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İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 

Birinci baskının yapıldığı 1977 yılından bu yana geçen süre 
içinde Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe girmiş bu-
lunmaktadır. Kitabın ikinci baskısı yapılırken, metinde Türk Kal-
kınma Planları ile ilgili yerlerde Dördüncü Beş Yıllık Plana da de-
ğinmeyi uygun bulduk. Ayrıca kitabın son bölümüne bu planın 
makro modelini de ekledik. Bu eklemelerin dışında, birinci baskıda 
gözden kaçan dizgi yanlışlarını ve metine açıklık kazandırmak ama-
cıyla bazı cümleleri düzeltme yoluna gittik. Bu çabalara rağmen, 
yine de kitapta söz konusu olabilecek muhtemel yanlışlık ve ek-
sikliklerin sorumluluğu bana aittir. 

Ankara 
öcak 1980 Doç. Dr. Erden  öney 

V — 



ÖNSÖZ 

Bu kitap, öncelikle, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1977-78 aka-
demik yılından itibaren okutulacak «İktisadi Planlama» ile «Plan-
lama ve Programlama Teknikleri» derslerinde öğrencilerin ders ki-
tabı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitap, esas ola-
rak, aşamalı planlama tekniği konusunda öğrencilere özlü bilgi ver-
mek amacını gütmektedir. Kitabın genel planının oluşturulmasın-
da ve konuların seçiminde bu amaç göz önünde tutulmuştur. Bu 
nedenle, kitabın birinci ve ikinci bölümlerinin kapsamları dar tu-
tulmuş, ağırlık, diğer bölümlerde yer alan ve Türkiye'de hazırlan-
mış kalkınma planlarında izlenen aşamalı planlama yaklaşımının 
içeriğini oluşturan konulara verilmiştir. 

Bu kitap planlama tekniğine «giriş» niteliğindedir. Kitabın 
ağırlık noktasını meydana getiren ve dördüncü bölümde sunulan 
input-output ve doğrusal programlama gibi analiz yöntemlerinin 
kolaylıkla izlenebilmesi için, mümkün olduğu ölçüde karmaşık ma-
tematik ifadelerden  kaçınılmış, sade ve özlü bir matematik kulla-
nılmıştır. Bununla beraber okuyucunun, yine de, bu konulara iliş-
kin ilk ve temel bilgilere yeterince sahip olduğu varsayılmıştır. Bö-
lüm sonlarında verilen bibliyografya,  10 konuda araştırma yapmak 
ve daha ileri bilgi edinmek isteyen okuyucuların bu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kısmen geniş tutulmuştur. 

Kitabın ilk taslağı üzerinde görüşlerinden yararlandığım değerli 
meslekdaşlarım Doç. Dr. Uğur Korum ve Doç. Dr. Korkut Boratav'a 
ve kitabın tashihi sırasındaki yardımlarından ötürü eşim Tülay'a 
teşekkür borçluyum. Ancak, zamanımın sınırlı oluşu yüzünden ki-
tapta bulunabilecek eksiklik ve muhtemel yanlışlıklardan ben so-
rumluyum. 

Doç. Dr. Erden  Öney 
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G İ R İ Ş 
Son yıllarda iktisadi planlama faaliyetlerine  duyulan ilginin gi-

derek arttığı görülmektedr. Gerçekten, İkinci Dünya Savaşı önce-
sinde sadece Sovyetler Birliğinde planlama uygulanırken, bugün 
pek çok az gelişmiş ülke yanında savaş öncesinde planlamanın söz 
konusu edilmediği Fransa, İngiltere, İtalya, İsveç ve Norveç gibi 
ileri Avrupa ülkelerinde de değişik çerçevelerde planlama uygulan-
maktadır. Asıl ilgi çekici nokta, sadece planlama faaliyetlerine  giri-
şen ülkelerin sayısının çokluğu değil, fakat  bunun yanında ekonjomik 
ve sosyal sistemleri farklı  ülkelerin de planlamayı bir iktisat politi-
kası aracı olarak kullanmakta olmalarıdır. 

Bugün iktisadi planlamacılığın en yaygın olarak kullanıldığı 
ülkeler, iktisaden az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdir. Bu 
ülkeler ekonomik ve toplumsal yapılarında gerekli değişiklikleri sağ-
layarak dada yüksek bir gelişmişlik düzeyine ulaşmak ve iktisaden 
ileri gitmiş ülkelerle aralarındaki açığı süratle kapatmak çabası 
içindedirler. Bu ülkeler, bu amacın gerçekleşmesinde iktisadi plan-
cılığı bir zorunluluk olarak kabul etmektedir. 

Ülkelerin kalkınmaları için planlama faaliyetlerine  girişmeleri 
aslında yeni bir olay olup İkinci Dünya Savaşından sonra başlar. 
Bunun başlıca nedeni, kalkınma sorunlarının uzun süre ihmal edil-
miş olmasıdır. Gerçekten de bu yıllara kadar pek çok ülkede hakim 
olan liberal iktisadi düşünce biçimi, kalkınma konularının ele alın-
masını engellemiştir. 

Bilindiği gibi, Liberal İktisat Doktrini ya da Klasik İktisat 
Doktrini ekonomiyi daima denge halinde kabul etmiş ve bu denge-
nin iktisadi mekanizmalar yolu ile kendiliğinden sağlanacağı ve dev-
letin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği klasik iktisatçılarca 
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sürekli olarak ileri sürülmüştür. Klasikler, kâr motifi  ile serbest 
teşebbüs rejimi içinde hareket eden girişimcilerin sermaye biriki-
mini sağlıyacaklarını ve ekonomide atıl kaynakların bulunmasının 
söz konusu olmadığını, mahreçler kanununa göre de bir talep ye-
tersizliğinin olamıyacağım belirtmişlerdir. Bu nedenle, ekonomide 
sermaye birikimi ve kalkınma sorunları, dışardan müdahale edilme-
diği takdirde kendiliğinden çözümlenmiş olacaktır. Bu görüşler 
1930'lara kadar, sadece gelişmiş batı ülkelerinin iktisatçılarının de-
ğil fakat  az gelişmiş ülke aydınlarının düşüncelerine de hakim ol-
muştur. 

1930'lardaki Dünya Buhranı, liberal iktisadi düşünceyi sarsmış-
tır. Klasik düşünceye en şiddetli tepki Keynes'ten gelmiştir. Keynes 
ve az gelişmiş ülkelerle ilgilenen iktisatçılar, ekonominin kendi ba-
şına bırakılmış işleyişinin, ekonomilerde bunalım ve krizlere yol 
açacağını ve kalkınma için gerekli yatırım hacmini sağlayamıyaca-
ğmı belirtmişlerdir. Bu iktisatçıların büyük bir kısmı, bir çok az 
gelişmiş ülkelerin varlığının dahi klasik kalkınma modelinin geçer-
sizliğini ortaya koymaya yeterli olduğu görüşünde idiler. 1930'dan 
sonra oluşan bu gelişmeler, az gelişmiş ülkeleri, iktisadi kalkınma-
larını liberal doktrin dışında aramaya ve iktisadi planlama çerçe-
vesi içinde çözümlemeye götürmüştür. 

i 
Bununla beraber, iktisadi plancılığın yaygın olarak kullanılma-

sı İkinci Dünya Savaşından sonraya rastlamaktadır. Bunun birçok 
nedenleri vardır. Bir kere, savaş sonrasında Rusya ile birlikte Doğu 
Avrupa ülkelerinde uygulanan kalkınma modeli, bu ülkelerin hızlı 
gelişmelerine yol açmış ve dikkatleri üzerine çekmiştir, ikinci ola-
rak, bugün dünyanın bir çok ülkesi, ya öteden beri bağımsız yaşa-
yan, ya da Afrika  ülkeleri gibi önceleri yarı veya tam sömürge (olup 
bağımsızlıklarını İkinci Dünya Savaşından sonra kazanan az geliş-
miş ülkelerdir. Bu ülkeler politik bağımsızlıklarını kazandıktan son-
ra, ekonomilerini kalkındırma ve refah  düzeylerini yükseltme ama-
cıyla yoğun çabalara girmişlerdir. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşma 
katılan ülkelerin bazıları da, savaş sırasında kurdukları merkezi 
örgütlerin savaştan sonra da faydalı  olacaklarını düşünmüş ve ül-
kelerinin imarı ve kalkınması için hükümete yol gösterici planların 
hazırlanması ve uygulanmasına başlamışlardır. Nihayet, savaşı iz-
leyen yıllarda iktisat biliminin çeşitli dallarında görülen gelişmeler, 
matematik ve istatistik yöntemlerinin iktisatta giderek daha yaygın 
bir biçimde kullanılması da, planlama tekniğinin gelişmesine ve ik-
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tisaıdi plancılığın daha geniş bir uygulama alanı bulmasına yol aç-
mıştır. 

Bugün az gelişmiş ülkelerin bir çoğu, ekonomik kalkınmalarını 
liberal iktisadi düşünce dışında aramakla beraber, sosyalist felse-
feyi  ve bu felsefenin  kalkınma yöntemini benimsememişlerdir. Bu 
nedenle, bu ülkelerde ekonomik kalkınma kapitalist ve sosyalist sis-
temin birlikte bulunan kurumları içinde oluşmaktadır. Gerçekten 
bu ülkelerde bir yanda özel girişim, özel mülkiyet, kâr motifi  gibi 
kapitalist sistemin kurumları benimsenmiş, öte yandan da sosyalist 
ekonomilerin emredici planları yerine kısmen emredici ve büyük öl-
çüde de yol gösterici planları kabul edilmiştir. 

Az gelişmiş ülkelerle ileri düzeyde gelişmiş ülkelerin uyguladık-
ları planlama biçimleri de farklıdır.  Çünkü az gelişmiş ülkelerin 
başlıca amacı iktisadi ve toplumsal yapıyı kısmen veya tamamen 
değiştirerek, ileri ülkelerle aralarındaki açığı kapamaktır. Bu neden-
le planlarda genellikle, hızlı bir sanayileşmeye, tarım sektörünün 
yeterli düzeyde gelişmesine, alt yapı yatıranlarına, adil bir gelir da-
ğılımına, dengeli bir bölgesel kalkınmaya ve ekonomide istikrar ko-
şullarının sağlanmasına özel bir önem verilir. Oysa ileri ekonomi-
lerde planlama faaliyeti,  genellikle, piyasa mekanizmasının daha iyi 
işlemesini sağlama amacı ile devletçe alınacak idari nitelikteki ted-
bir ve kararlardan oluşur. Bu farklı  amaçların gerçekleşmesi için 
az gelişmiş ülkelerce plan çerçevesi içinde alman politika tedbirleri 
ile ileri ülkelerin uyguladıkları politika tedbirleri kuşkusuz farklı 
olacaktır. Ülkelerin farklı  planlama yöntemleri uygulamaları, sa-
dece iktisadi ve toplumsal sistemlerdeki farklardan  ileri gelmez. 
Planlama alanında sağlanan birikimlerin, planlama yöntemlerinde 
kaydedilen gelişmelerin de bunda etkisi büyüktür. Çünkü az geliş-
miş ülkelerin yapılarında çok değişik koşullar birarada bulunmak-
tadır. Bu koşulların tümünü göz önüne alan planlama yöntemleri-
nin seçilmesi zorunludur. 

Bugün az gelişmiş ülkelerle ilgilenen ve bu ülkelerde yoğun ka-
mu müdahalesini ve iktisadi planlamayı zorunlu sayan sosyalist ol-
mayan iktisatçılarla, sosyalist iktisatçılar arasında «ülkelerin için-
de bulundukları ekonomik kalkınma düzeyi ile iktisadi planlama-
nın ilişkisi» tartışma konusu yapılmaktadır. Acaba iktisadi planla-
ma faaliyetine  girişmek için ekonominin belli bir kalkınma düzeyi-
ne erişmiş olması gerekli midir? Bu konuda iki ayrı görüş vardır. 

