 604 '7 48 19.3 

.Orman ÜrUnleri ?2 16 21 23.8 

• 0olnıma-Giyim 3. 201 3.505 4.045 13.3 

• cam-Seramik 233 258 329 21.6 

.Demir-Çelik 1.457 ı. 349 ı. 613 16.4 

• Demirdışı Metaller 226 266 262 -1.5 

.Madeni Eşya 52 23 25 8.0 

.Makina 333 195 205 4.9 

• E 1 e k. Ma k'. ve Ci h. 294 234. 438 46.6 

.1'aşıt 118 154 211 27.0 

TOPLAM 9.843 9.088 10.263 11.4 

Kaynak: DİE 
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Sanayii UrUnleri ihracatının alt sektörlere göre da-

tılımını incelersek; 1989 y~lında madeni eşya, makina, elek-

trikli makina, demir-çelik, lastik ve plastik, orman UrUn-

leri sanayiinde 1988 yılına kıyasla azalma ol~ı~tur. En faz-

la c1U:::;Uş rnadeni sanayii, en fazla ihracat ise 
ı 

çimento sektörUnde görUlmUştUr. 

1990 yılında ise 1989 y~lına oranla en fazla ihracat 

Rrtışı %57.1 ile çimento sektörUnde görUlmUştUr. Bunu %46.6 

ile elektrikli makina ve cihazlar sektörU izlemiştir. Taşıt 

araçları, orman UrUnleri, deri-kösele, cam-seramik, demir-

çelik, dol-currıa-gi;-:rim, madeni eşya, maldna sektc5rUnde ihracat 

artışları gözlenmiştir. 1990 yılı genelinde sanayii UrUnle-

ri ihracatı artış hızı %11.4 olarak gerçekle~miştir. Kimya, 

lastik, plastik ve demir dışı metaller sektörLinde ise 1989 

yıl~na göre sanayii UrLinieri ibracatında azalmalar olmuştur. 

1.5.1.3- İhracat Etkisinin Deferlendirilmesi 

ithalatın serbestleştirilmesi yolu ile, ihracata yö-

nelik sektörlerin hammadde ve ara mallarında ucuzluk yara-

tılmaya, böylece ihracat artıoı sa~lanmak istenmişti. İtha-

lai· re-iı'rnı'"ıı'lP -,rr:ınıJ"'t1 de>i·ı·c:,ı'l,lı'l-:J·-o-~-qo '1C1l -lı· an l,a-ra·lr:ır ·-·.' .' d· .L J .. J ,:•Ol'- .c.. b ',:;' .• \. .. ___ c:;.L ··~Dı.-. 8 .. D. • . .ro 

kilçUk ve orta boy ihracatçının önUnU açmasıda sözkonusudur. 

Dış ticareti devletleştirilmiş Ulkelerden yapılan ithalatın 

Der-best bırakılması, sonrasında bu Ulke pazar-ları.na ihraca-

tJ.nuzda artabilir. Bu kararlaı-ı sonrasında işten el çekme du-

rumuna gelmiş bir-çok kUçUk şirketin piyasaya dUnnesi sözko-

m:ısu olabiliı~. 
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Aynı zamanda kararlar ithalatı cazip hale getirdi~i 

için ihracatı_ caydı.rıcı_ niteliktedir. Döviz kurlarunn enf-

lasyonun altında sayretmesi ihracatçının k~rını etkileyecek

tir. Bu nedenle iç piyasada mal satmak daha k~rlı oldu~undan 

ihracatçJ_lar iç piyasaya yöneleceklerdir. Bu durum sanayii 

Hıracatımızı_ olumı=mz yijncle etkileyecektir. 

İhracat kesiminin girdilerinde yerli Uretilen mal ve 

hizmetler ne kadar yo~unsa, fazla de~erlenmi~ bir kurun ih-
' ' racat Uzerinde olumsuz etkileri de o kadnr hızlı ve yilksek 

dereceele ort aya çıkar. Yer li hammadde, yarı-namu l ve lli zmet-

lere dayalı ih~cacat kesimi bu ndan zarar görUr. Bu kesime 

yani ken('li iiretirninde ye:cli hammadde ve yarı-mamnl kullanan 

gerçek sanayii kesimine mal ve hizmet veren yerli yan kuru-

luşlarda ihracatçı gibi ilk hatta ve en lıızlı f;iekilde zarar 

görecekler arasında olacaktır (77). 

İhraç kesiminde olupda hammadde ve yarı-mamullerinde 

bUyUk c5lçUde ithal malı kullanan UreUciler ise, fazla de-

Cerlenrniş, yani enflasyona göre çok daha geriden de~işen 

döviz kuru ortnınında girdilerdeki ithal malı oranının yük-

fıekli[J;iyle ters orantılı olarak ?.,arar gi5:recektir (78). 

Kısaca; bir tiretim dalı no kadar ithale dayalıysa o kadar 

az zarar görecektir. Girdilerin tamamına yakın bir kısmı dı

şarıdan saflanan üreticiler yani montaj sanayiileridir. 

(77) Pr,of. A. Se:rvaı::ı J\KAT, "1990 YJlında •J:'ürk EkonomüJi 11 -----------·------- ' 
BANK. ve EKO. YOn. DER., S. 6 (Haziran 1990), s. 13. 

(78) KURDAŞ, s. 7. 
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1.5.2- İthalat Etkisi 

1.5.2.1- İmalat Sanayii ithalatı 

l980'den sonra izlenen politikalar sonucunda ihracat 

bUyUk ölçüele teşvik edilmiş ve ithalat rejiminde serbestlik 

getirilmiçti. Son olarak izlenen bu politikaların devamı 

şeklind_e Ağustos kararları ile ihracatı n teşvikinden sonra 

ithalatın teşvikine seçilmiş olııyor. tthalatı_n teşviki ile 

hnlkın korunme:,sı_, kaliteli mnlların dUrşUk fiyatla satılması 

ve böylece sanayiinin terbiye edilmesine dönük bir uygulama 

sözkonusudur. 

Türkiye'nin son zamanlarda izledi~i politikalar neti-

cesinde dövtz kurıJnu dUşUk ayarlayıp, özellikle enflasyona 
' 

nazaran çok geride ayarlayı1), döviz kurumın ayarlama oranı 

ile mevduat feiz,leri arasında e;eni~ıçc:; bir makas yaratarak, 

Türkiye'ye dışarıdan kısa vadeli her tUrlU yabancı sermaye 

akımını teşvik etmek ve bu sermaye akımına dayanarak alınan 

kararla ithalatı bollaştırıp, mal bollu~u yaratılmak isten-

miştir (79). 

1989 yılının ilk altı ayında ithalattaki gerileme 

esas itibariyle yatırım malları ile harunaddelerden kaynak-

!anmaktadır. Tüketim malları ithnlatında serileme de~il, 

ufak ta olsa artış gözlenmektedir. Yatırım malları ile ham-

madde ithalatındaki serilemeler, 1989 yılının ilk altı ayın-

da sanayiide Uretim, satışlar ve yatırımlardaki dUşUşUn 

d . u ı . .. ,_ . . 
ıger nr gos·cer,':;es:ını. 

( 7 9) IWRDA Ş , s. 8. 

oluşturmaktadır. 
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1989 yılında ı:ıcmc:ıyiide yaşanan du:rgunluğu aşabilmek 

için arzı ar·hrmaya cU5nLik alınan ]t;ararl~'ır ve ithalat maliyet

lerinin aşa~ıya çekilmesine yönelilc dUzenlemeler neticesin-

de, l989'un son ayları ve 1990 yılında ithalatta yUkselme 

olmuştur. GLimrLik vergisi ve fori oranlarının indirilmesi it

halmaliyetlerinde dUşme sa~larken, doların TL karşısında 

çok dUşLik sayılabilecek oranda de~er kazanması, ithalatı ca

zip hale ~etirmiştir. Bunun yanında halkın yabancı ttiketim 

maliarına gösterdi~i ilginin her ~eçen ~Lin artması, ithalatı 

kamçı laya n difter bir fakt ör o lmtıştur. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayii UrUn

leri ithalatı incelendi~inde; ithalatın serbestleştirilmesi

nin ithalat Uzerinde Uzerinde yarattı~ı patlamalar daha be

lirgin olarak ~örLilmektedir. A~ustos ayında de~iştirilen 

ithalat rejiminin etkisi, kısmen de talepte meydana gelen 

canlanmaya ba~lı olarak 1989 yılının son aylarında imalat 

sanayii ithalatının yUkseldi~i gözlenmektedir. 1989'un A~us

tos ayında % 4.3 olan ithalat artış hızı, Aralık ayında 

% 7.7'ye çıkmıştır. İthalat 1990 yılında daha hızlı tempo

da artış göstermiştir. 1990 yılının Ocak ayında bir önceki 

yılın aynı ayına ~öre % 39.9 olan ithalat artış hızı Aralık 

ayında% 4-3.4 olmuı:;ıtur. (ırablo:III.lO) GöriildU[;U g)bi, sana

yii UrUnleri ithalatı_ artı_tı lnzı, ihracat performansı ile 

kıyaslandı~ında adeta patla~a yaptı2ı BUrUlmektedir. 
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1.5.2.2- Alt-Sektörlere Göre imalat Sanayii ithalatı 

Sanayii UrUnleri ithalatının alt-sektörlere göre da

~ılımını inceledi~imizde; 1989 yılında makina, elektrikli 

makina ve cihazlar ile lastik ve plastik, cam-seramik sektö

rUnde 1988 yılına lnyasla yap1lan ithalatta dUşme olmuştur. 

Diğer bUtUn sektörlerde ithalatta artışlar sözkonusudur. 

ithalatın libere edilmesiyle, gUmrUk vergisi ve fon 

oranlarının indirilmesinin sanayii UrUnleri ithalatını. önem

li ölçUde etkiledi~i açıkca görUlmektedir. 1990 yılında bU

tUn sektörlerde ithalat artışı gözlenmektedir. En fazla it

halat artışı % 101.4 ile otomotiv sektörlinde olmuştur. Bunda 

otomobillerde gUmrUk vergisi oranlarının dUşUrlilmesi etkili 

olmuştur. Otomotiv sektörUnU % 94.9 ile dokuma-giyim ve % 

86.0 ile madeni eşya sektörU izlemiştir. GUmrUk ve fon indi

rimi sonucunda hammadde ve ara malları ithalatının ucuzlama

sı, ithalatın ortmasında önemli rol oynamıştır. Sadece demir

çelik sektörUnde 1990 yılında l989'a oranla % 12.9 oranında 

dUşme meydana gelmiştir. 1990 yılı genelinde sanayii UrUn

leri ithalatında % 43.5 oranında artış gerçekleşmiştir. (Tab

lo:III.14) 

GUmrUk vergisi ve fon indirimleri sonucu sanayii UrUn

J.eri ithalatının kompozisyc~unda da farklılaşma olr®ştur. 

1989 yıl ında yat J rı m nıall arJ i ·tlıu lat ı lJrogram ge:eisinde kal

mJştı. Bunun nedeni 1989 yılında yeterli ölçUde yatırım prog

ramı olmamasından kaynaklanıyor. Oysa tUketim mallarJ itha

lat ında is e art ış s özkonusud1-1r. 1989 y1.l uıcla pro.gramda öngö-
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rUlmeyen ölçüde kimyasal UrUnler, petrol UrUnleri, demir-çe-

lik UrUnleri ve deri-kösele ithalatı yapılmıştır. Gerek de-

mir-çelik sektörUndeki grevler, gerek tUketim malları itha-

latının serbestleştirilmesi ve gerekse dayanıklı tUketim 

mallarına dönUk hızlanan talep program kompozisyonunu da 

de~içtirmiştir (80). 

1'ABLO:III.l2- İrPHALATIH T·,'lADDE GRUPIJAIUNA GÖRE DAGILIMI 

1988 1989_. _j{; . _]J1.Q_ % _ 

Tüketi.m Malı ı.ı1o 1.384 24.7 2.885 107.7 

Yatırım r\1a lı 3.989 3.850 -3.5 5.929 54.2 

Hammaddeler 9.237 lO. 5 29 14.0 13.489 27.8 

Kaynak: DİE 

1989 yJ.l:tnda sanayiide yaşanan dlırEunluğun sonucu 

olarak yatırım malları ithalatı artıs hızJ, di~er kalemlerin 

gerisinde kaldı. En hızlı artış tUketim malları srubunda 

gerçekleşmi~tir. 1989 yılın~a yatırım mallarının payı aza-
.. 

lırken,hammadde ve.ttik~t±m mallarının payı artmıştır. Tüke-

tim malı ithalatının artmasında, A~ustos ayJndan itibaren 

ithalat rejiminde yapılan değişikliklerin önemli etkisi ol

mu(:,ıtur. 1989 yılında h13fnmaddel erde 5:, 14. O, tük et im ma ll arın

da% 24.7 artış kaydederken, yatırım mallarında% 3.5'lik 

azalış kaydedildiği ~özlenmiştir. 
--------·----·--------.. -
(80) YapJ. Kredi Bankası Bülteni, ~lıl~ .. J~kOll_?.ffi1J..L.P.ururg ( Şu

bat 1990), s. 14. 
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1990 yılında ithalatta en fazla artış % 107.7 ile 

tilketim maddelerinde gerçekleşmekte, yatırım maddeleri it-

halatı% 54.2, hammadde ithalatıda% 27.8 oranında artmış-
' tır (81). Bu eelişıneler san~yiideki canlanınayı teyit etmek-

t edi:r. 

GUmrUk ve fon oranları indirilen bazı ttiketim malla-

rının ithalatı incelendi~inde, kararlardan sonraki dönemde 

ithalatta meydana gelen patlama daha açık olarak görUlmek-

tedir. 

Ti\BIJO: III. l 3- GÜL!!l~ÜK VE PON ORAlHıARI İ"NDİHİLEN BAZI TÜKErr.'İM 

lMı.LLARI İ'THALNI'I 

]:~90_Jl.QOO Dol~EJ_ l989'a Göre Artış 

Si.gara 151.252 19 

Diğer İlaçlar 37.227 lll 

Foto~raf Malzemeleri 45.153 55 

Video Bantlar 16.724 94 

Plastik Eşya 24.994 173 

Uzaktan Kum. CihazJ_ 2q q c:; Ll 
. -'" • _/ .J ı 192 

Elek. Valf. TUpler 56.794 114 

ı:Pransist örler 14.7 4 5 118 

L'!:Lkro Devreler 32.635 148 

Otomobiller 390.298 1.332 

Saatler 9.715 134-

Jl'ermuarlar 7.247 217 

Kaynak: Ekonomik Panarama Dergisi (ll Aylık Veriler) 
----------~---------------(81) Dış Ticaret BUlteni, Şubat 1991, s. ı. 
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Tüketim ~alları ithalatında 1990 yılında önemli öl-

çüde artışlar olmuşt1.n·. Tüketim malı ithaline yönelmeele en 

büyük neden, döviz kurlarının enflasyon oranının altında 

kalmış olrrıas1clır. Bunun yanında, gümrük vergileri ve fon in-

dirimi sonucu ithalat büyük ölçüele serbestleşti~inden yurt

içi yabancı ithal malları ile doldu. En fazla artış %1332 

ile otorrıobil ithalatında gerçekleşti. Bunda halkın yerli mal 
ı 

·' 
ile yabancı mal arasında fiyat, kalite yönünden karşılaştır-

ma yapmasıda rol oynamıştır. Yabancı ithal mallarının piya-

sa paylarında artl.:::?lar olmuştur. Yüzde yUzleri aşan oranlar-

da tüketim malları ithalatında artışlar kaydedilmiştir. 

1.5.2.3- İthalat Etkisinin De~erlendirilmesi 

Sı-.:ıncıyiideJd canlanma, kurlaruı düşük tutulması, güm-

rUk ve fonların dUşUrUlmesi ile birleşince, durnlüayan ih-

racata karşı ithalat hızla artma e~ilimine girdi. Bir ta-

raftan iç talebi canlandırmak, di~er taraftanda kısa zaman-

da Uretim çok büyük boyutta artınayaca[b-ne göre, ithalat yap-

mak sUretiyle bu talep artışı dengelenrnek istenmiştir. 

GUrnrük ve fon indirimi daha çok 'Sanayiinin kullandı-:-: 

ğı hammadde ve ara mallarda yapılırsa bunun sanayii Uzerinde 

etkisi daha bUyUk oranda gözUkecektir. Eitekim kararlardan 

sonraki dönemde hammadde ve yat ı.ruo_ mal larJ. ithalat J.nda artış 

olmuştur. Başlangıçta daha çok mamul madde dOzeyinele yapılan 

indirimler daha çok tüketim malları ithalotını harekete ge-

çirmişti.r. GUmrük ve fon indiriminin hcırnmadde ve ara mallar-

da ucuzluk yaratması, bunun sanayii maliyetlerini etkilemesi, 

fiyatların nispeten gerileme e~ilimine girmesi yanında itha-
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latta bazı sorunları.da beraberinde getirecektir. İthal edi-

len mallar arasında iyi mallar olabilece~i gibi, ucuz ve ka-

litesiz mallarJ.nda girmesi sözkonusudur. Bu durum tüketici 

açısından sorun yaratacaktır. 

İthal edilen mallar arasında sanayici için asıl teh-

like vergisiz ve kaçak giren malların piyasayı bozmasında ve 

damping fiyatlarıyla ithalatçının piyasaya girmesinde. Du 

aynı zamanda büyük bir riskinde mevcudiyetidir. İthalatçı ucuz 

fiyatla piyasaya girip pazarı garantilsdikten sonra hem fi-

yatı artırır, hem de yerli sanayii yok etmiş olur (82). 

Her şeyden önce şu hususu ifade etmek gerekir ki, Ul-

kemizde ithalat yapmanın son derece serbestleşmesi, elbette 

tüketici lehinedir. İthalatın kolaylaşmasıyle herhangi bir 

malın darlı~ı çekilmedi~i gibi, yerli üretimde yaratılan 

rekabet sayesinde bazı mamullerin kalitesinin yükseltilmesi 

ve fiyatını.n ayarlanması bal\;ım~Lndan 11 t erbiyevi 11 bir yar-
·' 

<b.mı oliiu[?;unu söyleyebiliriz. EsRsen serbest piyasa ekono-

misinin en belirgin faziletinin, rekabet unsurundan kaynak

landı~ı biliniyor. 

Hal böyle olmakla beraber, serbest ithalatın bir öl-

çüde toplumda lüks tüketim alışkanlı~ı yarattıgı ve yatırım 

girişimlerini frenledi~i de söylenebilir. Bu yüzden ithalat-

ta dünyanın en liberal ülkelerinde bile zaman zaman koruma-

(82) BALKIR, s. 22. 
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cı lığa başvuru lduü.;u görülür~ Bu bakımdan it hal at po li t i kas ı

nın yönlendirilmesinde çok dikkatli hareket etmek gerekli

dir (83). Türkiye son zamanlarda ithalatın serbestleştiril-

mesi ile birlikte, çarpık ve aşırı bir ithal malı alışkan-

lı~ı yaygınlaşmıştır. Bu girişimin sınırlı ekonomik yararı 

yanında, sosyal sakıncaları da gözden kaçırmamak gerekir. 

Kaldı ki burada önemli olan faktörün ithalatı besieyecek 

olan ihracatın durumudur. İthalatın hızlı biiyüme temposu 

yanında, ihracattak i art ış daha s ınır lı ka lmı_şt ır. 

İhracat - ithalat makasının giderek açılması ve ihra-

catın ithalatı karşılama oranının% 90'lardan% 65'e gerile-

mesi, endişeli bir gidişin varlığını işaret etmektedir. As

lında görünmeyen döviz gelirlerindeki artış ile kısa süreli 

sermaye girişleri sayesinde, şimdilik dış ödemelerde herhan-

gi bir sıkıntının varlığından sözedilemez. Ancak önümUzdeki 

y:Lllarda bu trendin tersine dönmesi durumunda döviz girdi-

lerinde tekrar tıkanıklıklar oldu~unda, tekrar sıkıntı için

ile kalınması sözkonusu olacaktır (C4). 

(83) Haluk CİLLOV, "İthalattaki Bi:i;yLimerı, Milliyet Gazetesi, 

12 Haziran 1990, s. 5. 

(84) CİLLOV, s. 5. 
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1Jlf>13LO: III. 14- SANAYİİ ÜRÜNLEHİ İ~:HALP, TilHN SE!CTÖRLERE GÖRE 

DAGILilVII 0\:ilyon Dolar) 

D " o! eg. ;o 

SAI:!"AYİİ GRUPLMU 1988 1989 }990 (90/89) 

-Tarıma Day.İş1.Ürün. 738 843 1.401 66.2 

.Gıda Sanayii ÜPü n. 294 350 684 95.4 

.Gıda San.Yan tir-Un. 14 41 52 26.8 

. I ş ı . ~:~u tü n Ürünleı-'i 170 197 316 60.4 

.Dokumaya Elv. Elyaf 135 146 259 77.4 

-işlenmiş Petrol ÜrUn. 344 522 805 54. 2 

-Sanayii ÜPünleri 9.897 10.482 14.791 41.1 

.Kimya 1.984 2.102 2.4 52 16.7 

• TJast :i k-Plastik 525 ' 484 ' fJ04 66.1 

.Deri-Kösele 51 'l ":l 
{ _/ 124 69.9 

• Dokuma-Giyim 260 297 579 94.9 

• C<:ım-Serami k 141 126 182 44.4 

.Demir-Çelik 1.655 2.217 1.931 -12.9 

• DemirdJ_şı Metaller 412 421 537 27.6 

• I.'la de ni I~r}ya 62 57 106 B6.0 

• I!Iald na 2.400 2.189 3.755 71.5 

.E1ek.L~ak. ve Ci h. 1.075 1.028 1. 570 52.7 

.r:ııaşıt 690 796 ı. 603 101.4 

TOPLAM 10.979 11.847 16.997 4 3. 5 

Kaynak: DİE 



2- DİÖER ETKİLERİ 

2.1- İSTİIIDMH 

2.1.1- İrnalat Sanayii İstihdamı 
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Teorik açıdan bilindi~i gibi, gUmrUk vergilerinin is-

tihdam etkisi şu şekilde olmaktadır: GUmrUk verr~isi sonucu 

ithal malın fiyatı yUkselece~inden, marjinal ithal e~ilimin-

de azalma, buna karşılık yerli mala olan harcamalarda artış 

meydana getirebilir. E~er ekonomide istihdam edilmemiş kay-

naklar varsa, mevcut Uretim Uniteleri atıl kapasite ile ça-

lışmıyorsa harcamalardaki artış, Uretimin, milli gelir ve 

istihdamın artmasına neden olabilecektir (85). Alınan karar-

larla ~UmrUk vergisi indirimlerinin istihdam etkisi olacak-

tır. Ancak, kararların istihdam yaratmada etkisinin olabil-

mesi için Uretim ve yatırımların önemli ölçUde artırılması 

serekj_yo. Karar larda n sonraki dönemrle U:cE:i; i c, de cnnlarıma olmuş-

tur. Bu~Un imalat sanayii Uretim sınırlarına ulaşmış, kapa-

site Jcullanımı en Ust dUzeye çıkmıutı:c. Bı.ından dolayı Lireti-

min artırılması, yeni istihdam olanaklarının yaratılması için 

ek yatırımların ya9ılması gerekmektedir. Fakat yatırımlar 

beklenen ölçUde gerçekleşmemiştir. Kararlardan sonraki dönem-

de imalat sanayiine verilen yatırım teşvik belgelerinin sa-

yısında artış olmuştur. Amaçlanan vatırımlar dofrultusunda 

istihdam edilmektedir. Ancak yatırım teşviklerindeki artışa 

karşılık bu durum uygulamada ~özUkmemektedir. Yatırıma karar 

verip bu konuda harcama yapan firma oranı azdır. Yatırımlar-

daki gelisıneler incelendi~inde gUrUlece~i ~ibi kararlardan 
~ 

s onra ki dönemde imalat Eıansyi i ya t ıY"ı.mlorı nr1a bU yUk oranda 

(85) SAÖIJilJ, s. 312. 
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artış yoktur. Sadece sanayiideki canlanmaya paralel olarak 

ufak bir kıpırdanma olmuştur. Bu nedenle istihdam ile ilgi-

li verilen istatistiki veriler incelendi~inde kararların ye-

ni istihdam yaratmada fazla bir etldsi.nin oldubmu söyleye-

meyiz. 