3 



\ 

Sovyet teorisyenlerine göre planlama, ekonomik gelişmenin her 
aşamasında uygulanamaz. İktisadi planlamanın uygulanabilmesi 
için belli bir aşamadan geçilmesi gerekir. Bu aşama kapitalist aşa-
madır ve ancak bu aşıldıktan sonra iktisadi planlamaya gidilerek 
daha yüksek bir kalkınma düzeyine ulaşılabilir. Sovyet teorisyenle-
ri bugün dahi aynı görüşü ileri sürmektedirler. Onlara göre, az ge-
lişmiş ülkelerde uygulanan planlar sadece kurumsal farklardan  de-
ğil fakat  aynı zamanda iktisadi kalkınma düzeyindeki farklar  ne-
deni ile de Sovyetler Birliğinde uygulanan planlardan değişik ni-
telikte olmak zorundadır. 

Aksi görüşü savunan Amerikan iktisatçıları ise, iktisadi planla-
maya ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında da başvurulabileceğini 
belirtmektedirler. Bunlara göre, ekonomi belli bir düzeye ulaşınca-
ya ve kendi kendine yeterli bir hâle gelinceye kadar planlamaya 
devam edilecek, ancak bu aşamadan sonra planlamadan vazgeçile-
rek ekonomik faaliyetler  kapitalist piyasa ve firma  mekanizmasının 
işleyişine terkedilecektir. Şu halde, ileri düzeydeki gelişmişlik aşa-
masında, artık iktisadi planlamaya bir gerek kalmayacaktır. 

Yukarda belirtilen farklı  görüşler bugün için teorik tartışmalar 
olarak kalmıştır ve pratikte fazla  geçerli değildirler. Gerçekten de 
ekonomik kalkınma düzeyleri farklı  olan gelişmiş ya da az gelişmiş 
bir çok ülkenin, bugün iktisadi planlamayı uyguladıklarım görmek-
teyiz. Özellikle az gelişmiş ülkelerin iktisadi planlamaya girişirken, 
içinde bulundukları ekonomik kalkınma düzeyini gözönüne almadık-
ları bir gerçektir. Bu ülkeler için planlamayı sınırlayan faktör  eko-
nomik kalkınma düzeyi değil, plan hedeflerinin  gerçekleşmesinde 
kamu otoritelerinin ve özel kesimin ne dereceye kadar başarılı ola-
bileceği konusudur. 

Soruna gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında da ekonomik 
kalkınma düzeyinin planlamanın ön koşulu olmaktan çıktığı görül-
mektedir. Gerçekten bugün Hollanda, Norveç, Fransa, İtalya ve İs-
veç gibi ülkelerde planlama, kalkınmanın daha yüksek düzeylerinde 
uygulanmakta ve başarılı da olmaktadır. Örneğin Fransa'da uygu-
lanan kalkınma planı sayesinde ekonominin gelişme hızının her yıl 
yüzde bir oranında arttığı hesaplanmıştır. Yine İngiltere gibi birçok 
gelişmiş ülkelerin de son yıllarda daha hızlı bir ekonomik kalkınma 
amacı ile iktisadi planlamaya giriştikleri dikkati çekmektedir. 

Bunların ötesinde, sosyalist ekonomilerin de kendi teorisyen-
lerince benimsenen görüşleri tam olarak uyguladıkları ileri sürüle-
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mez. Örneğin Sovyet Rusya, devrimden lonfbir  yıl gibi kısa bir sûre 
sonra 1929 da planlama faaliyetine  girişmiştir. Kızıl Çin, planlama-
nın ön koşulu olarak ileri sürülmüş olan belli bir kalkınma düze-
yine ulaşma sorununu bir yana bırakmış, devrimden 4 yıl sonra 1953 
de ilk planı hazırlamıştır. Yine Yugoslavya, Sovyet liderlerinin sa-
vaş zararlarını telafi  etmeden ve yıkılan yerleri onarmadan ulusal 
plan hazırlanmaması şeklindeki tavsiyelerine uymaksızın, devrim-
den iki yıl sonra 1947 yılında birinci beş yıllık kalkınma planını ha-
zırlamıştır. 

Görülüyor ki, sadece sosyalist ülkeler için değil fakat  az geliş-
miş ülkelerin kalkınmaları için de iktisadi planlama bir zorunluluk 
olarak kabul edilmektedir. Özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra 
az gelişmiş ülkelerin izledikleri ekonomi politikaları, bir kalkınma 
planı yapmak ve bunu uygulamak şeklinde görülmektedir. 

Bu çalışmanın temel çerçevesini, Prof.  Jan Tinibergen tarafından 
geliştirilmiş Aşamalı Planlama  Tekniği  (Planning by Stages) yakla-
şımı oluşturmakta ve bu aşamaların temel özellikleri ve içerdiği 
başlıca konu ve teknikler ayrıntılı biçimde anlatılmaya çalışılmak-
tadır. Türk planlan da bu yaklaşımla hazırlandığı için, kitapta yer 
yer bu planlara değinilmekte ve konular sayısal örneklerle anlatıl-
mak yoluna gidilmektedir. 

Kitabın Birinci Bölümünde, esas itibariyle, az gelişmiş ülkeleri 
planlamaya iten nedenler ele alınmaktadır. Bu ülkelerde piyasa 
mekanizmasının işleyişinde ne gibi aksaklıklar görülmektedir? Bu 
ülkelerin başlıca kalkınma sorunları nelerdir? Bu ülkelerin kalkın-
ma sorunlarını çözmek üzere hazırladıkları planların niteliği nedir? 
Bu konular, bu bölümde özetlenmeye çalışılmaktadır. 

İkinci Bölümde, önce iktisadi planlamanın tanımı verilmekte, 
«neye plan denir» sorusu cevaplandırılmaya çalışılmaktadır. Daha 
sonra, planlamanın amaçları, araçları ve plan çeşitleri, çeşitli ülke-
lerin planlama pratiği göz önünde tutularak smıf  1 andırılmaktadır. 

Üçüncü Bölüm, aşamalı planlama tekniğinin birinci safhası  olan 
makro  planlamaya  ayrılmıştır. Bu bölümde makro planlamanın te-
mel konulan ele alınmaktadır. Kalkınma hızının planlanması, ser-
maye/hasıla oran m m kullanılması, tasarruf  sorunu ve başlıca mak-
ro dengeler, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına yer yer değinile-
rek bu bölümde incelenmektedir. 
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Aşamalı planlama tekniğinin ikinci aşaması olan sektör analiz-
leri Dördüncü Bölümü oluşturmaktadır. Bu bölüm esas itibariyle, 
iktisadm endüstrilerarası  analiz diye adlandırılan dalma ilişkin ko-
nuları işlemekte ve Input-Output ile Doğrusal Programlama analiz 
tekniklerini kapsamaktadır. Her iki analiz tekniğinin teorik çerçe-
vesi, çözüm yöntemleri, aralarındaki temel farklar  bu bölümde in-
celenmiş; bu tekniklerin, planlamanın bu aşamasında ne şekilde 
kullanılabilecekleri ve Türkiye'deki Input-Output konusunda yapıl-
mış çalışmalar özetlenmiştir. 

Beşinci Bölüm, aşamalı planlama tekniğinin son aşamasını oluş-
turan proje analizi veya proje değerlendirilmesine ayrılmıştır. Bu 
aşama, kalkınma hedefleri  açısından önemli olan projelerin ulusal 
ekonomi üzerindeki etkilerini saptayarak projeleri sıralamaya ve 
sonuç olarak «red» veya «kabul» etmeye yönelik çalışmaları kapsa-
maktadır. Ancak konuya bir bütünlük kazandırmak amacı ile bu 
bölümde, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde sadece ulusal 
ekonomi açısından değil fakat  yatırımcı açısından da kullanılabile-
cek yöntemlerin, neler olabileceklerine değinilmiş ve bu yöntemlerin 
karşılaştırmalı olarak üstün ve sakıncalı yönleri sayısal örneklerle 
gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bölümün sıon kısmında Türkiye'de 
kamu ve özel sektör yatırım projelerinin değerlendirilmesinden so-
rumlu olan bazı kuruluşların uygulamalarına değinilmiştir. 

Kitabın son bölümünde Türk planlarının makro modelleri ve-
rilmektedir. Burada, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıl-
lık Kalkınma Planlarının Modelleri sunulmakta, modellerin temel 
özellikleri, matematik çerçevesi gösterilmekte ve modeller, teknik 
içerikleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. 
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B ö l ü m 

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PLANLAMA SORUNU 
Az gelişmiş ülkeleri iktisadi planlama faaliyetine  iten en önemli 

neden, bu ülkelerdeki piyasa mekanizmasının yeterince işleyememe-
si ve kalkınma sorunlarım çözümleyememesidir. Az gelişmiş ülke-
lerin sorunları ile ilgilenen iktisatçılar, bugün yeryüzünde birçok az 
gelişmiş ülkenin bulunmasını piyasa mekanizmasının işleyişindeki 
aksaklıklara bağlamakta ve ekonominin tümünü kapsayan ulusal 
kalkınma planlarını, bu ülkelerin kalkınmalarının vaz geçilmez un-
suru olarak görmektedirler. Bu iktisatçıların pek çoğu, piyasa güç-
lerinin kalkınma sorunlarını çözemiyeceği ve az gelişmiş ülkelerin 
kalkınmaları için iktisadi planlamanın gerekli olduğu konusunda 
birleşmektedirler. Acaba fiyat  mekanizmasının işleyişinde ne gibi 
aksaklıklar vardır? Az gelişmiş ülkelerde, iktisadi faaliyetlerin  bir 
plan mekanizması yıoluyla yürütülmesini gerekli kılan sorunlar ne-
lerdir? Bu ülkelerde iktisadi planlamanın niteliği nedir; planlar fi-
yat mekanizmasını ne derece ikame edebilmektedirler? Bu sorunları 
aşağıda incelemek yararlı olacaktır. 

I. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PİYASA MEKANİZMASININ 
İŞLEYİŞİNDEKİ AKSAKLIKLAR 

Bilindiği gibi, fiyat  mekanizması tam olarak işlediği takdirde 
kaynakların optimal dağılımı sağlanmış olacaktır. Optimal kaynak 
dağılımı, maksimum geliri elde etmek için mevcut kaynakların çe-
şitli kullanışlar arasındaki en uygun miktarının bulunması demek-
tir. Şu halde piyasa mekanizması tam rekabet koşulları içinde işli-
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yorsa optimal kaynak dağılımı sağlanmış olacaktır. Çünkü tam re-
kabet koşullarında uzun dönemde fiyatlar  marjinal sosyal maliyet-
leri yansıtacaklardır. Piyasa fiyatları  marjinal sosyal maliyetleri 
yansıttığına göre, kaynaklar çeşitli kullanışlar arasında en uygun 
biçimde ve miktarda dağıtılabileceklerdir. Oysa az gelişmiş ülkeler-
de piyasada oluşan fiyatlar,  tam rekabet koşullarındaki arz talep 
dengesinin sağladığı fiyatlar  olmadıkları için marjinal sosyal mali-
yetleri yansıtmayacak ve optimal dağılım sağlanmıyacaktır. Bunun 
nedenleri şöyle sıralanabilir: 

i) Az gelişmiş ülkelerde devlet, üretim kaynaklarını kullanımı-
nı çeşitli yollardan etkilemektedir. Bunun sonucunda üretim faktör-
lerinin fiyatları,  arz-talep dengesine göre oluşamamaktadır. 

Örneğin az gelişmiş ülkeler işgücü faktörünün  yoğun olduğu 
ülkelerdir. Bu ekonomilerde emek, tarım kesiminde büyük ölçüde 
gizli işsiz durumundadır. Başka bir deyişle, belli bir ücret düzeyin-
de emek arzı emek talebinden yüksek olmaktadır. Emek arzının 
talepten yüksek olması ücretlerin azalmasına yol açabileceği için, 
bu ülkelerde devlet asgari ücret politikası uygular. Ancak devletin 
asgari ücretleri saptaması şeklindeki müdahalesi, emeğin cari ücre-
tinin denge ücretine oranla daha yüksek olması ile sonuçlanır. Ben-
zer durum sermaye ve döviz faktörleri  için de söz konusudur. Bu 
faktörler,  az gelişmiş ülkeler açısından son derece önemli ve aynı 
zamanda da kıt olan faktörlerdir.  Dolayısı ile belli bir sermaye ve 
döviz fiyatında  bu kaynakların arzı, talebi karşılamaya yetmemekte-
dir. Bu nedenle devlet, çok kere, gümrükler, kotalar, kredi tavan-
ları ve buna benzer tedbirlerle bu faktörlerin  talebini kısıtlayıcı 
yollara başvurur. Bu tür müdahaleler, söz konusu faktörlerin  fiya-
tının, arz-talep dengesinin sağladığı denge fiyatının  altında çıkma-
sına yol açacaktır. 