Tablo:III.l5'de imalat sanayii istihdamının Uretimde 

çalışanlar ortalaması dikkate alınarak, kanru ve özel kesim 

arasındaki da~ılımı aylar itibariyle verilmiştir. 
~ 
) 

1989 yılında, 1988 yı.lına la;~rasla Ocak-rl'emmuz döne-

minde ve Ekim ayında Uretimde çalışan toplam imalat sanayii 

istihdamında azalma, A~ustos ve 1989 yılının son Uç aylık 

döneminde imal at ::ı<Jnayii :i st ihd8rnırıda artı;:;; olmuş tur. 1990 

yılında kanru kesiminde 1989 yı.lı.na layasla daha az kişi is-

tihdam edilmişken, özel kesimde daha fazla kişi istihdam 

edilmiştir. Toplamda 1990 yılında Ocak-EylUl döneminde bir 

önceki yılın aynı ayıarına göre artış görUlmUştUr. Bu durum 

l989'un son aylarında başlayan ve 1990 yılında da devam eden 

sanayiideki canlanınayı işaret etmektedir. 
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2.1.2- Alt-Sektörlere Göre imalat Sanayii İstihdamı 

İmalat sanayii istihdamının alt sektörlere göre da

(C::ılımı dönemler itibariyle Talılo:IIIol6'Cla gösterilmiştir. 

90 

Tablo'dan da takip edilebilece~i gibi, gıda, içki, 

ti~tUn sanayii, orman Urünle:ri ve moh:ilya, taş ve toprağa da

yalı sanayii sektöründe 1990 yılının, birinci, ikinci ve 

Uçüncü Uç aylık dönemlerinde bir önceki yılın aynı dönemle

:ı:·ine göre istihdam sayısında azalma olmtıştlır. Tekstil ve de

ri sanayii, di2er imalat sanayiinde daha fazla kişi istihdam 

edilmişken, UçiincU Uç aylık dönemde daha az ldtıi istihdam 

edilmiştir. Kağıt UrUnleri, metal ana sanayii, metal eşya 

ve makina senayiinde 1990 yıluıda, 1989 yJ.lına kıyasla daha 

:fazla kişi istihdam edilmiştir. Bunda sanayiideki canlanma 

etkili olmuştur. Kimya, petrol UrU~leri, lastik ve ~lastik 

sanayii sektörUnde birinci Uç aylık dönemde istihdam azal

mış, buna karşılık ikinci ve UçUncü Uç aylık dönemlerde yük

selme olmuştur. GörUldU~U gibi, imalat sanayii istihdamı 

istikrarsJz bir görünüm arzetmektedir. Sektörlerdeki istih

dam artı:} ve c:ızalır;ıları büyUk oranlarda de[~ildir. 
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2. ı. 3- İstihdam Etkisinin De€!;erlendirilme si 

KararlaJ~ dan sonrald dönemde sanayj_id eki canlanrnay a 
c 

paralel olarak imalat sanayii istihdamındaki ufak bir kıpır-

danma olmuçıtur. Ancak imalat sanayii istihdamında son yıl-

larda görUlen olumsuz gelişme kararlardan sonraki dönemde de 

devam etmiştir. TUrkiye sanayiileşrnek zorundayken, gUmrUk ve 

fon indirimi sonucu, bUyük ölçilde ithalat yönelmesi, önümUz-

deki dönemlerde istihdam sorununun a~ırlı~ını hissettirecek-

tir. Zira sanayiimiz, dış rekabete ayak uyduramadJCı zaman, 

aynı fiyat ve kalitede Uretemedic:i takdirde, mallarını sata

mayacak, dolayısıyla Uretimde dUşme olacaktır. Özellikle bu 

clu:rum küçLik imalat sanayiini önemli c5lçUde etkileyeceldir. 

Üretimin düşmesi sonucu piyasadan bazı firmaların çekilmesi, 

istihdam hacmini etkileyecektir. 

İthalata uygulanan gümrUk ve fonların dUsUrUlmesi 

yurt dışından yapılan ithalatı cazip bale getirdi~inden, dU-

(?Lik fiyat la yapılan ithalat, bazı sektörlerde Uretimin kısıl-

masınaneden oldu. Bunun yanında, ithalat rejiminde yapılan 

degişiklikler sonucu yerli sanayii rekabete açıldı~ı için, 

bazı sanayii dalJarında teknoloji yenilenmesine gidildi. Bi-

lindi{J;i gibi teknoloji, ihtiyaç duyulan insan gUcUnde azalma-

lara neden olur. Zaten Ulk mizde yüksek olan işsizlik oranını 

bu durum olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca aynı faaliyet 

dalında Ureti.m yapan ancak toplu sözle~?me r~örUşmelerinde Uc-

ret seviyesini dUşUk.tutan işyerleri ile toplu sözleşmelerde 

yüksek işçi Ucreti veren işyerleri arasında haksJz rekabet 

do~masından dolayı çözUm olarak işçilerin işten çıkarılmala-

rını gündeme getirmiştir. 
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2.2- YATIRIM 

2.2. 1- İmalat Sanayii Yatırımları 

Gerek sanayiide görUlen konjonktUre gerekse uygula-

nan politikalara ba~lı olarak 1989 ortalarından itibaren 

sanayiide olumlu bir gelişme ortaya çıkmıştı. Bu olumlu ge-

lişmelerin yatırımları da etkilernesi beklenmekteydi. Ancak 

aşa~ıda verilen Tablo'dan da görUlece~i gibi, imalat sanayii 

yatırımlarında 1989 yılında, 1988 yılına göre gerileme ol-

muştur. 1990 yılında ise gerileme devam etmekle birlikte, 

sanayiideki canlanmaya ba~lı olarak ufakda olsa bir kıpır-

danma olmuştur. 

TABLO: III. 17- İI\'LALN1_1 SANAYİİ SABİ11 SERl'JfAYE YATIRIIviLARI 

(%) 

Yıl Toplam Kamu Özel ----- ----
1988 15.1 5.9 23.5 

1989 14 .o 5.4 20.8 

1990 14.8 5.6 22.0 

Kaynak: DPT 1990 Programı 

1988 yılında imalat sanayii yatırımlarının toplam 

yçJtJrımlar içindeki payı %15.1, kamunun payı %5.9, özel ke-

sirnin payı ise %23.5 olarak gerçekleşti. 1989 yılJ.nda imalat 

sanayii yatı.rımlarınında gerileme olmuştur. Toplam yatırım

lar içindelü payı %14.0'e, kamu kesiminin payı %5.4'e ve 

özel kesimin payı ise %20.8'e geriledi. Devletin imalat sa-

nayii yatırımları yerine altyapı yatırımıarına yönelen po-

litikalar izlemesi sonucu kamu yatırımlarının toplam yatı-
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rımlar içindeki payı azalmaya başlam1ştır. Bu azalma etki

s:ini 1989 yılında da göstermiştir (86). Enflasyonu daha 

aşa[;ıya indirme tedbirleri do[trultusunda kamu :ratJ_rJ_mları-

nın kısılmasına ek olarak, fiyat artışlarının yarattı~ı ge-

lece('~e yönelik belirsizlikler, özel sektörlin Özkaynak yeter

sizli~i, kredi maliyetlerinin izlenen faiz politikası çerçe-

vesinde aşırı yükselmesi, ayrıca düşük kapasite kullanımı 

nedeniyle firmaların maliyetlerinde meydana gelen artışlar 

sebebiyle özel sektör sabit sermaye yatırımlarında da azal-

malar görlilmUştür. 1990 yılında imalat sanayiinin payının 

%14.8, kamu kesimi payının %5.6 ve _özel kesimin payının ise 

%22.0 olması hedef alınmıştır (Tablo:III.l7). Vl. BYKP'nı 

döneminde imalat sanayii sabit sermaye yatırımları %20, 

özel kesimin payının %27.9, kamu ke~3inıinin payı %7.6 o larak 

programlanmış tır. 

Yatırımlar yönünden 1989 yılında ortaya çıkan olum-

suz tablo, ekonomiyi bir bütün olarak etkilemektedir. Ekono-

minjn temel sektörü olan imalat sanayii yatırımlarının kısa 

vadede arzu edilen seviyede olmamcısı, 1989 yılı boyunca ya-

f)anan sanayiideki durgunluğun yatırımlara yansımasının bir 

sonucudur (87). 

B Li t Un o lumsuzluklara ra[1:men, ekonominin lokomotif ve 

' kalkınmamızın şartı olan imalat sanayii sektörli, 1989'da ken-

dine dUşen görevi yerine getirmeye çalışmıştır. Ancak böyle 

zor bir yatırım trendi içinde sanayiiye dönlik olumsuz poli-

(86) TOBB, (Temmuz-Eylül 1990), s. 26a 

(87) TOBB, (Ocak-Mart 1990), s. 28. 
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tikale:n·ın oh.-ınttı>u ve bircak ekonomik zorlukların bulundup:u 
.;.. ~- .. .;ı - ' 

bir ortamda, enflasyonun önlenmesi, istihdama katkı sağlan-

ması gibi bü:'rLik Unemi bulunan jmalat sanayii dalında, Uret im 

artıçnnı gerekt i[~i ş eki lde gerçekleştirmek mümkUn olmamıştır. 

ÇUnkü Uretim için gerekli yatırım hevesi ve imkanı oldukça 

azalmıştır. Nitekim imalat şanayiinin sabit sermaye yatırım-

lar'ında ld payı 1980' de %29 gibi önemli bir oranla ilk sıra-

da yer alırken, 1989 yılında %14'e inmiç, madencilik ve hiz-

metler sektörünUn gerisinde kalmıştır (82). 

DİE tarafından yatırım konusunda yapı] an anket sonuç-

larına göre l989'un ilk Uç ayında firmaların %20.2'si yatı-

rım planladıklarını, programladıklarını ve harcamada bulun-

duklarını belirtmişlerdir. İkinci üç ayda bu oran %20.7, 

UçLincU Uç ayna ~::.20.5 olclu. Dördüncü Uç aylık dönemde ise 

%19.9 oranında firma yatırım kararı aldıklarını bildirmiş-

lerdir. 1989 yılında %79.6 oranında firma yatırım kararı al-

madıkla.rını belirtmişlerdir. 1990 yılı başında sanayiide 

Uretim, satır-ılar, kapasite kullanımındaki canlanmaya paralel 

olarak yatırım kararlarında bir kıpırdanma gözükmektedir. 

Birinci üç aylık dönemde %24 oranında firma bu konuda bar-

camada bulunduklarınJ_ bildirmişlerdir. Bu oranlar ikinci üç 

aylık dc5nemde %23.2 ve %76.8 oranında oldu. ÜçUncü Uç aylık 

dönemde %22.5 oranında firma yatırım kararı aldıklarını, 

%77.4 oranında firmada yatırım kararı almadıklarını belirt

miçlerdir (Tablo:III.l8). 