Görülüyor ki, az gelişmiş ülkelerde üretim kaynaklarının kul-
lanılışındaki aksaklıklar fiyat  sisteminde bir takım yapısal bozuk-
luklara yol açmaktadır. Bunun giderilebilmesi için, bir çok iktisatçı, 
az gelişmiş ülkelerde iktisadi planlamanın uygulanmasım önermek-
tedir. Planlama ile, ekonomide kaynakların alternatif  kullanımlar 
arasındaki en doğru seçimi mümkün olabilecektir: Çünkü yukarda 
da belirtildiği gibi, piyasa fiyatları  kaynakların optimal dağılımın-
da yetersiz bir rehberdir. Oysa planlama modelleri hazırlayarak, 
doğrusal planlama tekniği yardımıyla elde edilecek çözümler, kay-
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nakların gölge fiyatlarını  verecek ve bu fiyatlara  göre kaynak dağı-
lımı optimal olacaktır. 

Gölge fiyatlar,  aslında, tam rekabet koşullarında arz-talep den-
gesinin oluşturduğu fiyatlardır.  Başka bir deyişle, faktörlerin  değer 
cinsinden marjinal verimidir. Bu fiyatlara,  çok kere, «alternatif  ma-
liyet» ya da «fırsat  maliyeti» gibi adlar da verilmektedir. Dolayısı 
ile bir faktörün  gölge fiyatı,  bu faktörde  bir birim azalma yapıl-
ması halinde vazgeçilen üretim değerini gösterecektir. Şu halde fak-
törlerin fırsat  maliyetini ya da marjinal verimini gösteren gölge 
fiyatlar,  tam rekabet koşullarındaki denge fiyatlarından  farklı  bir 
şey olmamaktadır. Tam rekabet fiyatları,  teoride de öngörüldüğü 
gibi kaynakların optimal dağılımını sağlar. Oysa az gelişmiş ülke-
lerdeki piyasa fiyatları  yapısal bozukluklar nedeni ile, kaynak dağı-
lımında yeterli ölçü olamamaktadır. Bunun sonucu olarak da bu 
ülkelerde, yapısal işsizlik, ödemeler dengesi açığı, aşırı sermaye ta-
lebi gibi oldukça önem taşıyan dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. 
Az gelişmiş ülkeler, bu dengesizliği kalkınma planları ile giderebi-
lirler. Doğrusal programlama çözümlerine olanak veren planlama 
modellerinin çözümü ile elde edilecek gölge fiyatları  kullanarak, 
kaynakların optimal dağılımı sağlanabilir. Az gelişmiş ülkelerde 
planlamanın kaçınılmazlığını ileri süren iktisatçılar, aynı zaman-
da, bulunacak gölge fiyatlarına  göre izlenecek politikaları da öner-
mektedirler. Bunlara göre, kamu kesimi, emek, sermaye ve döviz 
gibi faktörleri,  piyasa fiyatları  yerine hesaplanacaik gölge fiyatla-
rına göre kullanmalıdır. Özel kesimde ise, gizli işsizlik nedeni ile 
cari ücret, emeğin gölge fiyatının  üzerinde oluşuyorsa, gölge fiyat 
esas alınmalı, ancak daha çok emek kullanması için özel kesim 
sübvansiyonlarla desteklenmelidir. Aynı şekilde, bu ülkelerde ser-
maye ve dövizin cari fiyatı,  gölge fiyatının  altında olduğuna göre, 
bu kaynaklar kullanılırken vergilendirilmelidir. Böylece, özel ke-
simde söz konusu kaynakların piyasa fiyatları,  sübvansiyon ve ver-
gileme politikaları ile düzeltilerek gölge fiyatlarına  uyduruhnalı-
dır. 

ii) Piyasa fiyatlarının  marjinal sosyal maliyetleri yansıtamama-
sınm bir diğer nedeni, devlet müdahaleleri dışında, üretim faktör-
lerinin hareketliliğinin (mobilitesinin) düşük olmasıdır. Oysa fiyat 
mekanizması üretim faktörlerinin  hareketli oldukları varsayımına 
dayanır. Buna göre, bir faktörün  herhangi bir kullanıştaki verimi 
ve dolayısı ile fiyatı,  diğer bir kullanıştaki verim ve fiyattan  yüksek 
ise, bu faktör  verimin yüksek olduğu kullanışa doğru kayacak ve 
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sonuçta faktör  fiyatları  uzun dönemde çeşitli kullanışlar arasında 
eşitlenmiş olacaktır. 

Ancak az gelişmiş ülkelerde özellikle işgücünün hareketliliği 
düşüktür. Bir kere bu ülkelerde fiyat  hareketleri herkes tarafından 
kolay ve süratli bir biçimde izlenemez. Topluluklar kısmen birbirin-
den ayrı bulunmaktadır ve aralarındaki ilişkiler alt düzeydedir. Bu 
yüzden piyasalar yeterli açıklıktan yoksundur. Öte yandan bu ül-
kelerde işgücünün fiyat  farklılıklarına  karşı yeterli duyarlılığı yok-
tur. Bunun bir nedeni de, gelir düzeylerinin düşüklüğüdür. Gerçek-
ten insanların iş değiştirmek, bulundukları yerleri terkefcmek  için 
katlanmaları zorunlu masrafları  karşılamaya yetecek ölçüde bir ge-
lire sahip olmaları gerekecektir. Son olarak, bu ülkelerde insanları 
alıştıkları bir iş kolundan ayırmak zordur. Çünkü bu kimseler için 
yaptıkları işler, alışılagelmiş uğraşılardır; sadece geçim yolu değil 
hayat tarzlarının vazgeçilmez unsuru olarak düşünülmektedir. Bu 
nedenlerle, az gelişmiş ülkelerde işgücü genel olarak, yüksek fiyat 
farklılıklarına  karşı da duyarlılık göstermemektedir. 

iii) Az gelişmiş ülkelerde piyasa fiyatları  ile sosyal marjinal 
maliyetler arasındaki farkın  bir diğer nedeni de, piyasalarda görü-
len tekelci eğilimlerdir. Bu ülkelerde özellikle sermaye, döviz, giri-
şim, vasıflı  işgücü gibi faktörlerin  kıt olması nedeni ile iktisadi faa-
liyetler tekelci koşullar altında yapılma eğilimindedir. Bunun sonu-
cunda da bu ülkelerde, aslında üretici için ucuz olan malların pahalı 
olarak satıldığı ve bu yüzden yatırım faaliyetlerinin  çok kere çeşitli 
teşvik uygulamaları ile desteklenmek durumunda kalındığı gözlen 
mektedir. Hiç kuşkusuz bu gibi durumlar az gelişmiş ülkeler için 
bir kayıptır. 

iv) Az gelişmiş ülkelerde fiyat  sisteminde görülen yapısal bo-
zukluğun bir diğer nedeni de, dışsal tasarruflardır.  Dışsal tasarruf-
ların varlığı halinde, tam rekabet koşullarının önerdiği marjinal ma-
liye t-fiy  at eşitliği söz konusu olmayacak ve dolayısı ile bu kurala 
göre yapılan üretim optimallikten uzaklaşacaktır. 

Dışsal tasarrufların  oluş nedeni, piyasalarda üretim faktörleri 
kullanılışındaki bölünmezliklere bağlanmaktadır. Tam rekabet, üre-
tim faktörlerinin  kullanılışında bölünebilirlik varsayar. Böylece, 
üretim faktörleri,  marjinal maliyetin fiyata  eşit olduğu üretim sevi-
yesine ulaşılmcaya kadar arttırılabilir. Dolayısı ile üretim sosyal açı-
dan optimum üretime eşitlenir ve fiyatlar  sosyal marjinal maliyet-
leri yansıtmış olur. 
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Tam rekabet koşullanınca öngörülmüş bulunan bölünebilirlik 
varsayımı, aslında, gerçekçi bir varsayım değildir. Piyasalarda bö-
lünmezlik çok sık karşılaşılan bir olgudur. Üretim faktörleri  kulla-
nışlıdaki bu bölünmezlikler, azalan maliyetler veya artan verimler 
halinin ortaya çıkmasına yol açar. Sonuç, bazı kuruluş veya firma-
ların dışardan bir fayda,  yani tasarruf  sağlaması şeklinde görüne-
cektir. Gerçekten, herhangi bir firmanın  azalan maliyetlerle çalış-
ması halinde, bu firmanın  malını ara malı olarak kullanan ya da 
bu firmanın  ürettiği malın tamamlayıcısını yapan firmalar  için bir 
dışsal tasarruf  söz konusu olabilecektir. Oysa tam rekabet koşulla-
rında bölünebilirlik varsayımından ötürü dıştan bir tasarruf  sağla-
ma olanağı öngörülmemektedir. 

İktisaden az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları ile ilgilenen 
iktisatçılar, piyasalarda ortaya çıkan dışsal tasarrufların  bu ülkeler-
de sosyal açıdan kaynakların optimal dağılımını engellediğini ileri 
sürmektedirler. Bunlara göre, herhangi bir üretim dalında yapılan 
bir yatırım diğer üretim dalları için dışsal tasarruflara  yol açıyor-
sa, yatırımın kârlılığı sosyal kârlılığından daha düşük olacaktır. 
Yatırımların kârlılığı ile sosyal faydası  arasındaki bu farkı,  ekono-
mideki tüm yatırımların merkezden planlaması ile giderebilmek ola-
nağı vardır. Aksi halde, yatırımlar kendi haline bırakıldığında, fiyat 
sistemi yatırımların kârlılığını sosyal faydasına  eşitleyememekte ve 
dolayısı ile optimal dağılışı sağlamakta yetersiz kalmaktadır. 

Yukardaki iddia az gelişmiş ülkeler açısından oldukça büyük 
bir önem taşımaktadır. Gerçekten bir üretim dalında yapılan bir 
yatırımın kârlılığı, bu yatırım dolayısı ile dışsal tasarruf  sağlayan 
başka üretim dallarının kapasite genişletmeleri veya ilk üretim da-
lının malına olan talebi arttırmaları ya da tamamlayıcı mal üret-
meleri şeklindeki tepkilerle yükselecektir. Ancak bu tepkilerin orta-
ya çıkabilmesi için girişimcilerin piyasadan tam anlamıyla haberli 
olabilmeleri gerekir. Oysa, az gelişmiş ülkelerde fiyat  mekanizması, 
bu açıdan oldukça yavaş işlemekte, etkilerini geç göstermektedir. 
Özellikle uzun dönemde girişimcilere yol gösterici olmak açısından 
yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden yatırımların bütününü merkezden 
planlamak kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü bu şekilde, firmaların  mal-
larına olan talep yetersizliği bir sorun olmaktan çıkacak, ekonomi-
de birbirini takip eden üretim dalları entegre sanayii kolları halin-
de birleştirilerek yatırımlar genel bir plana bağlanmış olacaktır. 
Yatırımların birlikte ele alınıp bir kalkınma planı çerçevesi içinde 
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yürütülmesi ile, ekonomide ileriyi ve geriyi besleyen, yan sanayileri 
tahrik eden üretim kolları gelişebilecek, böylece dışsal tasarruflar-
dan yararlanabilmek, yatırımların kârlılığını sosyal faydasına  eşit-
lemek olanağı doğacaktır. 

v) Fiyat sisteminin işleyişine ilişkin olarak yapılan bir diğer 
eleştiri de, fiyat  mekanizmanın yol gösterici olma niteliğinin yeter-
sizliği ve bu nedenle girişimcilerin üretim kararlarındaki hataları 
önleyememesidir. Yukarda da değinildiği gibi, piyasa fiyatları,  gele-
cek konusunda girişimcilere yeterli ölçüde rehber olamazlar. Özel-
likle, fiyat  istikrarsızlıklarının çok daha belirgin olduğu az gelişmiş 
ülkelerde, sadece gelecek hakkındaki tahminlere ışık tutmadığı gibi 
mevcut durumu yansıtmak açısından da başarısızdırlar. Bu neden-
le girişimcilerin üretim kararlarında yapabilecekleri hataları önle-
yemiyecek, hatalı yatırımlara girişenleri iş bittikten sonra cezalan-
dırmış olacaktır. Bu durum açıkça bir kaynak israfı  anlamı taşır. 
Bu nedenle az gelişmiş ülkelerde esasen kıt olan kaynakların isra-
fını  engellemek için planlama zorunlu olmaktadır. Yatırımlar bir 
kalkınma planı çerçevesi içinde yürütülmeli ve fiyat  mekanizması-
nın yol göstericilik niteliğindeki eksiklik, plan ile giderilmelidir. 

II. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BAŞLICA KALKINMA 
SORUNLARI 

Yukardaki paragraflarda  fiyat  mekanizmasının optimal kaynak 
dağılımı sorununu çözemiyeceği, işleyişinde bir takım yapısal bo-
zukluklar olduğu belirtilmeye çalışılmış ve bu yüzden az gelişmiş 
ülkelerde ekonomik faaliyetlerin  bir plan çerçevesi içinde yürütül-
mesinin bir zorunluluk olduğuna değinilmişti. Acaba, bu ülkeleride 
ekonomik faaliyetlerin  plana bağlanmasını gerektiren başka neden-
lerle de var mıdır? Kapitalizmin serbest piyasa mekanizması, az 
gelişmiş ülkelerin hangi temel sorunlarını çözmekte yetersiz kal-
maktadır? Bu soruların cevaplarını, aşağıda, kısaca ele almakta 
yarar vardır. 

Bilindiği gibi az gelişmiş ülkeler bir yoksulluık çemberi için-
dedirler. Bu çember hem arz hem de talep yönünden söz konusu-
dur. Talep yönünden soruna bakıldığında şu durum ortaya çık-
maktadır: Bu ülkelerde kişi başına reel gelir düşüktür. Reel gelir 
düşük olunca tasarruflar  da düşük olmaktadır. Tasarrufların  dü-
şük bir düzeyde olması, yatırımların da yetersiz bir düzeyde kal-
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masına ve sermayenin kıt bir faktör  haline gelmesine yol açmak-
tadır. Sermaye yetersiz olunca, verim düşük kalmakta ve bu du-
rum kişi başına reel gelirlerin düşük bir düzeyde oluşmasına yol 
açmaktadır. Arz yönünden ise bu sorun şöyle açıklanabilir: Bu 
ülkelerde kişi başına reel gelirler düşüktür. Reel gelirlerin dü-
şüklüğü satın alma gücünün yetersiz kalmasına ve dolayısı ile 
piyasaların darlığına yol açar. Piyasaların yeterince büyük olma-
ması, girişimcilerin yatırım yapma arzularını engelleyici bir fak-
tördür. Dolayısı ile yatırımlar sonucu küçük kapasiteler oluşmak-
ta, küçük kapasitelerde ise verimlilik düşük olmaktadır. Düşük 
verimlilik de, tekrar çemberi tamamlamak üzere, kişi başına reel 
gelirin düşük çıkmasına yol açmaktadır. Böylece az gelişmiş eko-
nomiler, hem talep hem de arz yönünden bir yoksulluk çemberi 
içimde bulunmakta ve serbest piyasa mekanizması böyle bir çem-
beri kırmakta yetersiz kalmaktadır. 

Az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını etkileyen çok önemli bir 
faktör  de, hiç kuşkusuz, nüfus  baskısıdır. Bazı iktisatçılar, bu ül-
kelerin yoksulluklarını Neo-Malthusyen modellerle açıklamakta-
dırlar. Bunlara göre, bu ülkelerde kişi başına gelirler çok düşük-
tür. Ekonomide sağlanan bir gelir artışı, nüfus  artışına yol aça-
cak ve artan nüfus  başlangıçta oluşmuş bulunan gelir artışım 
emerek, kişi başına gelirin tekrar eski düzeyine inmesine neden 
olacaktır. Gerçekten de az gelişmiş ülkelerin çoğunda nüfusun 
geliri azaltıcı faktör  olduğu ve harcanan çabaları etkisiz bırak-
tığı açıktır. Bu ülkelerde, kalkınmayı olumsuz yönde etkileyen, 
geliri azaltan faktör  sadece nüfus  artışı da değildir. Başka faktör-
ler de vardır. Örneğin modern teknolojinin uygulandığı sektör-
lerle geleneksel üretıim kesimleri arasındaki çatışmalar, gelirin 
azalmasına yol açabilir. Gerçekten de, eğer kalkınma hareketine 
aynı anda ve bütün sektörlerde birden başlanacağı yerde sadece 
birkaç üretim kesiminde başlanırsa, modern kesimlerde yatırım 
yapma arzu ve olanakları geleneksel sektörlerin karşıt tepkileriy-
le engellenecek ve bu çatışmalar sonucu ülkede ekonomik geliş-
me sağlanamamış olacaktır. 

Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları üe ilgilenen iktisat-
çılar, bu ülkelerin yoksulluk çemberini kırarak ve nüfus  artışı gibi 
geliri azaltıcı diğer faktörlerin  olumsuz etkilerini bir şekilde gi-
dererek, ekonominin kendi kendini besleyen ve kalkınmayı hız-
landıran bir aşamaya geçmesini sağlayacak bir itişe ihtiyaçları 
olduğunu belirtmektedirler. Böyle bir itiş için, büyük mikıtarlar-
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da yatırım yapılması gerekecektir. Çünkü ancak büyük kapasite-
lerin yaratılması ile verim artışı ve dolayısı ile kişi başına reel ge-
lirlerde artış sağlanabilir. Başka bir deyişle az gelişmiş ülkelerin 
hem arz hem de talep yönünden içinde bulundukları yoksulluk 
çemberi, her ikisinde de ortak olan verim noktasından, yeterli ve 
uygun ölçüde yapılacak yatırımlarla kırılabilir. Böyle bir yatırı-
mın yüksek düzeyde bir tasarrufla  gerçekleştirilebileceği açıktır. 
Oysa az gelişmiş ülkeler, pisaya mekanizmasının işleyişine bıra-
kıldıklarında, ekonomide sağlanan tasarruflar  milli gelirin ancak 
% 5-6'sı dolayında kalmaktadır. Ekonomiye gereken itişi vermek 
için milli gelirin 0/o 15-20'sini tasarrufa  ayırmak ve bu miktarı ya-
tırımlara yönelmek gerekmektedir. 

Görülüyor foi,  bu iktisatçılara göre harcanacak çaba büyük 
olmak ve ekonominin bütün kesimlerinde ve aynı anda başlatıl-
mak zorundadır. Başka bir deyişle, yatırımlar miktar, zaman ve 
sektör açısından yeterli boyutlarda olmalıdır. Buna göre büyük 
miktarda yatırım, ekonominin her kesiminde ve aynı anda başla-
tılacaktır. Dolayısı ile, dışsal tasarruflardan  en çok yararı sağla-
mak, gelir azaltıcı faktörlerin  etkisini azaltmak ve kapasitelerin 
küçük olmasına yol açan talep yetersizliğini gidererek dengeli ve 
hızlı bir kalkınma hareketini gerçekleştirmek mümkün olabile-
cektir. Otysa ekonomi piyasa mekanizmasmım .işleyişine bırakıl-
dığında sağlanacak tasarruflarla  gerçekleştirilen yatırım miktarı, 
kalkınmayı ekonominin bütün kesimlerinde ve aynı anda başlata-
mıyacak ve bunun sonucunda dışsal tasarruflardan  yeterince ya-
rarlanılamayacak, nüfus  artışı ve diğer gelir azaltıcı etkenler ha-
rekete geçebilecek, kısacası, yoksulluk çemberi kırılamayacaktır. 

Son olarak, az gelişmiş üllke sorunları ile ilgilenen iktisatçı-
ların, bu ülkelerin dış ticaretleri üzerinde piyasa mekanizmasının 
yetersizliği ya da olumsuz etkilerine ilişkin eleştirilerine de kısaca 
değinelim. 

Bilindiği gibi klasik dış ticaret teorisi, ülkelerin karşılaştır-
malı üstünlük ilkesine dayalı bir işbölümünü benimsedikleri ve 
uluslararası ilişkilerde serbest ticaret politikası uyguladıkları 
takdirde, ekonomik kalkınmanın hızlanacağını savunur. Bu gö-
rüş, çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Bazı iktisatçılar, serbest dış 
ticaret sonucunda ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine 
dönmüş olduğunu iddia etmişlerdir. Bunun bir nedeni, gelişmiş 
ülkelerdeki teknolojik gelişmelerin, tekelci örgütlerin varlığı so-
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nucunda ürünlerin fiyatlarına  yansıyamaması ve dolayısı ile bun-
dan az gelişmiş ülkelerin hiç bir yarar sağlamamalarıdır. Aksine, 
az gelişmiş ülkelerin başlıca ihraç mallarında sağlanan verim ar-
tışları bu malların fiyatlarını  düşürmüş ve bu durum gelişmiş ül-
kelerin yararına sonuç vermiş, kısaca, ticaret hadleri sanayileş-
miş ülkelerin lehine dönmüştür. Ayrıca, az gelişmiş ülkelerin baş-
lıca ihraç mallarına olan talebin esnek olmaması da ticaret had-
lerini bu ülkeler açısından olumsuz yönde etkileyen diğer bir ne-
den olmuştur. 

Bir başka eleştiri, az gelişmiş ülkelerdeki yabancı sermaye 
ortaklıklarına ilişkindir. Yabancı yatırımlardan beklenen ekono-
mik ve sosyal faydalardan  az gelişmiş ülkeler yerine, yatırım ya-
pan gelişmiş ülkelerin yararlandığı, bu yatırımları kendi amaç-
ları doğrultusunda yaptıkları ileri sürülmüştür. 

Nihayet karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı serbest dış tica-
ret politikasının ülkeler arası gelir farklarını  azaltarak bir den-
ge kuramayacağı, sermaye ve kaliteli işgücünün ülkeler arasında 
teoride öngörülenin aksi yönde hareket ederek zengin ülkenin da-
ha çok gelişmesine ve yoksul olan bölgelerin daha da yoksul kal-
masına yol açacağı sürülmüştür. 

Bütün bu eleştirileri yapan iktisatçıların birleştikleri nokta, 
az gelişmiş ülkelerin müdahaleci bir dış ticaret politikası izleme-
lerini önermeleridir. Başka bir deyişle, bu iktisatçılar dış ticaret-
te sebest piyasa mekanizmasının yol açtığı olumsuz etkilerin mü-
dahale ile önlenebileceği inancındadırlar. 

III. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PLANLAMANIN NİTELİĞİ 

Buraya kadar yapılan eleştirilerden de anlaşılacağı üzere az 
gelişmiş ülkelerde fiyat  mekanizması iyi işleyememekte, optimal 
kaynak dağılımı sağlanamamaktadır. Ekonomi piyasa mekanizma-
sının işleyişine terkedildiğinde kalkınma sorunları çözümlene-
memdktedir. Bu durum piyasa mekanizmasına müdahaleyi zorun-
lu kılmaktadır. Devlet fiyat  sisteminin yurt içindeki işleyişine ol-
duğu kadar uluslararası ticarette de müdahaleci bir politika izle-
mek zorundadır. Ancak bu müdahalenin derecesi ne olmalıdır? 

Bu sorun da iktisatçılar arasında uzun süre tartışma konusu 
yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Sosyalist iktisatçılara göre 
bu müdahale tam olmalı ve fiyat  sisteminin yerini merkezi ve 
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emredici nitelikte kalkınma planlan almalıdır. Geleneksel liberal 
görüşleri savunan iktisatçılar ise, devletin piyasa mekanizmasına 
müdahale etmemesini ya da yapılacak bir müdahalenin en düşük 
düzeyde tutulmasını istemektedirler. Bunlara göre az gelişmiş ül-
kelerde ne yoksulluğun kısır döngüsü, ne gizli işsizlik ve ne de 
toplumsal alternatif  maliyetleri yansıtmayan fiyatlar  vardır. Bu 
bakımdan az gelişmiş ülkelerde kalkınma planlan ile fiyat  meka-
nizmasının işleyişine müdahale etmeye gerek yoktur. Aksine, kar-
şılaştırmalı üstünlüğe dayalı bir ihtisaslaşma ve serbest dış tica-
ret politikası izlenmesinde büyük yarar vardır. 