(88) İSO, s. 284 (22 Ocak 1990), s r::: • .J • 
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re AB LO: III. 18- :il':li LA'r SAl:TAYİİ SABİ11 SERl'/fAYE YNPIHIM PLANLAMASI 

(%) 

Ya t J_runların Gercekle8me Oranı -------ol..__.,_..____ __ 

İMALAT SAl\!. Evet .Hay.1_! 9..! o-q. 39. o •_40-::0. 52. o.60-::.Q.79 0.80-100 
--~-------

1989/I 20.2 79.7 82.2 7.0 3.3 7.3 
li /II 20.7 79.2 77.1 11.8 3.4 7.5 
11 /III 20.5 79.4 67.2 13.6 7.1 11.9 

ı 

ı: /IV 19.9 80.1 46.2 13.6 12.7 27.5 

1990/I 24.0 74.6 74.6 ıo.o 7. ~- '7.4 

ll /IJ 23.2 76.8 74.3 9a4 8.4 7.9 
11 /III 22.5 77.4 69.0 9.9 8.7 11.2 

1(a:ynalr.: D tE 

1989 ortolarında talep patlaması ile başlayan sana-

yiideki canlanma, 1990 yılının ilk yarısınrla yatırım karar-

larını ufakta olsa etkiledi. Önce kapasite kullanım oranla-

rı mUmkUn en Ust sınır olan %75 dalayına çıktı, ardından 

başta otomotiv, elektronik, tekstil, gıda, seramik olmak 

Uzere yeni ;;atırıın kararları alı_ndı. Alınan kararlar.netice-

sinde enflasyon duraklama e~ilimine girerken, Uretim ve s~~ 

t ı~} lar artıyor, ya tıruno u zun sUreden beri i lk kez s ı c cı k ha-

lnlıyordu. Ancak Körfez Krizi'nin yarattı(;ı ortam yatırım ka-

rarlar ının gtizden geç ir il m es ine ve -i le -ciy e ert elenmesine ne-

den oldu. Du nedenle iizel yatı:r·ımlar~n ertelenr:ıeni, sanayii-

deki canlanınayı etkileyecektir. 

Dönemler itibariyle imalat sanayii tegvik belgelerinin 
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da~ılımı (Tablo:III.l9)'da verilmiştir. 

TABiıO: III. 19- YJVI'IIUUf TE~1VİK 13ElıiJTLERİH İH DA CILIMI 
~ 

Dönemle ı• Belge Sa:tJ nı Tonlam YatırJ.m tstihdam 
~ (mi l·qar) ... __ 

·-----~-·· 

~J.;.. ... ______ 

1989/ O ca k-Iı{art 286 ı. 293 24.787 

11 /Nis-Ilaz. 356 2.230 43.885 

" ;rrem-Eyl. 350 ı. 527 18.993 

ll 1 :rı· i 1' r''l !i '-· - ·l_ c • 583 4.309 43.706 

l 990/ Ocak-i\;lart 257 2.299 27.608 

tt /His-Haz. 280 4.958 37.179 

ll 1 rp e ırı- "fi\r ı 298 3.253 22.574 ...ı.. .-. ·-·.._, "' 

11 /Eki-Ara. 396 5.068 36.718 

Kaynak: DPT T.U.B. Faaliyet Raporu 

Tablo'ya göre l989'un ilk Uç ayında verilen yatırım 

t ec_ıv i k b e lE'; es i s ay ısı 286 1 ken, i kinci Uç aylık -~Jönemde bu 

sayı 356 ulaşmış, toplam yatırım tutarı iAe 1.293 milyar 

liradan 2.230 milyar liraya yUkselmi~tir. UçUncU Uç aylık 

dönemde yatırım teşvik belgesi sayısı 350 iken, dördUncU 

Uç aylJ.k dijnemde 583 ÇJ.ktı ve toplam yatırHn tutarıda 'rük-

selmiştir. Yatırım teşvik belgelerinde son Uç aylık dönemde 

artış kaydedilmesi sanayiideki canlanmadAn kaynaklanmaktadır. 

1990 yılında verilen vatırım teşvik belgelerinin sa-

yısında bir düşüş sözkonusudur. 1989 yJlının Ocak-Mart döne-

minde 24.787 istihdam kapasiteli, 1.293 mjlyar liralık 256 
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adet teşvik belgesi verilmiş iken, 1990 yılının aynı döne-

minde 257 adet teşvik belgesi verilmi;:ıtir. Toplam 27.608 

kiı:;:ilik istihdam karıesi_tesine sahip b1~ te;:ıvil<:lerin tutarı 

2.299 milyar liradır. 1989 Nisan-Haziran döneminde 43.885 

kisilik istihdam kapasitecine sahip, 2.230 milyar lira tuta-, - -

ranıda 356 adet teşvik belgesi verilmişken, 1990 yılının ay-

nı döneminde 280 adet teşvik belgesi verilehilmiştir. Toplam 

37.179 kif;:ilik iotihclam kapasitesine sahip, hu teşviklerin 

tutarı 4.958 milyar liradır. 1990 yılının UçUncU Uç aylık 

döneminde, toplam 22.574 kişilik istih~am kapasitesine sahip, 

teşvik tutarı 3.253 milyar lira olan 298 adet teşvik belgesi 

verilmiştir. DördUncU Uç aylık dönemde ise 36.718 kişilik 

istih~am kapasitesine sahip, teşvik tutarı 5.068 milyar lira 

olan 396 adet teşvik belgesi verilmiştir. 

Önceki yıllara oranla imalat sanayiine verilen teşvik 

belgele-ri nin SBJıSJ_nda artıf} sözkonusu dm:'. Sel;:ti::.irler içinde 

ençok yatırım teşvik belgesi imalat sanayiine verilmiştir. 

Ancak yrc•tJ_run teşvikleri_ndeki artı,':>a kGr~]ılık bu durum uygu-

lamada harcama ~soan firmaların oranı azdır. Bu nedenle 

A~ustos kararları ile yatırımların te0viki amaçlansade ara-
' 1 

dan bir y:Ll geçmenine ra[1~men yatJrımlE!r rnnJrlı ·lüzeyde kal-

nnşt:ır. Son :nlla~cnaki imalat sanayii yatJ_rımlarındaki r1lıral-c-

laına nevarn etrnakted:Lr. Bu dunJııı özallHcle kamu kasiminda 

kendisini hissedilir nereceda göstarmektanir. Bunda kamu ya-

tJ_:nmlcırıınn ~:ıltyanı yntırımlai'U1B yönalıneDi atkili olmu::;ıtur. 

2.2.2- Alt-Sektörlere Göre imalat Sanayii Yatırımları 

Tablo:III.20 1 de imalat sanayii alt sektörlerine göre 

yatırJ.m te0v:Lh: l)ele;eleri toplum hıtarları VE'l'ilrrıiştir. 
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Tablo'ya göre 1990 yılıncta en yüksek artı0 %747.2 ile elek-

tronik saney:iincle gc5:-cUlmUştür. Oı"man UrUnleri, ka{fıt, made-

ni eşya, elektrik makinaları, çimento, cte~ir-celik sektö-
6 V .!ı 

ründe yatırım tutarJ.arındaki artıg vül~sek seviyede gerçek-

le~miştir. En yüksek azalma %59.3 ile taoıt araçları sana-

yiinde ~örülmektedir. Bunu %54.2 ile makina imalat sanayii 

ve %50.5 ile denür clıgı metaller sanayii izlemiştir. Bunun 

yanında ~eri ve kosele, cam sonayiinde yatırım tutarlarında 

azalma gc-iAHtnÜr:J tUr. 



---------

TEŞVİK BELGELERİ TOPLAM YATIRIM TUTATILARI 
( 1989 Sabit Fiyatlarıyla ) 

. 100 

hlilyon TL ) 

İMALA 1~P SlıHAYit GRUP. 1989 1990 Deği$ im 

. Gıda ve içki 1.140.031 1.324.017 18.9 

. Dokuma ve Giyim 4.2.73.247 5.697.239 16.9 

. Orman Ürünleri 122.355 295.735 141.7 

• Ka[;;J.t l7h.824 l74.C334 127.6 

. Deri - Köse le 185.612 155.32.7 -16.3 

• Lastik 172.269 256.013 4 8.1 

• Kimya 3P6.009 C26.004 62.2 

.. cam 70.061 67.114 4 ? - . '-
• Demir - ÇeUk 387.122 652.4 20 68.5 

• Demir-Ihşı Metaller 50.4 53 24.494 -50.5 

. Taşıt AraçlarJ. 1.915.526 778.839 -59.3 

• l:Iadeni Eşya 178.290 475.882 166.9 

• l:Tes. Bil. Ölç. Opt. Do. 75.090 37.646 -49.9 

• J.'ia ki na imalat 130.4 27 59.677 -54.2 

• Elektrik ıv:aldna ları 114.253 247.8B8 117.0 

• Elektronik 50.350 426.577 747.2 

. Çimento 187.032 380. 381 103.4 

. ]?i şmiş Zi1 ve Çim. Ger. 198.528 380.381 ').ı 

. Seramik 187.729 274.936 46.5 

• Di[f;erleri 192.244 270.420 40.7 

. İMALAT SANAYİİ ~1 0PLAMI 10.668.653 12.435.017 16.6 

Kaynak: DPT 
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Yatırım teşvik belgelerinin imaJat sanayii alt sektör-

l . 
-~ erıne .. d u ı gore ae.:J- ımını incelers ek; 1988 yılında en fazla 

yatırım teşvik helgesi %22.4 ile dokuma ve giyim sanayiine 

· l · t · -- 01 " Ll • l · t o·' ? 9 · l l · o12 8 verı .mış ır. l:lunu p.)., ı e çımen o, ,:;, __ • ı. e ·amya ve /c • 

ile taşıt araçları, pişmiş kil ve çimentodan gereçler sana-

yii iz~miştir. 1989 yılında ise en fazla yatırım teşvik 

belgesi %22.6 ile yine dokuma ve giyim sanayiine verilmiş-

tir. Bunu %5.2 ile gıda ve içki sanayii izlemiştir. 1990 

yılında da en fazla yatırım teşvik belgesi %30.8 ile dokuma 

ve giyim sanayii ve %7.7 ile gıda ve içki sanayiine veril-

miştir. Taôıt araçları, makina imalat sanayii dışındaki bU-

tUn sektörlerde verilen yatırım teşvik belgesi sayısında ar-

tış gözUkmektedir. GörUldU~U gibi, imnlat sanayii verilen 

yatırım teı;ıvik belgelerinin sayısında artı::? olmuştur 

(IJ1ablo:III.2l). 



TABLO:III.21- YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN İMALAT SANAYİİ 

ALT-SEKTÖRLERE GÖRE DAÖILIMI ( % ) 

İl'ilALAIJ' SAN. GRUP. _1,288 _1989 1990 

. Gıda- İçki 2.5 5.2 7o7 

• Dokuma- Giyim 22.4 22.6 30.8 

. Orman Ürünleri 0.7 0.5 1.6 

. Eağ:ıt 1.9 0.3 0.9 

• Deri-Köse le 0.5 0.8 0.9 

. I.~astik ı.o 0.8 1.4 

• Kimya 2.9 1.7 3.3 

. Cam 0.9 0.3 0.4 

. Demir- Çelik ı.o 1.7 3.8 

. Demir- Dışı ıvıetaller 0.2 0.2 0.2 

• 
1l'aşı t AraçlarJ_ 2.8 8.3 4.6 

. Madeni Eşya 1.7 0.8 2.7 

. Mesleki, Bi.lim ve Ölçü 1.4 0.4 0.2 

. Maldna imalat 0.3 0.6 0.3 

. ınektrik l':ia ki na ları o .E3 0.5 1.4 

. Elektronik 0.2 0.2 2.2 

. Çimento 3.4 0.8 2.2 

Pişmiş Kil ve ('" Ger. 2.8 0.9 1.2 . 'iırn. 

. Sercırnik 0.8 0.9 1.5 

. Di['; er leri ı. o o. Es 1.5 

. ü•u\LNi' SANAYİ" İ ~'OPLAI\'11 49.2 4 t3. 4 68.8 

Kaynak: DPT 

102 
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2.2.3- Yabancı Sermaye Yatırımları 

Genel hatları itibariyle, Türkiye'de faaliyette bulu-

nan yabancı sermayenin 1980 öncesi sektörel a~ırlı~ı %85 

imalat sektörü iken 1980 sonrası, imalat sektöründen hizmet-

le~c sektörüne do[b~·u bir yönelme olmuşt"Lır. YUzde 55 imalat ve 

yüzde 40 hizmetler sektörü (Bankacılık-Ticaret-Turizm) gö-

rUntüsWne girmişlerdir (89). Yıllar itibariyle izin verilen 

yabancı sermayenin sektörel da[i:ıluın Tablo: III. 22' de görül

c1Ui~:U Uzeı-e, %6l'lik bir yo[;unluk ile imelat sektörUndeclir. 

TABLO: III. 22- YILLAR İTİBARİYiıE İZİN VEHİLEN YABANCI 

Yıllar 

1980 

1981 
1982 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

'P O :e LA M 
c.1 
/0 

İ mala t 

88.76 

246.54 
98.54 
88.93 

185.92 
142.89 

193.47 
273.75 
484.14 
900.99 

2.703.93 
(0.61) 

SERMAYENİN SEKTÖREL DA~ILIMI 

0.86 
1.06 
0.03 

5.93 
6.37 

16.86 

6.69 
27.32 
9.80 

74.92 
(0.01) 

I•.'Tarlen ----

0.98 

l. 97 
0.0? 

0.25 
4.26 
0.86 
6.68 
5.18 

10.63 
----
31.01 
(0.01) 

OH lyon Dolar) 

Hi zmetleı" 

8.24 

89.13 
65.43 
13.76 
79.26 
80.97 

152.81 

249.18 
30'7.83 
54 9. 04 

1.595.65 
(0.3'7) 

Kaynak: DPT, Yabancı Sermaye Daşkanlı~ı, 5 Ocak 
1990 tarihli Rapor, s. 5. 

ların RolU, Yased Ya. No:37, 1990, s. 18. 
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GörUldU~U Uzere, 1981 yılında izin verilen yabancı 

sermayenin %73'i imalat sektörü ve %26 1 sı hizmetler sektö-

rU olarak gerçekleşirken, 1987 yılında izin verilen yabancı 

sermayenin %5l'i imalat sektörüne gelmi~, geriye kalan 

%49'hıl-c kJ.smı da büyük ço[J;unlukla hizmetler sektörüne git-

miştir (90). 1989 yılında i~in verilen yabancı sermayenin 
' 

%5l'lik kısmı yine imalat sanayii sektörüne gitmiştir. 

Ulkemizde, imalat sanayii üretim maliyetinin yüksek 

o lma sı, ii ret :Lm öl çep;inin kü çUk o lrnas ı do layı.sıyla fakt ör 

verimlili~inin daha çabuk arttıCı, yatırım ve ara mallar 

Bektciründe e;eri teknoloji Ja.ıllan:LlmmJına neden olmuştur. Bu 

çerçeve de, ya bancJ. s ermaye faaliyet leri ni n, üna la t B anayii n-

de yo~unlaşması, ileri teknolojilerin transferi bakımından 

oldukça önemlidir. Fakat, yabanc:J. sermaye yatırımların1 ima-

lat sanayii alt sektör bileşimine bakarak de~erlendirmek 

flaha gerçekçi olac:aktır (Tablo:III. 23). 

Ulkemizde imalat sanayiinde geri ve ucuz teknolojiler 

kullanılmaktadır. Ayrıca, ülkemizde yaşanan yUksek enflasyo-

nun maliyetler üzerinde bir artış göstermesi ve kamu yatırım 

harcamalarındaki düşüş, ileri tekno~oji uygulamasına imkan 

veren imalat sektörünün gerilemesine neden olmaktadır. Bu 

çerçevede Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin, teknolojik 

3elişrne temposunun hızlı oldu~u, imalat sanayii, yatırım ve 

11 lt ""~ <' ] tV oo lt o ara ma.. ar s er· orunete yogun .. a ~ı · ıgını gormetı: , ey ız. 

(90) YASED, s. 19. 
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Yabancı sermaye yatırım izinlerinin 1988-1990 dönemt 

itibariyle datılımına bakıldı~ında belirgin bir dalgalanma 

göze çarpmaktadır. 1988 yılınaa en fazla yabancı sermaye 

yatırımı 84.1 milyon dolar ile kimya sanayii ve 80.7 milyon 

dolar ile taşıt araçları imalatında ~örUlmUştUr. 1989 yılJn-

da 1988 yı1J_na eöre yabancı sermaye yatırımlarında artış 

olmuştur. En fazla yabancı sermaye yatJ_rımı çimento Eıana~riin-

de görUlmUştUr. I~nu gıda-içki, kimya ve demir-çelik sektörU 

izlemiştir. 1990 yılında 338.9 milyon dolar ile yabancı ser-

maye ya tırımı ;rine en :fazla~ çimento E;anayiinde olmuştur. 

3.025 milyon dolar ile taşıt araçları sanayii izlemigtir 

(Tablo:III.23). 

1 

TUrkiye nin bUyUk bir iç pazara sahip olması nedeniy-

le, yabancı sermayeli :firmaların, tUketim mallHrı Uretimine 

a&';ıı"lık verdiklerini, ancak ihracata ;rr5nelik Liretimin ter,:-

vik gördU~U Ulkemizde yabancı sermaye :faaliyetlerinin, ya-

tırım ve ara mallarda da hisosdilir bir dUzeye geldi~ini 

söyleyebili:riz. 

rrUrk sanayiinin henUz kendi telmolojisini U:retecek 

durumda olmaması ve tU:rk imalat sanayii içinde ileri tekno-

loji gerektiren yatırım ve ara mallar sanayiinin geri tekno-

lojisi lcullanılıyor olrnası_, yabancı sermaye ile işbirli[:';ini 

daha da zorunlu kılmakt adı_r. Son yıllE1rda meydana e:;elen yD.-

barıcı sermD.ye artı~larının, TUrk imalat sanayiine, teknolo-

ji., yc:inetim, :'ratırıın, Ureti:n ve ihracat olnnc:ıklarıyla bera-

ber olumlu olarak yansıyaca~ırlır (91). 

(91) YASED, s. 26. 



1JlABLO: III. 23- YABANCI SEHMAYE YATIRIM İZİNLERD1İH İMALAT 

SAN.AYİİ ALT-SEKTÖRLERÜJE GÖRE DAÖILD.H 
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( Milyon Dolar ) 

İf,f[ALAT SANAYİİ GRUP. 1988 _1989 1990 
--------~---- .. -------·--

• Gıda - İçki 17.2 155.0 75.0 

• Çimento 0.6 190. 3 338.9 

• Künya 84.1 96.2 64.0 

• Gübre 9.9 16.7 o.o 

• IJastik 63.1 61.6 18.7 

• Plastik 4.0 10.9 3.0 

Orman Ürünleri 10.2 1.9 0.1 

. I\ ağıt 41.0 67.8 18.9 

. Dokuma - Giyim 25.0 53.6 36.2 

• Cam 32.4 13.9 3.5 

. Pişınisı Kil ve Çim. Ger. 3.9 5.6 8.5 

Demir - Çelik 23.5 88.7 45.0 

Demir - Dışı Metaller 0.4 LO 7.5 

• ri~adeni Eşya 4.4 4.7 ll. O 

• f,Fakina İmalcıt 1.2 1.9 0.5 

. Uçak 36.9 o.o 20.9 

. Elektrik - Elektronik 31.0 44.4 100.2 

• 
1JlaşJ.t AraçlarJ. İmalatı 80.7 57.4 302.5 

• Taşıt Araç. Yan San. 12.4 15.2 50.2 

. Difierleri 2.7 14.1 38.7 

İMALAT SANAYİİ TO:PLAMI 484.1 901. o ı. 14 3. ı 

Kaynak: Merkez Bankası, DPT 

1990 verileri Ocak - Kasım itibariyledir. 
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2.2.4- Yatırım Etkisinin De~erlendirilmesi 

Bili~di~i üzere, ithalatı ikame eden sanayiiler it-

bslat zor ve pahalı_ iken ve içerdeki üretici korunuyarken 

kurulur. Yerli ve yabancı sermayenin bu nitelikteki yatı-

rımları dUşUnmesi bu şartlardan etkilenir. Şartlar bunların 

tersiyse, ithalatı ikame eden yatırımlar yapılmazken, e~er 

di[;er gerekli hususlar mevcutsa, yerli ve yabancı. sermayeler 

tarafında n 11 ihraca ta dönük sanayii ler 11 i çi n ya t ı.rım yapmak 

cazip olabilir (92). 

TUrkiye'de son yıllarda ve aylarda 9 A~ustos ve onu 

izleyen dönemde alınan kararlar neticesinde ithalat oldukça 

libere edilmiş ve koruma or~nları azaltılmıştır. Döviz kuru 

politikası ise TL'nı devalüe de~il revalUe eden bir seyir 

izlemektedir. Yani bunun sonucunda ithalat daha kolay ve da-

ha ucuz hale gelmektedir. Bu nedenle, ortam ihracata yönelik 

yatırımlara elverişli olmakla beraber, ithalatı ikame eden 

yatırımları caydırıcı niteliktedir (93). Türk özel teşebbUsU, 

ldjçük ve ortc=J ölçeh:li sanayiiler heniiz bu şartlara adapte 

·ı b'"J • d u'l'J' 1 I3 l ]_ • • t ]_ b' o .. a ı .. mı:J .egı cır .. er. u necen.e sanayıı ya ırımarının ır 

bölümü budanmış durumdadır. Özellikle imalat sanayii yatırım-

larının arzulanan ölçUlerde gerçekleşmemesinde bu gelişmele-

d.n önemli rolü olmu.:;ıtur. Öte yandan küçLik ve orta ölçekli 

sanayillerin gelişip serpilmesi sanayii sektörUnUn dinamizmi 

ve gelece~i açısından son derece önemlidir. Bu itibarla, mev-
----------------

(92) ASO, (1Usan-Hazj_ran 1990), s. 17. 

(93) Prof. Dr. Ercan UYG1JR, "KDmu Politikasındaki Belirsiz
Lik Özel Yatırımları_ Olumsıız Etk:iliyor", İŞLErrME VE 

FİNANS DERGİSİ, S. 48 (i'iisrt-Hazj_ran 1990), s. 30. 
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cut sanayiile0me stratejisi içinde, ihracat yapmayı, yaban

cı ort ak bu lmayı, dJ_ ş kredilerden yararlanmayı başarabi lme

si çok zor olan bu tUr sanayiiler için özel yönlendirme ve 

özendirme çabalarına ihtiyaç vardır. 

Netice olarak mevcut caydırıcı faktörlere ra~men sa

nayiideki nisbi iyileşmenin yatırımları da bir miktar olum

lu et kiledielini, bunun b ir gijst ergesi o larak geçen yıl ın 

onbir ayına kıyasla 1990 yıl un_n a~1nı döneminde yatırım mal

ları ithalatH1ın %47.4 oranında artış göstcrdi[;:ini belirte

biliriz. Yatırım mallarJ_ ithalatı girdi maliyetlerini dügü

rece~inden yatırımları yükseltici etki yapmasıda beklenmek

tedir. 

2. 3- KAPASİIJ.'E KULl,AlHl\ı':I 

2.3.1- imalat Sana~~rii Kapasite Kullanımı 

1988 yılında sanayiide başgösteren duraklama, üretim, 

yatırım ve talepteki dUfJmeler kendinj kapasi te kullanım 

oranlarında da göstermiştir. Kapasite kullanım oranlarıda 

c5nceki yJ_llara gc5re önemli dLifıilş1er olmu,c;tur. Kapasite kul

lanımındaki dUşüşUn nedenleri arasında öncelikle talep ye

tersizU&~i gelmektedir. Bunu mali imkansızl;ı.klar, hammadde 

yetersizlirti ve işçilerle i]gi1i problemler izlemiştir. 

1989 yılın1n birinci, ikinci ve üçüncü Uç aylık dönem

lerinele kapasite kullanım oranlarJ_nda azalmalar gerçekleşir

ken, dördüncü dönemde di(;er dönemlere göre ı~apasi te kullanı

mında olumlu gelişmeler kaydEdilmiştir. B1J olumlu gelif}meler

de özellikle, 1989'un ikinci yarısından itibaren ekonomide 

başlayan canlanma etkili olmuştur. Ekonomideki bu gelişmele-
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rin yanısıra özellikle ithalatta liberasyon çalışmalarının 

1990 yılında hız kazanması ve l989'un ikinci yarısından iti

baren başlayan ve bu yılda devamlılığını sürdüren kur poli

tikasının etkisiyle 1990 yılını.n birinci ve ikinci üç aylık 

dönemlerinde de 1989 yılının aynı dönemlerine göre daha yük

sek oranlı kapasite kullanırnlarının gerçekleştiğini söylemek 

mümkündür. 