Oysa az gelişmiş ülkelerin çoğunda iktisadi planlama uygula-
masına bakıldığında, bu ülkelerin ne sosyalizmi ve onuıı kalkın-
ma yöntemlerini, ne de liberal düşüncenin kalkınma modelini 
benimsedikleri görülmektedir. Bu ülkeler, sosyalist ve kapitalist 
sistemin karması haline gelmişlerdir. Dolayısı ile bu ülkelerde, 
devletin iktisadi faaliyetlere  bir plan çerçevesinde müdahale et-
mesini, ancak bu müdahalenin bütün fiyat  mekanizmasının yeri-
ni alacak yerde fiyat  sisteminin daha iyi işlemesini sağlıyacak bir 
ortam yaratacak biçimde olmasını isteyen iktisatçıların görüşleri 
kabul görmüş olmaktadır. Bu bakımdan bu ülkelerde uygulanan 
planlar, kamu kesimi hariç, emredici olmak yerine piyasa meka-
nizmasının işleyişindeki aksaklıkları giderici nitelikte olan yol 
gösterici planlardır. 

Aslında bugün gelişmiş kapitalist ülkelerde de fiyat  mekaniz-
masının mükemmel bir şekilde işlediği ileri sürülemez. Gerçek-
ten son yıllarda bu ülkelerde devletirf  piyasa mekanizması üze-
rinde gitgide artan biçimde müdahaleci bir fonksiyon  yüklendiği 
görülmektedir. Öte yandan sosyalist ülkelerin çoğunda uygulanan 
planlarda uzun yıllar fiyat  mekanizasına yer verilmezken, son yıl-
larda tüketici tercihlerine ve buna bağlı olarak fiyat  mekanizma-
sına önem veren bir eğilim görmekteyiz. Az gelişmiş ülkelerin bir-
çoğunun izlediği ekonomik kalkınma politikası ise, yukarda da de-
ğinildiği gibi, karma ekonomi kurallarına göre uygulanmaktadır. 
Bu ülkelerin kalkınma planı uygulatmasına bakıldığında, fiyat  me-
kanizması ile planlama faaliyetinin  beraber yürütüldüğü, ancak 
devletin planlama yolu ile piyasa müdahalesinin ülkeden ülkeye 
değişik ölçülerde uygulandığı dikkati çekmektedir. Bu ülkelerin 
çoğunda benimsenen ortak görüş, başlangıçta daha az ölçüde ol-
sa bile, uzun dönemde fiyat  mekanizmasına daha fazla  ağırlık ta-
nımak şeklindedir. 
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2 
B ö l ü m 

İKTİSADİ PLANLAMANIN AMAÇLARI, ARAÇLARI 
VE PLAN ÇEŞİTLERİ 

Önceki bölümde az gelişmiş ülkelerin belli başlı sorunlarına 
değinilmiş, piyasa mekanizmasının bu sorunların çözümündeki 
yetersizliği nedeni ile bu ülkelerin iktisadi plancılığı benimsedik-
leri belirtilmişti. Ayrıca bu ülkelerde uygulanan planların sosya-
list ülke planlarından farklı  bir nitelik taşıdığı da kısaca özetlen-
mişti. Bu bölümde, «iktisadi plan» veya «iktisadi planlama»nm ne 
olduğu ya da ne olmadığı sorusu cevaplandırılmaya çalışılacak, 
planlarda hedef  alman amaçlarla bu amaçların gerçekleşmesinde 
kullanılan araçların sınıflanması  yapılacak ve plan çeşitleri üze-
rinde durulacaktır. 

I. İKTİSADİ PLANLAMANIN TANIMI 

İktisadi plancılık kavramı, uzun bir süre iktisatçılar arasında 
tartışma konusu yapılmış ve bu kavram farklı  şekillerde tanımlan-
mıştır. Oysa neyin iktisadi plan sayılması gerektiği konusu son 
derece önemlidir, iktisat politikasına ilişkin tedbirleri içeren her 
belge bir plan değildir. Bu bakımdan hangi faaliyetlerin  bir ikti-
sadi planlama sayılacağını ya da kalkınma planında kapsanacağı-
nı belirleyebilmek için bazı koşullara gerek vardır. 

İktisadî plancılığın tam bir tanımını şöyle yapmak mümkün-
dür : Belli  bir dönemde  belirli  sosyo-ekonomik  amaçlara ve sayı-
sal olarak  ifade  edilebilen  hedeflere  ulaşabilmek  için, bu işle gö-
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revlendirilmiş  organlar  tarafından  ve daha  önceden  saptanan 
araçları  kullanmak  suretiyle  belli  bir bölgede  yürütülen  faaliyet-
lerin tümüne iktisadî  plancdık  denir. 

Bu tanım neyin plan sayılması gerektiğini, bir faaliyet  veya 
politikanın plan sayılabilmesi için hangi koşulların gerdkli olaca-
ğını açıkça ortaya koymaktadır. Bu koşulları daha yakından incele-
mek yararlı olacaktır. 

i) Bir kere, yukardaki tanımdan da anlaşılacağı üzere plan-
lama faaliyetlerinin  yürütülmesi için bar takım kurum ve organ-
lara ihtiyaç vardır. Bu organlar 4 gruba ayrılabilir: a) Planı ha-
zırlayan organ, b) Planla ilıgili kararları veren organ, c) Planı uy-
gulayan organ, d) Plan uygulamasını izleyen, kontrol eden organ. 

Plan hazırlayan organlar ülkeden ülkeye çeşitlikli gösterir. 
Bunlar, planlama teşkilâtlan, enstitüler veya bakanlıklar olabilir. 
Bu organlar iktisatçı ve teknik elemanlardan oluşmuştur ve baş-
lıca görevleri, önceki plan döneminde elde edilen sonuçlan değer-
lendirmek, politik direktifleri  kalkınma hedefleri  ile bağdaştır-
mak, mevcut planlarda gerekli değişiklikleri yapmak ve yeni plan-
lar hazırlamak, gereksinmelerle kaynaklar arasındaki dengeyi sağ-
lamak, planlamak şeklinde özetlenebilir. 

Planlama ile ilgili karar organlan, yani planda yer alacak olan 
altenatifleri  seçen, politik tercihleri yapan organlar da yine ülke-
den ülkeye değişir. Bazı ülkelerde bu kararlar Yüksek Planlama 
Kurulları tarafından  alınır. Bazı ülkelerde de bu görevi parlamen-
tolar yerine getirir. Özellikle uzun dönemli veya perspektif  plan-
larda hangi alternatiflerin  yer alacağını saptayan organ parlamen-
tolardır. Yıllık veya kısa dönemli planlardaki karar seçimini ise 
hükümetler yapmaktadır. Yine bu kararlann yüksek politik organ-
lar yerine daha küçük düzeyde örneğin maliye, planlama, koordi-
nasyon bakanlııklan gibi organlarca alındığı ülkeler de vardır. 

Planın uygulamasından sorumlu olan organlar arasında şun-
lar sayılabilir: Merkezi, bölgesel ve mahalli düzeyde devlet kuru-
luşları ile, istatistik bürolan, ticaret odaları gibi bazı özel devlet 
daireleri; firma,  fabrika,  ortalklık, koopeatif,  banka, ticaret birlik-
leri gibi özel sektör kurumları. Makro planın uygulanmasından so-
rumlu olan organlar, genel olarak bunlardır. Mikro planlamada ise, 
hangi faaliyetin  yürütülmesinden hangi organın sorumlu olduğu 
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açıkça belirlenmiştir. Makro-mikro plan ayrımına ilerde değinile-
cektir. 

Nihayet planların nasıl uygulandığını, amaçların gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kontrol eden ve gerçekleşmeler hedeflerin  altı-
na düşüyorsa gerekli uyarılan yapan ve tedbirleri öneren sorumlu 
organlar vardır. Bunlar arasında, planlama teşkilâtlarının bünye-
sinde yer alan koordinasyon daireleri, maliye bakanlıkları, merkez 
bankaları, istatistik enstitüleri, sanayi ve ticaret bakanlıklan, Sa-
yıştay v.b. gibi organlar sayılabilir. Denetleme işlemi idari, mali 
ve üretim düzeyinde yapılır. 

ii) Yuıkardaıki plan tanımında yer alan ikinci ve önemli bir 
unsur, sayısal olarak saptanmış hedeflerin  bulunması zorunlulu-
ğudur. Gerçekten bir planda «neyin ne kadar üretileceği» sorusu 
mutlaka cevaplanmalıdır. Gereksinmeler ve kaynaklar miktar ola-
rak saptanabilmelidir. Aksi halde planda tutarlılık sağlanamaz. Oy-
sa tutarlılık bir planın kalitesini belirleyen önemli bir unsurdur. 

iii) Öte yandan plan yapmak bir anlamda «tahmin» yapmak 
demektir. Ancak bu tahminlerin sağlıklı ve gerçeğe yakın, geçerli 
tahminler obnası gerekir. Bu bakımdan planlama, istatistik kanun-
larına ve olasılık teorisine dayanarak gelecekteki gelişmeleri doğ-
ruya en yakın bir şekilde tahmin edebilmelidir. 

iv) Planlamada önemli bir diğer unsur, süredir. Her plan bel-
li bir süreyi veya dönemi kapsar. Böylece planda yer alacak çeşit-
li projelerin tamamlanması plan dönemi ile sınırlandırılmış ola-
caktır. Plana dinamik bir bütünlük verebilmek, ancak zaman bo-
yutu koymakla mümkündür. Çünkü zaman sının koymaksızın her 
proje veya planı gerçekleştimek elbette olanak dahilindedir. Ancak 
böyle bir sürecin planlama sayılamıyacağı da açıktır. 

v) Planlama rasyonel bir faaliyet  olmalıdır. Yani planlamaya 
girişmekle sağlanacak yarar ve katlanılacak fedakârlıklar  açık ve 
seçik bir şekilde ortaya konabilmeli, planlama faaliyetinin  neye 
mal olabileceği sorusu cevaplanabilmelidir. Bu nedenle hedeflerin 
seçiminde ülke olanaklarına dikkat etmek gereklidir. Ülke olanak-
larının çok üzerinde saptanmış hedeflere  ulaşmak üzere hazırlan-
mış bir plandan, toplumu aşırı ölçüde sıkıntıya sokması yüzünden 
bir süre sonra vazgeçmek durumu ortaya çıkabilir. Ya da ülke ola-
naklarına oranla çok düşük tutulmuş hedeflere  erişmek için hazır-
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lanmış planlar da iktisadi planlar sayılmamalıdır. Çünkü plan 
yapmak demek, planlama olmadan gerçekleştirilmesi mümkün ol-
mayan hedeflere  ulaşmak demektir. 

vi) Planlama iktisat kanunlarından yararlanmayı gerektirir. 
Planlama, amprik veya geleneksel değil, fakat  bilimsel, akılcı bir 
yöntemdir. 

vii) Planlamanın belli bir bölgeyi kapsaması gerekir. Tüm ül-
ke veya bir bölge için bir ya da birden fazla  plan yapılabilir. An-
cak önemli olan, plan belgesinin uygulama yerini açık olarak gös-
termesidir. Bu noktada şu hususu da belirtmekte yarar vardır. 
Bazı hallerde bütün ülkeyi ya da bölgeyi kapsayan ve yapılaack 
işleri tüm ayrıntıları ile gösteren proje listeleri saptanmış olabilir. 
Ancak bunları plan kavramından ayırmak gerekir. Bu projeler tek-
nik açıdan son derece yeterli düzeyde hazırlanmış olabilir ve hat-
ta plansız bir kalkınma politikası izlenmesi halinde yararlıdır da. 
Ancak bu tür belgelerin plan sayılması olanaksızdır. Bunların ik-
tisadi anlamda plan sayılabilmesıi için ekonomideki tüm kaynak-
larla ilişkilendirilmesi gerekir. Aynı şekilde ekonominin belli ba-
zı sektörlerinin ya da kuruluşlarının faaliyetlerine  ilişkin olarak 
hazırlanan ayrıntılı programları da iktisadi anlamda pLan kabul 
etmemek gerekir. Bu tür programların birbirleri ile bağlantıları 
yoktur. Oysa iktisadi anlamda plan, çeşitli sektörleri birbirinden 
bağımsız olarak düşünmeyen, aksine sektörlerarası ilişkileri koor-
dine bir biçimde ele alan bir belgedir. 

viii) Bir planda, belli hedeflere  ulaşmak için hangi araçların 
ne şekilde kullanılacağı açık bir şekilde ortaya konmalıdır. Aynı 
zamanda planın hazırlanışında kullanılan tekniklerin ve metodolo-
jinin de belirtilmesi gerekir. Kısaca planlama, kendiliğinden orta-
ya çıkan biçimde değil fakat  önceden karar verilen esaslar çerçe-
vesinde ve bilinçli bir şekilde hazırlanan ekonomik kalkınma faa-
liyeti olmalıdır. 