Nitekim 1989 yı.lı.nın ilk üç döneminde kapasite kulla-

nırn oranları sırasıyla %68, %63 ve %67 olarak gerçeklecdrken, 

dördUncU dönemde bu oran %80 olmuştur. 1990 yılı.nın birinci 

ve ikinci Uç aylık dönemlerinde ise bu oranlar %74 olarak 

gerçekleşmiştir. 1990 yılının üçüncü ve dördüncü üç aylık 

dönemler inde kap asit e kullanı m o ra n ları %67 ve %78 o larak 

gerçekleşmiştir (Tablo:III.24). 

2.3.2- Alt-Sektörlere Göre imalat Sanayii Kapasite 

Kullanımı 

Alt sektörlere göre imalat sanayii kapasite kullanım 

oranlarına bal( ar sak; 1989 yıl ının ilk üç aylık döneminde en 

yU ksek ka nasj. te kullanımı %76 ve %74 ile kimya, petrol, ls s-

ti.k ve plastik sanayii ve taş ve topra[7;a dayalı sanayii s ek-

töründe görülmUştür. En dü şU k ka pas it e kulanan sektör metal 

ana sanayiidir. İkinci ve dördUncU Uç aylık dönemlerde en 

yUksek kapasite kullanımı Yi-ne tası ve topralta dayalı sanayii 
·' 

sektörLinde gc5rLilmUştUr. Üçüncü Uç aylık dönemde ise tel<stil 

ve deri sanayiinde gerçekleşmi~tir (Tablo:III.24). 

Tablo'dan da görülece~i gibi, 1989 yılının ikinci dö-

neminden itibaren imalot sarıayii alt sektörlerinde kapasite 
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kullanım oranlarının arttır;ı gözlenmeldediı-'. Zira imalat 

sanayii üretiminde sa~lanan artış, di~er faktörlerin yanın-

da, önemli cHçUde l<ap<:Hüte kullanım oranlarındaki artı;;ıtan 

kaynaklanmıştır. Kapasite hlllanım oranlarındaki artış 1990 

yı.l ında da devam etmiştir. Di5nem bovunca' kapasite hıllanı-
, ı " 

mındald. dü:ıU~:Un nedenle~ci arasınr1a l1arnrrıa~3de yetersizli[±inin 

pay1. azalmıştır. ÖzelLLkle ithal barnmaelde yetersizli[l;i payı 

önemli o ra nda dU 0mü ~;tür. Bunda öze ll i kle ı 989 Ac;us to s ayın-

dan beri i_tbalat rejiminde yapılan de[;j.,~;itlikler sonucu ham-

mcıdde ve ara malı i.thalatının serbestle:;ti:rilmesinin önemli 

rolü olmuştur. 1990 yılının birinc::i, ildnci, UçUncü ve dör-

dUncU üçer aylJ.k clönemlepinde en yüksek kapasite kullanımı 

sırasJ.yla ka~J.t ve basım sanayii (%72), orman Urünleri ve 

mobilya sanayii (%80 ve %81), taş ve topra~a dayalı sana

yiide (%88) gerçekleşmiştir. 



:IABLO: III. 2 4- !MALAT SAl\AYİ.İ KAPASİTE KLTLL.i'JGl: o:::u~FLARI 

( 
c:ı: \ 
/C· ) 

1988 1989 
İl\;:P.L.f. T S.Al1iiYİİ GRUP. I II TT-,- IV I TT III IV ~~j_ ~ .... 

Gıda, Içki, TUtUn S. 74 70 7~ 76 r~ 62 54 78 ,_.; bJ 

Tekstil ve Deri S. 84 83 82 84 67 65 7~ ,_.; 83 

Orman U. ve Kobilya s. 81 79 (E. sı 70 77 69 82 

Ka~ıt ve Basım S. 86 77 73 78 72 71 68 so 
-r • "D .ı.. ~ . .ı.. • • ~-, <:; Q ı 
l:..ım.::ra, .;..SLı., l.ı8Svll'~-..t'.LBS.u. u 79 57 82 76 ,-~ 

0_.; 68 78 

mas VP ~OD~~~a npvalı s ...ı.. .,;, - ....... l- ...... ~ ' ....... ·-·r,.;· j • 
s. ı 84 8.5 86 74 84 70 88 

I\Cetal Ana S. , ... 0 68 67 ..,,.., 61 49 ~Q BJ !.:JJ tC. _;_; 
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D Ö R D U N C U B Ö 1 U M 

8-9 AGUSTOS 1989 KJ1RARLARININ 1'ÜHKİYF: 1 NİN REKJI.BE 1l' VE AT 

YÜKÜI\'~IJiLÜELERİ AÇISINDAlf DICGERU!aJDİ"RİLL'mSİ 

1- REKliBET J\ÇISHTDAN DEGERLEEDİRÜJMESİ 

GUnUmUzde rekabet Ulkeler açısından bilyUk bir önem. 

taşımaktadır. Ülkenin dış rekabetten korunması ve kendi ken-

dine yeterli olma clururnu tekellerin olur:ımasJ.na neden olmak-

tadır. Bu durum yerli sanayiide a~ırlaşmaya, tembelleşmeye 

yol açar. Ülke sanayii dış rekabetten bilyUk ölçilde korunur-

sa yeniliklere ve de~işmelere ayak uyduramaz. Bir gUmrUk ta-

rifesinin rekabet etkisi, aslında rekabete karşı bir etkidir; 

rekabet tarifelerio kaldırılmasıyla uyarılır (94). İşte bu 

amaçla, B-9 A{t;ustos 1989' da r:üınan kaı"arlarla yerli sanayii-

nin dış rekabete açılması hedef alınmıştır. 

TUrk sanayiinin yeterli rekabet gUcUne sahip bulun-

ması TUrkiye'nin Avr~pa Tek Pazarına uyum sa~layabilmesi 

(94) Dr. C. P. EH:DLEBJ':IWER(Çev. Dr. '·1 ecdet SEHİE), Uluslar_

§.!..§.§..;~_Jkt,!sat, C:ilt.I, Dor·an Yn. No:lO, Ankara,l970,s.l37 
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açısından oldukça önemlidir (95). Bilindiği üzere Türkiye 

AT'na girmeye hazırlanan bir Ulkedir. Bu nedenle AT ile en-

tegrat3yonunun sa[?;lanması açıs1.ndan Ulko sanayiinin sahip 

olduğu rekabet gücU hUyLik önem taşımaktadır. Bu anlamda ya-

pılan gümrük ve fon indirimleri elbette Türk sanayiinin re-

kabet gücünü etkileyecektir. Türk sanayiinin rekabet gücü-

nUn belirlenmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarına 

göre rekabet şansı olan ve rekabet şansı zayıf olan sanayii 

dalları şu şekilde belirtilmiştir. 

TABLO:IVol- SEKTÖRLERiN REKABET GÜCÜNE GÖRE SIEIFLANDIRILMASI 
------··---···--------.. ----·----------
Demiryolu Taşıtları 

:Petrol Ü:cLinleri 

Orman U:ı:Unleri 

Elektrikli Makinalar 

Mesleki Aletler 

Kimya 
ElektronHr 

Otomotiv 

Elektriksiz Mak. 

İçki 

Ijasiı ik 

Petro-Kimya 

D . . ç ı· ı emır- e L{ 

TUtUn 

Tarım Alet ve Mak. 

Çimento 

Kagıt 

Gemi-İnf]aa 

Karayolu Taşıtları 
Plastik 

Bas1m 

GUbre 

Metal Eşya 

Demir-Dışı Vetaller 
_,_ _____________________________ ·---
DÜŞÜK 

Dokuma 

Seramik 

Pirşmiş-Kil 

Cam 

Gıda 

Deri 
Gjyim 

YÜKSEK 

Kaynak:DPT Rekabet Gücü 

( 95) YASED, Avru-pa Ekonomik To-plu l:0f<:u İl e B _hi t Unleşmede _Yaban

cı Sermaye Yatırımları, Yased Ya.No:34, 1989, s. lOw 
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GörUldU~U gibi, dokuma, giyim, seramik, pişmiş-kil, 

cam, gıda, deri sanayiinde TUrk sanayiinin rekabet gUcU yUk-

sek düzeydedir. Elektrikli makinalar, demiryolu taşıtları, 

petrol ürünleri, orman ürünleri, mesleki aletler, kimya, 

elektronik ve otomotiv sektöründe rekabet gücü düşük seviye-

dedir. Di~er sektörlerde ise rekabet gücü orta düzeydedir. 

Yine bu konuda İKV, tarafından yapılan araştırmaya 

c;öre; et ve süt mamulleri, konserve, çekerli. maddeler, şarap 

sanayii, yem sanayii, lif levha, ahşap ambalaj, mobilya, las-

tik, plastik işleme sanayii, kozmatik ve otomobil sanayii 

rekabet şansı az olan sektörlerdir. Un, makarna, domates iş

leme, bitkisel ya~, bira, pamuklu dokuma ve giyim, el halısı, 

yonga levha, selüloz, elyaf, petrol rafineleri, cam, çimento, 

çelik boru, di~er ticari taşıtlar ve dayanıklı tüketim mal-

larında ise AT karşısında Türk imalat sanayiinin rekabet gU-

cU yüksek düzeydedir (96). 

TUrk sanayiinin rekabet gLicU genelde dU(;ıUk görülmekte 

ise de, son yıllarda bazı sektörlerde, örnenin dokuma-giyim, 

gıda ve deri UrUnlerinde hammadde ve işçilik ücretlerine da-

yanan ListLinlUkler nedeniyle dünya pazarlarında Urnit verici 

başarılar elde edilmiştir (97). 

·-------·------
(96) BKOliOMİK PANAROl:IA DEHGİSİ, S.40 (Kası.m 1990), s. 19. 

(97) :rıüSİAD, 21. YU~z~yıla Dqz.tu TU:r)dye, 111 Lisiad Ya. No:T/91, 
l'Iart 1991, s. 3a 
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Rekabet şansı zayıf olan sektörlerin rekabet edebil-

meleri için, ba]ta kalite, hammadde ve sermaye olmak üzere, 

yetişmiş eleman, ucuz kredi ve yenileme yatırımıarına ihti-

yaç duyulmaktadır. Ayrıca rekabet şansının az olması yeni 

yatırımlarıda engellemektedir. Bu nedenle finansman ve tek-

noloj i gibi konularda s 1.kınt J.lar dev am ettiği süre c e, sa de-

ce gümrük indirimi yolu ile sanayiiye rekabet gücü kazandır-

mak güçtür (98). 

' Sanayiimi zin rekabet 'edebilmesi için fiyat, kalite, 

maliyet yönünden batı ile rekabet edebilecek düzeyde olmalı

dır. Üretimde uluslararası standartıara uyulmalı, yeni en-

tegre tesisler kurularak rekabet gücü art:ı.rılmalıdır. Kapa-

site kullanım oranları art:ı.r1lmalı hammadde ve yar:ı.-mamul it-

hal edilerek, üretim sürecinin geni6letilmisine çalışılmalı-

dır. Bazı sektörlerde sanayiinin yapısı de~iştirilmeli, mo-

dern teknoloji getirilmeli ve kaliteye önem verilmelidir. 

Türkiye AT'na girmeye çalışan bir Ulkedir. Bu nedenle 

8-9 A~ustos'ta alınan kararlarla gümrük ver~ileri ve fonlar-

da indirimler yapılmıştı. Fakat ülkemizde birçok sanayii dalı 

batıyle rekabet edebilecek düzeyde de~ildir. Çünkü sanayii

mizde küçük firmaların hakimiyeti daha fazladır. Üretim, fi-

yat,kalite, teknolojik seviye bakımından Avrupa ülkelerine 

göre gerideyiz. Ülke rekabete açıldı~ında, yabancı firmalar 

piyasaya girip mal satmaya başlayınca, rekabet şansı olma--------------------
(98) İKTİSAT DERGİSİ, S.5(Ekim 1990), s. 19. 
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yan firmalar zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Bunun 

soruıcunda ya iflas edecekler yada bUyük firmalar ile birleş-

mek zorunda kalırlar. Bu durum birçok sorunu (işsizlik, üre-

tim, kapasite düşüşü) beraberinde getirecektir. Bu nedenle 

giimrük ve :fon indiriminin hangi s ektörlerde yaınlacağı ka-

rara ba~lanmalıdır. Rekabet şansı olan imalat sanayii sek-

törlerinde indirimler yapılmalıdır. Di~er sektörlerdeki in-

dirimler belirli bir takvim süresi-içinde yapılmalıdır. 

2- TÜRKİYE. 'NİN AT YÜKÜMLÜLÜKLERİ AÇISIV.DAH DEÖERLENDİRİLMESİ 

Kararlar ile Türkiye'nin AT'na yükümlülükleri arasın-

daki ilişkiyi değerlendirmeden önce, AT'ye karşı gümriik in-

dirimieri yükümlülüklerimizin nereden kaynaklandığını ve 

nasıl uygulandığını kısaca hatırıatmakta yarar vardır. 

Türkiye ile AT arasındaki ortaklık ilişkisi 1964 ta-

rihli Ankaı"a Anlaşmas:L ve 1973 tarihli Katma J~ı-"otokol çer-

çevesinde yürütülmektedir. Ankara Anlaşması, Türkiye ile 

topluluk aras1nda gittikçe gelişen bir şekilde gümrük bir

liği kurulmasını öngermektedir. Katma Protokol GUmrük Bir-

liğinin gerçekleştirilme koşullarını düzenlemektedir (99). 

Katma Protokol'e göre Türkiye'nin gümrük vergilerini 

Toplului!;a karşı indirme mükellefiyeti, lO'uncu madde uyarın-

ca, belirli ürünleri itibariyle 12 y1llık hir döneme yayıl-

maktadır(l2 Yıllık Liste) (100). · 

( 99) D~~İK .. BÜ]/J'El:Jİ? '.'TL}!,k~ye:-:A:~ GUm:ı;'!iL Js:irl:i~i:i Çercevesinde 
Gurrıruk ll)_dır~wıı 'O:l)<uro1ulııki,;zı", 192.'), s7 -9. --

( ) l l l ıı 1 T · · 1 · · · ıı r·· rı•·- ı 100 1 o .:>:an SAVAŞ, JUr d;ye-AJ~~ Iluı ~ı , ·lDH:ı, An,:::ara, 

1988, s. 29. 
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Di~er taraftan, Protokol'Un ll inci maddesinde ise 

~UmrUk vergisi indirimleri bakımından TUrkiye'ye bir esnek-

lik tanınmalde ve bu indirimlerin Katma ProtokolttUn 3 sayı-

lı ekinde yer alan maddeler itibariyle 22 yıllık bir dönemi 

(22 Yıllık Liste) kapsaması kararlaştırılmaktadır (101). Bu-

·· · d· · · t 1 · 12 ll 1 1 · t · · 01 lO 22 na gore ı.n ır:ım nıspe· erı, yı ı.c _ıs,e ıçın /a , _ 

yıllık liste içinde % 5 olarak tesbit edilmiştir. 

Dolayısıyla TUrkiye'nin 12 yıllık rejime tabi UrUn-

lerde 1985 yılında AT'ye karşı gUmrUk vergilerini, eş etki-

li vergi ve resimlerini tamam~n kaldırınıçı ve 3'UncU Ulkele-

re karşı toplulu~un OGT aynen kabul edilmiş olması gereki-

yordu. Topluluk Uyesi Ulkelerin 3'UncU Ulkelere karşı uygu-

ladı~ı ortak tarife olan OGT, son derece liberal bir tari

fedir, ortalama vergi yUkU % 5 civarındadır. 22 yıllık UrUn

lerde ise 1995 yı.lında gUmrUk birliğinin salilanması gerek-

mekt edir ( 102). 

TUrkiye 1973 ve 1976 yıllarında gUmrUk birli~i ala-

nındaki yUkUmlUlUklerini yerine getirmiştir. 12 yıllık lis

tede% 20, 22 yıllık listede ise toplam% lO'luk indirim 

8erçekleştirmiştir. Ancak 1977 yılından sonra bu alandaki 

yUkUmlUlUklerini sUrekli ertelemiştir (l03)o 
---------------------· 
(101) SAVAŞ, s. 29. 

(102) DEtK BÜLTEEİ, s. 9. 

(103) Tevfik GÜlJGÖR, 11 GUmrUk . .İ,n,dirir.Q).::eri_j:J:-~ AT GUmrUk Bir

liğine 11 a_§hh.f:!_tleı"i!n:~~Ar§_s~_!}dak~- İ}l_§ki 11 ,DLinya Gaze
tesi(24 A~ustos 1989), s. 2. 
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TUrkiye birikmiş yUkUmlUlUklerini 1988 yılından iti

baren yerine getirmeye başlamıştır. 20-21 Aralık 1988'de 

BrUksel'de AT yetkilileri ile yapılan görUşme1erde, l976 1 da 

durdurulınuş ve 1988-1989 başlarında ';b 10 1 ar iki indirim ya-

pılmış, TUrkiye'nin gUmrUk birli~ini oluşturma yUkUmlU1U~U-

nU, 1995 1 e tamamlayaca~ını belirtip, yeni bir takvim veril-

rnişt i. 

TABLO:IV.2- TÜRKİYE'liTİN AT'A VERDİGİ GÜfJlRÜK UYUl'I TAKVİMİ 

Tarif e 
Yıllar Yıllık ----
1989 lO 

1990 10 

1991 lO 

1992 10 

ı:ı:·arife 
Yı.llar YJ.llık --··------ ----
l9B9 lO 

1990 lO 

1991 lO 

1992 lO 

Kaynak: HDT 

indi.rimi 
Top]:!ill} 

40 

50 

60 

70 

indirimi 
rr o E.L~I!L 

30 

40 

50 

60 

OG~P 1 ye 
Yıll.J_k 

20 

20 

Uyum 
rı.ıo·plam 

20 

20 

40 

40 

22 Yı1lı.k List e 
OGT 1 ye ·uyum 
:X.J.J.:_l:-v.L- ~ro p 1 am 

20 

20 

20 

20 

20 

40 

8-9 A~ustos kararlarJnın TUrkiye'nin AT 1 a yUkUınlUlUk

leri açı s ında n, İKV t arafı.ndan yapılan araşt rcma sonucu faz

la bir ilişkinin bulunmadı~ı açıklanmıştır. TUrkiye ile AT 

arasında gUmrUk birli~ine konu olan 790 maddenin% 72'sinde 
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yeni takvim olarak belirlenen 1992 hedeflerinin öntine geçil

di~i bildirilmiştir. 

İKV'nın son kararlar çerçevesinde Topluluk ilişkile-

rini inceleyen araştırmasında, Türkiye'de ve AT'da uygulanan 

yeni gümrUk tarifesinin 5019 pozisyonundan oluşmakta oldu~u 

belirtildi. 9 A~ustos kararları kapsamında 872 tarife pozis-

yonunda gümrUk hadlerinin değişime u[;radığını ve bunun gene-

lin 7j 17.4-'LinU oluşturduğu belirtileı"ek bunlardan 790 mad-

elenin AT ile Türkiye arasındaki gUmrük birliğine konu olan 

mallar oldu[5;u kaydedilmiştir (104). 

' 
YukarJ_da ver:ı_len takvime göre, 9 Ağustos kararlarının 

AT yUkUmlülUkleri ile ilgisi görUlememiştir. l992'ye kadar 

AT ile hesaplara esas olan 1967 yılı gUmrUk hadleri Uzerinden 

12 yJ_llık listede gümrUk indirimi% 70, 22 yJ_llJ_k listede 

ise % 60 olarak yapılacak ve geri kalan miktarlar 1995'e 

kadar kaldırılacaktır. İthalatteki fonları l993'e kadar el-

leyemeyece~imiz, ancak l993'ten sonra 5-6 yılda kaldıracağı-

mız belirtilmiştir. 

AT'na taahhütler yönUndan bakıldığında ise son karar-

lara konu olan gtimrük birliği kapsamındaki 790 maddenin 

% 4 4 ' U nU n 1 2 yı ı 1 J_k ı i st ey e , % 5 6 ' s ın ın i s e 2 2 y J_ıı ık ı i s -

teye tabi olduğu belirtilerek, 1995 için 12 yıllık listede 

yer alan 347 pozisyondan 200'U ile 22 yıllık rejim kapsa

mında 443 pozisyonun 37l'inde taahhüt edilen eşit ve ileri-
------------------------------------

(104) DUnya Gazetesi, 2 A~ustos 1989, s. ll. 
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sine eiden indirimler yapıldı~ı tesbit edilmiştir. Bu arad~ 

790 pozisyonda yapılan indirirnin 57l'inde yani% 72'sinde 

AT verilen yeni takvünde 1992 yJ.lı için konulan hedefe ula

şıldı~ı veya geçildi~i belirtilmişt~r (105). 

Ort ak gümrük tarif es ine uyum yönünden bakıldJ_ğında 

44 pozisyonda OGT'sinin altına düşüldü~ü görülmektedir. Bun

lar genellikle k.imya ve ecza maddeleri, mısJ.r ve unu ile 20 

mamul pozisyonudo bulunmaktadJ.r. Bunlar dikiş makinBsJ_, 

röntgen cihazı, dişçi koltuğu ve malzemesi gibi maddelerdir. 

9 Ağustos kararları ile yapı.lan gümrük indiri.mleri 

fiili hadleri de~iştirmektedir. Topluluğa karşı yapılan in

dirimlerle ilgisi bulunmamaktadır. Toplulu~a karşı indirim

ler yılbaşlarında yayınlanan kararnameler ile kanuni hadler 

üzerinden yapılmakta ve AT ile AT dışı ülkelere farklı 

gümrük vergisi oranları belırlenmekte ve konselide edilmek

tedir (106). 

(105) Dünya Gazetesi, s. ll. 

(106) DEİK BtlLTENİ, s. lO. 



S O N U Ç V E Ö N E R İ L E R 

1988 ve 1989 yıllarında dUnya sanayii bUyUrten, ti-

caret hacmi genişlerken, yatırımlar rekor seviyelere ulaGır-

ken tersine TOrkiye'de sanayiinin bUyUme hızı ve ihracat 

yaveşlamış ve yatırımlarda serileme görUlmUştUr. Her ne kadar· 

1980' li. yıl lm~da sana:;rii degi~ı en şart lanı a:rak ı~ıydurrın10, 

elindeki ithal ikamefJine dayalı sana7ii :ile dışa açılmış, 

ihracat yapmış, rekabet etmiş ve ayakta durabilmişsede hız-

la gel:işen ve değisıen dış şartlara ·uyum sa{~:lamada zorluklar-

la karşılaşmaktadır. 

İmalat sanayiinde ortaya çıkan dengesizlikleri gi-

~ ı 1 1 J o ı·"· ı u ..:ı u ] ı o_ernie {_' gere"ç )U eıengesız ıg1n coc:uruu[!,U o _tımsuz sonuç._ar, 

gerelcse imalat EJanayiinin öteden beri f:HOi11ip oldu(;u ı:wrunla-

rın çözUmlenebilmesi zorunludur. İşte bu amaçla sanayiiye 

rekabet lcazundırmak, AT ile entegra:::ı,ronunu sanlamak, Ureti-

mi artırmak, batı kalitesinde mal Uretebilmek ve fiyat artış-

larını frenlemek amacıyla 1989 yılının Arustos ayın~a itha-

lat rejiminde yapılan de~işikliklerle gUmrUk ve fon oranları 

inclirJ.lmi r~ti. 
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Da11a Unceden de değin:ildi[\i c:Hıi, 1988 ~nJ ında bı:Jş-

• 
layan durgunluk, 1989 yılınin ikinci yarısına kadar devam 

etmiştir. 1989 yılının ikinci yarısından itibaren alınan 

bu tedbirler sonucunda, sana;,riideki durgunluk terkedilmiş 

ve imalat sanayii yeniden bUyUme sUrecine girmiştir. 

GUmrUk vergisi ve fonlarda yapılan indirimler imalat 

sanayiinde olumlu gelişmeler göstermiG ve ekonominin içte-

ki EJatın f3.lma c~UcUnU olnmlu yönde etkilemiştir. Blırıun sonu-

cunda Uretim ve satışlar arttı, fiyatlar zerileme efilimine 

girdi ve yatırurılarda ufAkta olsa bir kıpırdanma olmuştur. 