Şu halde planlamayı, yukarda sayılan bütün hususları kapsa-
yan karmaşık bir sosyo-ekonomik faaliyet  olarak düşünmemiz ge-
rekecektir. Bu açıdan, bu unsurları içermeyen iktisat politikası 
tedbirleri ile proje program gibi diğer politika belgeleri plan sayıl-
mamak gerekir. 

Bazen, ekonomiyi belli bir şekilde yönlendirmek için alman 
teşvik edici politika tedbirleri, plancılık kavramı ile karıştınlmak-
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tadır. Bu, kuşkusuz, yanlıştır. Çünkü plan sadece yönlendirme il-
kelerini değil, çeşitli sektörler arasındaki sayısal ilişkileri ayarla-
mayı da kapsar. Oysa teşvik tedbirleri genel niteliktedir ve bu ka-
dar ayrıntıya giremez. Bu bakımdan bu tür politika tedbirlerini 
plan kavramından ayrı tutmak gerekir. Bu tedbirler, ancak bir 
plan içine oturtulduğunda bir anlam taşıyacaklardır. 

Aynı şekilde, yukarda da kısaca değindiğimiz gibi proje, prog-
ram gibi politika belgeleri de iktisadi anlamda plancılık olarak 
düşünülmemelidir. Proje, tek bir yatırım faaliyeti  olarak tanımla-
nabilir. Projeye örnek olarak, bir fabrika  kurulması, yol veya ba-
raj inşası, bir arazi parçasının iyileştirilmesi gösterilebilir. Proje, ge-
nellikle bir özel veya kamu kuruluşu tarafından  ve diğer projeler-
den bağımsız olarak yürütülen, tdknik yönden tutarlı bir faaliyet-
tir. Program ise, koordine bir şekilde bir araya getirilmiş projeler 
topluluğudur. Bu proje topluluğu, bir ülke içinde veya belediye, il 
gibi daha küçük bölgelerde, bir yıl, beş yıl gibi farîdı  dönemler iti-
bariyle uygulanabilir. Bu anlayış içinde bir planın, proje veya 
program topluluğundan ibaret olamayacağı açıktır. Bunların eko-
nominin tüm kaynakları ile ilişlkilendirilmesi ve önceden saptan-
mış hedeflere  yönelik olması gerekir. Kısaca bir plana ulaşmak 
için çeşitli projelerin birleştirilmesi yetmez; plan belgesi ekonomi-
nin tümü veya belli bölgelerdeki belli sektörler için yapılan çeşitli 
hesaplamalar sonucu «yukardan» bir yaklaşımla sağlanır. Bu şe-
kilde hazırlanmış bir planın içinde, birbiri ile uyumlu ve tutarlı, 
teknik açıdan birbirini tamamlayan ve kalkınma için öngörülen 
büyüklüklere uıygun programlar bulunacaktır1. 

1 Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'de 1934-1938 dönemi için hazırlan-
mış bulunan «Birinci Sanayi Planı» ile 1938 yılında hükümet tarafından 
kabul edilerek yürürlüğe konan «İkinci Sanayi Planı», bazı kimselerin dü-
şündüğü gibi, iktisadi planlar olarak kabul edilemez. Aslında Birinci Sa-
nayi Planı, sanayileşmeye öncelik tanımış olması ve devletin yeni sana-
yilerin kurulmasında öncülük etmesi ilkesini getirmiş olması açısından, 
kalkınmada sanayileşmenin zorunluluğunu kabul eden önemli bir belge-
dir. Bu plan, günün koşullarına göre başarı ile uygulanmış ve çok sayıda 
kamu iktisadi teşebbüsü bu dönemde kurulmuştur. Sümerbank, Etibank, 
Gemlik Sun'i İpek, İzmit Süperfosfat  ve Sülfürik  Asit, İzmit Kâğıt ve Se-
lüloz, Paşabahçe Şişe ve Cam, Bursa Merinos, Kayseri, Ereğli, Nazilli, Ma-
latya İplik ve Dokuma, Keçiborlu Kükürt, İsparta Gülyağı gibi fabrika  ve 
ve tesisler bunlar arasındadır. Bu dönemde Birinci Sanayi Planının başarı 
ile uygulanması sonucunda yurt düzeyinde önemli gelişmeler sağlanmiış 
olmakla beraber, bu planı yukarda unsurlarını ortaya koyduğumuz iktisa-
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Şu halde, bu açıklamaların ışığı altında, iktisadi plancılık, yu-
karda sayılan unsurları kapsayan bir faaliyet  olmaktadır. Buna gö-
re planlı bir ekonomi dendiğinde, planlama mekanizmasının ikti-
sadi ve sosyal hayatla ilgili bütün faaliyetlere  hakim olduğu bir 
ekonomiyi anlamamız gerekecektir. 

II. PLANLAMA AMAÇLARI 

İktisadi planlama, birbirinden farklı  sosyo-ekonomik ve siya-
si yapıdaki çok sayıda ülkede uygulandığına göre, kapsam açısın-
dan planlama amaçlarının da farklı  olabileceği açıktır. Planlama-
da kabul edilen amaçları bu açıdan şu grublar altında toplamak 
mümkündür2: 

i) Planlamayı sadece bir teknik olarak kabul eden amaçlar, 
ii) Ekonomik açıdan önem taşıyan amaçlar, 

iii) Politik açıdan önemli amaçlar, 
iv) Yapısal değişiklik öngören amaçlar. 

1. Planlamayı Sadece Bir Teknik Olarak Kabul Eden Amaç-
lar 

Bu grup altında toplanan planlama amaçları, ekonomik faali-
3 etleri rasyonel kılmak üzere kullanılan teknikler olarak düşünül-
mektedir. Amaçlar, istatistik kanunlarının sonuçlarına ve gelece-
ğe ait yapılan tahminlere göre saptanır. Amaçlar saptanırken, pla-
nın hangi çevreye uygulanacağı, hangi araçların kullanılacağı, bu 

di plancılık anlayışından ayırmamız gerekir. Birinci Sanayi Planı, devlet 
tarafından  yapılacak işlerin projelerinden oluşmuş bir «sanayi yatırım-
ları programı» olmaktan öteye gidememiştir. 

İkinci Sanayi Planı, birinciye oranla daha geniş kapsamlı olup tek-
nik ayrıntıları da içerir biçimde hazırlanmıştır. Bu planda madencilik, 
gıda, elektrik, makine, kimya, denizcilik sektörlerine ağırlık tanınmış ve 
yüzden fazla  tesisin kurulması öngörülmüştür. Ancak İkinci Dünya Sava-
şı nedeni ile de bu planın uygulanma olanağı bulunamamıştır. Birinciye 
oranla daha teknik ve ayrıntılı nitelikte olmasına rağmen, bu planı da ik-
tisadi plan olarak kabul edemeyiz. Her iki plan da ekonominin bütün 
sektörlerini koordine bir şekilde göz önüne alan, tutarlı, dengeli bir ik-
tisadi hesaplamaya dayanmamaktadır. 

2 Bu ve bunu izleyen kısımda planlama amaçları ve araçlarına ilişkin 
sınıflama  için Rudolf  Bicanic'in Problems of  Planning,  East and  West  adlı 
eserinden yararlanılmıştır. 
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amaçların kimler için saptanacağı soruları sorulmaz; amaçlar for-
mel olarak konur. 

Planlama faaliyetini  salt bir teknik olarak gören iktisatçılar, 
planlamayı daha yüksek bir yaşama düzeyine ulaşmak üzere eko-
nomik hayatın rasyonel kılınması, yani organizasyonu olarak anla-
maktadırlar. Bunlara göre, iktisat genel olarak sonsuz gereksinme-
lerin kıt kaynaklarla karşılanması çarelerini arayan bir disiplin 
olduğuna göre, iktisadi planlama daha tutarlı bir şekilde kıt kay-
nakların rasyonel kılınması olmak gerekir. 

Bu anlayış içinde hazırlanmış planlarda formüle  edilen amaç-
lar şunlar olabilir: 

a) Gelecekle ilgili olarak alınacak kararları planlamak. Dola-
yısı ile planlama sadece bir tahmin yapma faaliyeti  olarak görül-
mektedir. 

b) işletmecilik prensiplerini özel kesimden kamu kesimine 
aktarmak. Burada planlama, Amerika Birleşik Devletlerinde oldu-
ğu gibi, işletmelerin faaliyetlerini  rasyonelleştirme şeklinde dar 
anlamda ele alınmakta ve özel girişim düzeyinde daha yararlı so-
nuçlar veren yöntemlerin kamu kesimine de uygulanması amaç 
edinilmektedir. 

c) Planlamanın bu gruba giren bir diğer amacı, «piyasa araş-
tırması yapmak» şeklinde özetlenebilir. Özellikle Fransız plancıla-
rı tarafından  kabul edilen bu amaca göre, piyasa mekanizması ye-
rine ikame edilen planların piyasa araştırması ile ilgili yöntemleri 
kapsaması gereklidir. 

d) Bazı iktisatçılara göre planların amacı, geleceğe ait belir-
sizlikleri ve riskleri, mikro veya makro düzeyde azaltmak, mini-
mum kılmak olmalıdır. 

2. Ekonomik Açıdan Önem Taşıyan Amaçlar 

Bu gruba giren planlama amaçları daha çok ekonomik açıdan 
önemli, politik yönden nötr amaçlardır. Burada iktisadi kalkınma-
ya ilişkin olarak saptanmış bulunan ekonomik hedefler,  sınırlama-
lar önde gelir. Bu gruba giren amaçlar arasında ideolojik eğilim-
ler ya da politik tercihler yansıtılmamaktadır. Kuşkusuz bu ifade, 
politik amaçların ya da ideolojik ön yargıların bir ölçüde planlar-
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da yer almayacağı anlamına gelmektedir. Bu noktada önemli olan, 
bu tür amaçların açık bir şekilde planlarda belirtilmediğidir. 

Bu grup amaçlar arasında şunlar sayılabilir : 

a) Kaynakların optimal kullanımı 
b) İşgücünün tam kullanımı 
c) Üretim kapasitesinin tam kullanımı 
d) Yaşama standardının veya refahın  en yüksek düzeye çıka-

rılması 
e) İktisadi büyümenin maksimum kılınması 
f)  Ekonominin dengeli kalkınması ya da dinamik bir genel 

dengeye ulaşılması 
g) Ekonomide konjonktür hareketlerinin etkisini en alt dü-

zeye indirmek veya yok etmek. 

Bu amaçlar pek çok ülkenin planlarında yer almaktadır. Bu-
nunla beraber yukarda sıralanan son amaç, az gelişmiş ülke plan-
larının ilgi alanı dışındadır. Bu amaç, özellikle Japonya'nın kal-
kınma planında açıkça yer almıştır. Japon planında, iş hayatında-
ki dalgalanmaların etkisini en alt düzeye indirmeye, ya da tama-
men ortadan kaldırmaya çalışılacağı ve ekonomik kalkınmada is-
tikrarın sağlanmasına büyük dikkat gösterileceği açık bir dille be-
lirtilmiştir. 

Türkiye'de uygulanmakta olan 5 yıllık planlarda da ekonomik 
ve sosyal amaçların büyük önem taşıdığı bir gerçektir. Birinci ve 
ikinci beş yıllık planlı dönemi kapsayan 15 yıllıik perspektif  plan-
da sıralanan amaçlar: (i) Yüzde 7'lik bir gelişme hızı sağlanması, 
(ii) İstihdam sorununun çözümü, (iii) Dış ödemelerde dengeye 
ulaşılması, (iv) Gelıir grupları arasında sosyal adalet ilkesine ula-
şılması ve (v) Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan her alanda 
yeter sayıda ve üstün nitelikte ilim adamı ve teknik uzman yetişti-
rilmesi şeklinde saptanmıştır. Bu temel amaçların ışığında hazır-
lanmış bulunan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kalkınma-
nın sektörler arasında dengeli bir biçimde gerçekleştirileceği, sek-
törel gelişmenin dinamik bir karşılaştırmalı maliyet strüktürüne 
göre olacağı, mevcut kaynaklar etkin bir biçimde dağıtılarak fazla 
kapasite yaratmayan, yani iç ve dış talep strüktürüne uygun bir 
üretim yapısı meydana getirileceği belirtilmektedir. 
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1968 - 1972 dönemini kapsayan İkinci Beş Yıllık Planda da yi-
ne 0/° 7 lik gelişme hızı temel amaçtır. Bunun yanında, ekonomide 
adil bir gelir dağılımı, dış kaynaklara bağımlılığın zamanla azaltı-
larak dış ödemelerde dengenin sağlanması, ekonomideki tüm sek-
törlerde dengeli bir gelişmenin gerçekleştirilmesi, bölgeler arası 
dengeli gelişmenin sağlanması, artan nüfusa  istihdam olanakları-
nın yaratılması ve bu dönem içinde fiyat  istikrarını bozucu etken-
lerin önlenmesi şeklinde özetleyebileceğimiz temel amaç veya il-
keler yer almaktadır. 

1973 - 1977 dönemini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Plan, 15 yıl-
lık ilk perspektif  plânın son dilimi olarak hazırlanmamıştır. Tür-
kiye'nin 1963 - 72 dönemini kapsayan 10 yıllık plan uygulamasına 
bakıldığında planlarda öngörülen amaçların tam olarak gerçekleş-
tirilemediği, sorunların çözümünde gecikmeler olduğu görülecek-
tir. Bir yandan Türk toplumunun hızlı yüksek bir yaşama düzeyine 
ulaşaraik gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı  kapatma amacı, öte 
yanda 22 yıl içinde Avrupa Ekonomik Topluluğuna aşamalı bir bi-
çimde katılma zorunluluğu yeni bir perspektif  plan hazırlanması-
nı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, Üçüncü Beş Yıllık Plan, 22 yıllık 
dönemi kapsayan perspektif  planın ilk dilimi olarak hazırlanmış-
tır. Uzun dönemli perspektif  planın temel amaçları (i) yaşama dü-
zeyinin yükseltilmesi, (M) sanayileşme, (iii) dış kaynaklara bağlı-

> lığın azaltılması, (iv) istihdam sorununun çözümlenmesi ve (v) 
gelir dağılımının iyileştirilmesi olarak saptanmıştır. Dikkat edile-
cek olursa bu perspektif,  Birinci ve İkinci Planların esas alındığı 
ilk perspektiften  farklı  olarak, 22 yıl sonunda ulaşılmak istenen 
gelir düzeyini ve üretim yapısını belirlemekte ve bunu esas almak-
tadır. Oysa ilk perspektifte  saptanan makro büyüklükler, uzun dö-
nemde amaç edinilen hedefler  olarak değil, dar boğazlar giderile-
rek ve kaynaklar daha iyi kullanılarak ulaşılâbileeek büyüklükler 
olarak saptanmıştır. İkinci perspektifte  saptanan amaçlara ulaş-
mak için kabul edilen temel ekonomik hedefler,  22 yıllık dönem 
içinde GSMH'nm yılda ortalama % 7.9 oranında artması, GSYIH 
içinde tarımın payının % 10, sanayinin 0/0 40 ve hizmetlerin % 50 
oranında yer tuttuğu bir ekonomik yapı olarak saptanmıştır. Te-
mel sosyal hedef  ise 22 yıl sonunda tam istihdama ulaşma şeklin-
dedir. 

Öte yandan 1979 - 1983 dönemini kapsayan Dördüncü Beş Yıl-
lık Plan, 22 yıllık perspektif  planın ikinci dilimi olarak hazırlan-
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rnamış, 1977 ve 1978 yıllarında karşılaşılan ağır ekonomik sorun-
ları ortadan kaldırmayı ve ekonomiye yeni atılımlar yapabilecek 
bir güç kazandırmayı amaçlayan ayrı bir stratejiye dayandırılmış-
tır. Gerçekten dördüncü plan dönemine girilirken Türkiye ekono-
misi hem iç hem de dış etkenlerle ağır bir bunalım içine girmiştir. 
Dış etkenlerin başında, kuşkusuz, petrol fiyatlarının  olağanüstü 
boyutlara varması gösterilebilir. Bu durum, Türkiye'nin doğrudan 
doğruya ödeyeceği petrol faturasını  artırdığı gibi, petrol fiyatların-
daki artış sonucu fiyatları  artan ara ve yatırım malı ithalatım da 
olumsuz yönde etkilemiştir. Petrol fiyatlarındaki  artış, Avrupa ül-
kelerinin büyüme hızını düşürme ve enflasyonu  kısma şeklinde po-
litikalar izlemelerine yol açmış ve bunun sonucu olarak Türkiye' 
den yurt dışına giden işçi akımı durmuş ve işçi dövizlerinde azal-
malar görülmüştür. Bu dış etkenler yanında, yurt içinde ara ve 
yatırım malı sanayilerinin yeterince gelişmemiş olması, enerji bu-
nalımı, enflasyonun  olağanüstü boyutlara varması, doğal kaynak-
ların gereğince değerlendirilememesi, ihracatta istenen artışın sağ-
lanamaması, döviz dar boğazı nedeni ile birçok malın üretiminde-
ki düşmeler, vergi, kredi düzeninin yetersizliği vs. gibi iç etkenler 
nedeni ile ekonomi ciddi sorunlarla karşılaşmıştır. İşte Dördüncü 
Beş Yıllık Plan bu sorunların çözümünü sağlayacak ve ekonomiye 
güç kazandıracak bir stratejiye dayandırılmıştır. Buna göre Dör-
düncü Beş Yıllık Planda, gelişmeyi dinamik istikrar içinde hızlan-
dırmak, ileri bir smaileşme düzeyine erişmek, çağdaş teknolojileri 
oluşturmak ve aktarılan teknolojileri üllke koşullarına göre özüm-
lemek, kaynak yaratmak ve bunları en verimli biçimde de-
ğerlendirmek, gelir dağılımını iyileştirmek, işsizlik sorununu çö-
zümlemek şeklinde özetleyebileceğimiz ekonomik ve toplumsal 
amaçlara yer verilmiştir. Bu amaçlara ulaşmak üzere planda sap-
tanmış bulunan önemli sayısal hedefler  de, GSMH'nm % 8 ora-
nında artması, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin, sırasıyla, yıl-
da ortalama, % 5.3, 0/° 9.9 ve % 8.5 artarak plan dönemi sonunda 
bu sektörlerin GSYÎH içindeki paylarının, sırasıyle, 0 /0 19.4, % 31.8 
ve % 48.8'e ulaşması şeklindedir. 

Görülüyor ki, yukarda çeşitli ülkelerin planlarında bulunulan 
genel olarak ekonomik nitelikte grupladığımız amaçların çoğu, 
Türkiye'de hazırlanmış perspektif  planlarda ya da 5 yıllık planla-
rın hedef  ve stratejilerinde yer almaktadır. Bununla beraber Türk 
planlarında «optimal kaynak dağılımı» amacına rastlanmamakta-
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dır. Optimalite, kısaca, belli miktardaki kaynaklarla en yüksek ve-
rimi sağlamak, ya da belli geliri en alt düzeyde maliyet veya kay-
nak kullanımı ile gerçekleştirmek şeklinde tanımlanabilir. Optimal 
kaynak dağılımı sorununun çözümü, plan modellerinde «doğrusal 
programlama» yönteminin kullanılmasını gerektirir. Oysa Türki-
ye'de hazırlanmış planlarda kaynakların en etkin biçimde kullanı-
lacağı şeklinde ifadelere  rastlandığı halde, buna olanak veren doğ-
rusal programlama yöntemi kullanılmamış, bunun yerine planların 
tutarlılığını sağlıyan «input-output» analizi ile yetinilmiştir. 

Öte yaddan Türk perspektif  planlarında, Japon planında oldu-
ğu gibi konjonktür hareketlerinin etkisini azaltmak veya yok et-
mek şeklinde açıkça belirtilmiş bir amaç da yer almamaktadır. 
Ancak plan belgelerinde, planlı dönem içinde fiyat  istikrarını bo-
zucu etkenleri önleyen, istikrarın devamını sağlayan bir politika 
izlenmesi gereğine değinilmiştir. 

3. Politik Açıdan Önemli Amaçlar 

Bazı ülkelerin planlarında, belli politik hedeflerin  gerçekleşti-
rilmesine yönelik esasların açık ifadelerle  yer aldığı görülmektedir. 
Başka bir deyişle, bu tür planlarda politik amaçlar veri olarak ve 
iktisadi değişkenlerden bağımsız bir biçimde saptanır. Planlarda 
iktisadi nitelikteki değil, politik yönü ağır basan amaçların gerçek-
leştirilmesi istenir. 

Bu grup altındaki planlama amaçları arasında örnek olarak 
şunlar sayılabilir. 

a) Milli savunma ya da silahlanma amacına yönelik planlama, 
b) Askeri ve ekonomik açıdan bir savaşın kazanılması için ya-

pılan planlama, 
c) Birleşik bir devlet sistemini kurmak, ulusal birliğe ulaş-

mak veya otarşik bir sosyalist ekonomiyi gerçekleştirmek amacı 
ile hazırlanan planlar, 

d) Çeşitli sosyal sistemler arasındaki rekabetten galip çıkma 
amacına yönelik planlama. Kapitalist bir ülkenin ekonomik geliş-
mesine yetişmek veya onu geçmek için sosyalist bir grubun geliş-
me hızının planlanması bu amaca örnek verilebilir. Bir diğer ör-
nek olarak, Fransa ve Batı Almanya ekonomilerinin gelişme hız-
larına ulaşmak amacı ile îngilterede uygulanan planlama biçimi 
gösterilebilir. 
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Bilindiği gibi, politik amaçlara yönelik bu tür ilke ve hedef-
ler, Türkiye'de hazırlanmış olan kalkınma planlarında yer alma-
maktadır. 

4. Yapısal Değişiklikler, Öngören Amaçlar 

Bir ekonominin planlanması, aslında toplumun planlanması 
anlamını taşır. Bu nedenle, dördüncü grup planllama amaçları, 
planlama mekanizması ile toplumun yapısında değişiklik öngören 
ya da başka bir deyişle, toplumsal değişmelerin planlanmasma iliş-
kin amaçlardır. 

Bu amaçları da şu şekilde özetlemek mümkündür: 

a) Plan yapmanın amaçlarından biri, toplumun kurumsal ya-
pısını değiştirmek olabilir. Kurumsal yapı değişikliklerinin ekono-
mik yapı üzerinde de etkisi olacağı açıktır. Örneğin toplumdaki 
feodal  veya kabile yapısını değiştirmek üzere planlanan toprak re-
formu  tüm ekonomik yapıya yansıyacaktır. Özellikle son yıllarda 
ulusal özgürlüklerine kavuşan genç Afrika  ülkelerinin planlarında 
koloniyel üretim biçimlerinin tamamen değiştirileceği, daha yüksek 
bir verimlilik ve yaşama düzeyinde herkese istihdam olanaklarının 
sağlanacağı şeklinde ifadelere  rastlamak mümkündür. 

b) İktisadi planlamanın bu grup altında verilebilecek bir di-
ğer amacı, ekonomilerdeki tekellerin olumsuz etkilerini düzen al-
tına almak veya kaldırmak olabilir. Örneğin Türkiye'de hazırlan-
mış bulunan planlarda bu amaç, temel amaçlar arasında yer alma-
makla beraber, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
uygulanmasında izlenecek politikalar kısmında, tekelci eğilimlerin 
kontrolünü sağlayacak bir dış ticaret politikasının izleneceği, yurt 
içinde uygulanacak teşvik politikasında rekabet edebilir olma kri-
terinin gözönünde tutulmasına çalışılacağı ifade  edilmiştir. Öte yan-
dan 1966-1970 dönemini kapsayan İngiltere'nin Birinci Beş Yıllık 
Planında, bu amaç açısından çelişkili bir duruma rastlanmaktadır. 
Bu planda, bir yandan teknik gelişme yolu ile ekonomiyi daha di-
namik ve etkin bir hale getirecek bir rekabetin teşvik edileceği ve 
böylece tekel eğilimlerinin kontrolünün sağlanacağı belirtilirken, 
öte yandan da yapısal değişikliğin şirketlerin birleşmesi ile sağla-
nacağı kabul edilmiştir. Bu, kuşkusuz, zımnî bir çelişkidir. 

c) Bu gruba giren en önemli amaçlardan biri de, ekonomide 
yapısal değişiklik öngören, yani sanayileşmeyi ön plana alan amaç-
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lardır. Bu amaç birçok ülkelerin kalkınma planlarında temel amaç 
olarak yer almaktadır. İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan'ın beş 
yıllık planları örnek olarak verilebilir. 