GUmrUk ve fon indiriminin sanayiide sebeb olabileceri olum-

suzluklar yanında ileri do~ru atılmıo olumlu adımlar oldu-

'riirk imalat rJanayiinin gerekU bli~;~Ume llızına erisie-

ldlmesi, AT :ile enter;rasyonumın. sop:lmıabilmesi ve zerekli 

rekabet gUcUne kavuşahilmesi, sanayiinin çözUm bekleyen so-

runlarının çözUmlenmesine, Urctim faktörleri yetersizliğinin 

ortadan kaldırJlmasına ve aynı zamanda sanayiinin etkin bir 

~~eki 111 e tc 0v i k e ch lnı es i ne ba[t 1 ı o lrrm k ta :·lJr. Bu konu da ki öne-

rilerimizi ou şekilde ortaya koyabiliriz. 

TLirl: imalat Ranayiinin ~,rcıpJ_SJ.ru rnod.e:cnle::;tirici, ma-

liyet1er:i dl.i~;UrUcU, Jcaliteli mal U.retic:i dokuların lmrtılma-

sına yardım sden te 0v:iklsre önce yCinelinınesi gerekir. Tes;-

viklerde rekabet gUcU ve istihdam yaratma kapasitesi birinci 

bnceli~i almalıdır. Ayrıca imalat sanayiinin rckcıbet dUzeyin-

de hEır::ıa~rılı olabileee() r;cktrir ve UTLinJer r:ıaı1tanma lıdır. Ön-
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celikli sektörlerde rekabet gUcUnU artırmak ve geliştirmek 

için fJ.1i.irkiye dUnya daki yönelimleri yalnn dan izlemeli ve bu 

yönelimlerden yararlanma yollarını aramolıdır. 

imalat sanayii Uretimine çeşitli teşvikler yolu ile 

kolaylıklar satrlanmalıdı_r. Bıınlar Uretim a:=:ıaınasında olabile-t- ,...> • ,) 

ce~i gibi çe~itli kredi destekleri şeklinde de olabilir. Di-

~er taraftan yatırılabilen fonlar Uzerindcki devlet kontra-

lUnUn kaldırılması gereklidir. Buna paralel olarak kredi ma-

liyetleri azaJabilir. 

Ke.rarları.n bc:u=,;arılı olması j çin öncelikle enflaf:lyonun 

kontrol al tırıcı alınması ge:rpkir. :Pm:·a arzı.nın lwntrolU, bUt-

çe açıklarının kapatılması enflasyonu teşvik eden karar ve 

uyeulamalar askıya alınmalı, ihracatın dengeli olması ve 

KİT fiyatlarının devaml.ı olarak artırılınaması ve KİT'nin 

Uretti~i malların kalitesinin dUnya stan~artlarına uygunlu-

~u sa~lanmalıdır. 

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi, kalitesiz ve 

ucuz fiyatlı malların Ulkeye girişini önlemek için anti-

damping yasalarının ve telafi edici vergi polj_tikalarına da-

h2ı etldn olc:n·ak iule:clik kt:ı7.Eındırı.rnalıd1.T. İthc.ılatta tekel-

lfofımeyi Urıleyici yasaların çıkm~-ı lıııar3ı ve c5zellikle dayanık-

11. ttiketim rrınlları.nda ithalat sonrası servis hı:nna zorunlu-

lu~u ~etirilmelidir. 

Özellikle verimli ithal-ilu:ıme alarılar1na ve mukaye-

seli UstUnlUk arzeden imalat sanayii dallarına yatırımlar 
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ma politika hedefinin gerçekleştirilmesi önemli miktarda 

d~Lş borca bwnıurrnadan, iç tasarrufu artırarak, imalat sana-

yi:i yatırurılarının artırılmaı3 ı gc::rekrıektedi.r. 

TU:rkiye, hem dLinya pazarlarına eirişi hızlandırmak 

hem de sanayiide gelişmeyi sa(lamak için, kaynaklarını ve 

teşvik sistemini rekabet gUcU yaratacak ve etkinli~i artı-

racak biçimde harekete geçirilmesi amacına yönelik yapmalı-

dır. 

TLirk sanayiine uzun vadede aşırı korumacılık yararlı 

olmayacaktır. ÇUnkU aşırı koruma uzun dönemde rekabet şansı-

nJ. ortadan kaldıracak ~ıir faktördLir. Hammadde ve ara malla-

rında yapılan indirimler, ilgili. bulunduğu sanayii dalında 

maliyet artışlarını kontrol altına alarak rekabet gUcUnU ar-

tıracaktır. Ancak genel anlamda yapılan giimrülc ve fon indi-

rimlerinin sanayiiyi darbo~azlarla karşı karşıya bırakması-

da sözkomwudur. AT giriş gibi sonucu belirsiz olan bir ko-

da olumlu adımı atmış olmak için, imBlat sanayiinin aniden 

rekabet ortamına sokmak oldukc;a r:isklidir ve amaç TLirk sana-

yiine rekabet GUcUnUn kazandırılması ise, bu konuda yapıla-

cak ü:;i.n maliyetleri dUcıUrmelç oldu(:u açıktır. 

Bir ekononüde yeni sanayii hurullırken, sınai lmrul1J0 

dönemi sorunlarını çözUp, d~neyim kazanıp ekonomik büyUklU-

{i; e u la ~;ın c aya kadar ]<;:esi n li kle korunmal J dır. BugUn li.bera-

lizmin önceli~i.ni yapan Lilkelerde, imalat sanayii dallarını 

hala l:orumaktadJrlar. l\oruma ':;ereklicUr, ama bunun belirli 
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bir sUresi ve belirli bir oranı olmalıdır. Korumanın hangi 

sUre ile hanei oranda yapılaca~ı açıkça sJylenmeli ve bir 

takvime ba~lanmBlıdır. DUzensiz bir ~ekilde koruma oranJ.a-

rı dU:]UrLilUp .vLil;-seltilmemelidir. 

Bu geçiô döneminde bazı sın2i kuruluşlarını kolayca 

feda etmemeye dikJ:at etmek gerekir. UmJt1.1lmamalıdırki bu-

glinkü ihracatımızı.n %80 1 ini oluşturan imalat sanayi:i.nin bU-

. ·ı u ] u ı .. . . ı ı ı ] 1 ı . J ı. . . ı, . . . ı :ru -c çogun _ugu <.:uçuıc C1JFU u ş bl' 1.a ıncıen ougunreu sevıye ere 

gelmürt:i r. BugUnUn genç ve kU çUk L.1ıruluşların:Ln :i.l erinin 

gUçlü rekabetç:i.leri olarak yaşarnalarına :i.mkan sa~lanmalıdır. 

Ülke sanayiinin dLinya sanayiisi ile rekabetinde bazı hand~-

kapla rı karrn lcıyacak kadar korumacılı(;a mutlaka gerek vardır. 

So mJ ç o larak diye biliriz ki;_ gUmrU k ve f' on in diri ml e-

ri ve getircU,?::i. tesir·ler imalat sanayiini olumlu yönde etki-

lemiştir. GUnUmLizde sosyalist Lilkelerin dahi pazar ekonomisi-

ne geçme zorunlulu{'~u duydu[!:u ça[;ımızda biz.im de kendi ayak-

ları Uzerinde durabilen ve dUnya sanayii ile rekabet edebi-

lecek gLiçlU bir sanayii sektörLine ihtiyacımız kaçınılmazdır. 

İşte bUtUn bunlardan dolayı, imalat sanayiine yeni 

biı1 hız verebilmek, hem de katılaca[~ım~ız Nr Lilkele:cinin Ure-

tim ve ekonomik yapılarına yaklaşabilmek için yapılanları ve 

yarıılacakları yeniden gözden geçirerek gerekli tedbirleri 

almamız gerekmekted:i.r. Alınan btı tedbir·ler makul seviyelerde 

ve zamanlaması önceden ilan edilmek suretiyle helli bir 

pro~ram ve plan içerisinde yapılması gerekmektedir. 
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EK.l- Nominal ve Efektif Koruma Oranları 

(1988. 1989) 
1-0 Tablosu NKO · EKO 

Sektör Kodu Sektör 1988 1989 "1988 1989 

1 ı arım 56.19 32.12 59.53 31.82 
2 Hayvancılık 24.41 23.69 11.38 16.32 
3 Ormancılık 20.14 61.81 19.44 61.94 
4 Balıkçılık 85.20 128.58 86.50 136.59 
5 Kömür Madenciliği 34.09 28.59 22.30 17.67 
6 Ham Petrol 45.02 44.83 44.22 44.56 
7 Demir Cevheri Çıkarımı 16.94 41.42 5.92 36.75 
8 Diğ'er Metalik Cevher Çıkarımı 43.45 48.42 36.25 43.27 
9 Metalik Olmayan Madenler Çıkarımı 74.04 60.47 73.69 59.91 

10 Taş Ocakçılığı 23.99 21.03 8.74 7.41 
11 Mezbaha Ürünleri 43.63 47.26 135.14 187.40 
12 Sezbe ve Meyve işi. Sanayii 101.37 48.91 205.38 68.00 
13 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar imali 23.49 147.32 -1.78 ·10694.88 
14 Un ve Unlu Mamülleri Sanayii 111.59 103.92 -892.53 -315.1 
15 Şeker Üretimi 110.37 80.96 -191.75 -180.77 
16 Diğer Besin Maddeleri 112.20 88.58 355.12 230.07 
17 Alkollü içkiler 230.09 194.05 442.26 390.22 
18 Alkolsüz içkiler 186.88 107.72 327.74 153.47 
19 Tütün Sanayii 81:37 75.02 121.35 152.81 
20 Çırçırlama 27.71 15.62 -15.46 -15.07 
21 Dokuma Sanayii 74.00 47.28 91.49 53.49 
22 Elbise, Giyim Eşy. ve Dok. H. Eşy. 179.50 78.22 358.39 99.83 
23 Deri ve Kürk Ürünleri 47.82 45.16 43.72 42.24 
24 Ayakkabı Sanayii 65.06 62.49 71.07 69.92 
25 Ağaç ve Mantar Ürünleri 29.76 59.77 29.51 57.24 
26 Ağaç, Mobilya ~e Mefruşat Sanayii 172.13 83.46 618.48 106.01 
27 Kağıt ve Kağıt Urünleri 33.85 59.64 23.61 55.65 
28 Basım, Yayın ve Ciliçilik 30.26 34.40 23.15 19.13 
29 Kimyasal Gübreler imali 27.17 30.02 3.76 11.23 
30 ilaç Sanayii 35.43 50.56 23.88 46.93 
31 Diğer Kimyasal Maddeler imali 56.49 46.64 54.82 41.93 
32 Petrol Antımı 57.25 46.50 65.57 46.47 
33 Diğer Petrol ve Kömür Ürünleri 26.08 39.18 -2.97 28.04 
34 Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri 61.04 41.20 60.20 30.86 
35 Plastik Ürünleri 114.20 78.69 197.50 111.96 
36 Cam ve Camdan Mamül Eşya 153.56 80.35 220.41. 90.67 
37 Çimento Sanayii 17.07 36.21 -3.90 19.49 

38 Diğer Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii 51.24 58.68 51.63 62.89 

39 Demir Çelik Ana Sanayii 43.02 28.72 38.04 21.17 
40 Diğer Metal Ana Sanayii 44.59 43:11 36.01 34.82 

41 Metal Eşya Sanayii 106.17 75.06 176.1 o 109.97 
42 Elektriksiz Makinaları 79.58 59.30 87.70 65.23 
43 Tarımsal Makina ve Techizat 95.59 70.47 132.50 97.12 
44 Elektrikli Makinalar 83.91 54.99 100.27 58.01 

45 Deniz Ulaşım Araçları 97.33 97.43 102.37 105.25 

46 Demir Yolları Ulaşım Araçları 51.11 50.11 46.93 48.90 

47 Motorlu Kara Ulaşım Araçları 119.98 73.53 167.60 90.15 

48 Diğer Taşıma Araçları 42.56 16.80 37.13 9.06 
49 Diğer Imalat Sanayileri 73.33 51.71 75.62 50.68 

Ağırlıklı Ortalama 59.50 48.84 64.98 46.39 
Standart Sapma 48.55 33.23 194.68 93.31 