Sanayileşme tercihi konusunda Türkiye'de hazırlanan planlara 
kısaca değinmek istiyoruz. 

Türkiye'de 1963-1977 dönemini kapsayan 15 yıllık perspektif 
planda, 15 yılda ulaşılacak hedefler  arasında sanayileşme açık bir 
tercih ya da ulaşılması istenen bir amaç olarak görülmemekte, bu-
na karşılık bu perspektif  planın iktisadi hedefler  bölümünde «Tür-
kiyenin uzun süreli gelişmesinin daha çok sanayileşme yönünde 
olacağı, on beş yıllık hedeflerin  tarım ve sanayi sektörü arasında 
dengeli bir gelişme esasma dayandırıldığı» şeklinde birbiri ile pek 
de tutarlı olmayan karmaşık ifadeler  dikkati çekmektedir. Öte yan-
dan Birinci Beş Yıllık Plan belgesinde sanayii geliştirmek için bir 
takım ilke ve politikaların benimsenmiş olmasına karşın, uygula-
mada, bu dönemde sanayileşme ve ekonomide yapısal gelişme sağ-
lama yönünde dikkate değer bir aşama kaydedildiğini söylemek 
güçtür. 

15 yıllık perspektifin  çerçevesinde hazırlanmış bulunan İkinci 
Beş Yıllık Plan Stratejisinin sanayileşme felsefesinde  de bir çelişki 
göze çarpmaktadır. Stratejide, bir yanda, kaynakların dengeli ola-
rak çeşitli alanlara dağıtılmasının gelişmeyi hızlandıracağı görüşü 
savunurlurken, öte yandan izlenecek politikalar bölümünde, sana-
yiin ekonominin sürükleyici sektörü olmasının sağlanmasına çalışı-
lacağı belirtilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde, hem her alanda den-
geli kaynak dağılımım sağlamak hem de sanayi sektörüne ağırlık 
vermek iktisat bilgilerimize aykırı düşmektedir. Stratejideki bu 
karmaşık ve bir ölçüde tutarsız görünen ifadelere  karşılık İkinci 
Plan belgesinde sanayileşmeye özel bir yer verildiğini görmekteyiz. 
Plan belgesinde hızlı bir kalkınma yanında ekonomide önemli bir 
sanayileşme gerçekleştirmek de öngörülmüş ve bu amaçla toplam 
yatırımların % 22.4 u imalat sanayiine yöneltilmiştir. Görülüyor ki, 
bu konuda İkinci Beş Yıllık «Plan Dokümanı» ile «Stratejisi» ara-
sında tam bir paralellik ve tutarlılık yoktur. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan ve onun dayandığı 22 yıllık Perspektif 
Planda ise sanayileşme açık bir tercih olarak yer almakta ve temel 
amaçlar arasında sayılmaktadır. Gerçekten de Üçüncü Plan döne-
minde kritik sektörler olarak Kimya Sanayii, Madeni Eşya Sanayii, 
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Petro-Kimya Sanayii ve Makine İmalat Sanayilerine öncelik tanın-
mış ve tüm sanayi sektörünün katma değerinin yılda ortalama % 
11.2 lik bir hızla artarak bu sektörün GSYIH içinde 1972'deki °/c 
22.6'lık payının plan dönemi sonunda, yani 1977 de % 26.8 düzeyine 
yükseleceği öngörülmüştür. Türkiye'de hazırlanmış olan beş yıllık 
kalkınma planları incelendiğinde sanayileşme amacının açık 
ve seçik biçimde yer aldığı planın, 22 yıllık ikinci perspektif  ve bu-
na dayalı Üçüncü Beş Yıllık Plan olduğunu söylemek yanlış olma-
yacaktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan belgesinde de, sanayileşmenin ekono-
mik amaçlar arasında açık bir tercih olarak yer aldığı görülmekte-
dir. Plan belgesinde, «ileri bir smaileşme düzeyine erişmek; smai-
leşme hızını ulusal sanayiin ara malları ve yatırım malları üretme 
oranını ve dışsatıma yönelme gücünü artırmak; tarımsal gelişmey-
le hızlı sanayileşmeyi ve sağlıklı bir kentleşmeyi tüm yurda yaygın 
olarak uyumlulaştırmak» şeklindeki ifadeler,  bunun en belirgin ör-
nekleridir. 

d) Nihayet bazı planlarda, toplumun tüm yapısını değiştirme-
yi hedef  alan iddialı amaçlara da rastlanmaktadır. Farklı şekillerde 
ifade  edilmekle beraber, birçok planlarda bu tür sosyal ve ekono-
mik yapısal değişikliklerin sosyalist bir düzenin kurulması ile ger-
çekleştirileceği açıkça belirtilmiştir. Bunun örneklerine sosyalist 
ülke planlarında raslamak mümkündür. 

Örneğin Sovyet Rusya'nın 20 yıllık dönemi kapsayan kalkınma 
planında kabul edilen ve oldukça iddialı görülen amaçlar: (i) Dün-
yada en yüksek işgücü verimliliğine ulaşmak, (ii) Sovyet halkının 
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak üretim artışını sağlamak, (iii) Sos-
yalist üretim ilişkilerinden aşamalı olarak komünist üretim ilişki-
lerine geçmek, (iv) Ekonomik gelişme yarışmasında kapitalizmi 
yenmek şeklinde özetlenebilir. 

I 
Yugoslav planında ise, ekonomik plan çerçevesinde sosyalist 

üreticilere ve tüketici sınıfına  azami serbestinin sağlanacağı ifade 
edilerek, bu serbestinin sosyalist üreticiye, kapitalist bir üreticiye 
oranla daha büyük bir ekonomik güç ve girişim yeteneği vereceği 
ve dolayısı ile sosyalizmin, kapitalizm ile rekabetten galip çıkacağı 
belirtilmektedir. 

Hindistan'ın Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da, geniş 
halk kitlesinin katılması ile sosyalist çizgiler içinde demokratik yol-
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dan gerçekleştirilecek kalkınmanın hızlı bir ekonomik büyüme ve 
istihdam artışını sağlıyacağı, gelir ve servet dağılımındaki farkları 
azaltacağı ifade  edilmiştir. 

Nihayet Gana'nın 1963-70 dönemini kapsayan Birinci Yedi Yıl-
lık Kalkınma Planında da temel amacın sosyalist bir ekonomik dü-
zenin kurulması olduğu, böyle bir düzenin tam olarak gerçekleşti-
rilebilmesi için yirmi yıllık bir süreye ihtiyaç bulunduğu, bu süre 
içinde karma ekonomi kurallarının korunacağı, ancak zamanla 
kamu sektörünün kendiliğinden ekonomide hakim duruma gelece-
ği belirtilmiştir. 

III. PLANLAMA ARAÇLARI 

Planlama araçları denilince, planlarda saptanmış bulunan 
amaçlara ulaşmak üzere kullanılacak, nicelik ve nitelik açısından 
tanımlanmış vasıtalar akla gelir. Başka bir ifade  ile, planlama araç-
ları, ekonomideki kaynaklarla gereksinmelerin karşılanmasını sağ-
layan her türlü vasıtalardır. Gereksinmeler planın talep yönünü, 
kaynaklar da arz kesimini oluşturur. 

Planlama araçları ve bunların etkileri büyük ölçüde ekonomi-
nin içinde bulunduğu kalkınma düzeyine ve ekonominin yapısına 
bağlıdır. Farklı ekonomik kalkınma düzeyinde bulunan ülkelerin 
planlarında ulaşılmak istenen amaçlar aynı olsa bile, uygulanacak 
planlama araçları aynı olmayacaktır. Çünkü bir ekonomi için olum-
lu sonuç verecek bir araç, diğer bir ekonomi için aynı derecede ba-
şarılı olmayabilir. Bu bakımdan bir ülke başka bir ülke planlama-
sında başarı ile uygulanmış bir planlama aracmı kendi planında da 
kullanmak istediğinde çok dikkatli olmak zorundadır. 

Bilindiği gibi ülkeleri iktisadi gelişmişliklerine göre, gelişmiş 
ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ve geri kalmış ülkeler olarak üç 
gruba ayırmak mümkündür. Farklı gelişmişlik düzeyinde bulunan 
ekonomilerin uygulayacağı planlama türleri de farklı  olacaktır. Ör-
neğin ileri gitmiş, sanayileşmiş toplumlarda uygulanan planlama, 
piyasa mekanizmasının aksaklıklarını düzeltme amacına yönelmiş-
tir. Dolayısı ile kullanılacak planlama araçları bu amaca yönelik 
olarak seçilmelidir. İktisaden gelişmekte olan ülkelerde ise planla-
madan piyasa mekanizmasının aksak işleyişini düzeltmenin ötesin-
de fayda  umulur; bu ülkelerde ekonomik faaliyetlerin  plan çerçeve-
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sinde yürütülmesi, sektör planlamasına ağırlık verilmesi, yatırımla-
rın geniş ölçüde kamu kesimi tarafından  yapılması önerilir. Dolayısı 
ile buna uygun planlama araçları seçilmek gerekir. Îktisaden geliş-
memiş ya da geri ülkelerde ise, ekonomik kalkınma için adeta şok 
tedavisine benzer nitelikte tedbirlere gerek vardır. Bu ülkelerde 
planlama, hızlı bir yapısal değişmeyi sağlayacak biçimde uygulan-
malı ve araçlar hızlı ve keskin değişmeleri gerçekleştirecek şekilde 
ve türde seçilmelidir. 

Şu halde her toplumda ve ekonomik kalkınmanın farklı  nok-
talarında bulunan ülkelerde aynı amaçlar topluluğu saptanmış olsa 
bile, uygulanacak araçlar farklı  olabilecektir. 

Planlama araçlarını şu gruplar altında toplamak mümkündür: 

1. İdari Nitelikteki Araçlar 

Bunlar, kamu otoritelerinin plan uygulamasını etkileme ama-
cıyla kullandıkları çeşitli idari araçlardır. Bu araçlar, anayasa, ka-
nun, kararname, yönetmelik, tebliğ gibi belgelerdir. Ya da bu bel-
gelerden kaynaklanan çeşitli düzenlemelerdir. En yaygm olarak kul-
lanılan idari nitelikteki araçlar şunlardır: 

a) Dış ticaret  ve döviz  kurları  üzerine konan kısıtlamalar:  Bir 
ülkede etkin bir plan uygulanırken, dış ilişkilerin planlama meka-
nizmasına uygunluğunu sağlamak için bazı koruma tedbirlerine ge-
rek duyulur. Bunlar fizik  olarak ithalat miktarları üzerine konabi-
leceği gibi, malların fiyatları  veya sermaye hareketleri üzerine de 
konabilir. Bu kısıtlamaların amacı ya döviz giderlerini azaltmak 
veya döviz kazancını maksimum düzeye çıkarmak ya da dış ticaret-
ten kârlı çıkmak olabilir. Döviz giderlerini azaltmak amacıyla uygu-
lanan koruma politikası, daha çok ithalat üzerine konan miktar kı-
sıtlamaları ve sermaye çıkışım kontrol altına alan tedbirler bütü-
nüdür. Döviz gelirlerini arttırmak için de ihraç mallarının fiyatını 
düşürecek çeşitli tedbirler uygulanır. Bu tür geleneksel tedbirlerin 
başarıya ulaşması, dış ticaret hacminin ülkenin müli geliri içinde 
küçük bir yer tutmasına bağlıdır. Çünkü ancak bu takdirde uygu-
lanan tedbirlerin maliyetini devlet bütçesinden karşılamak olanağı 
bulunabilir. Eğer dış ticaret hacmi milli gelirin önemli bir yüzdesi-
ni teşkil ediyorsa, bu takdirde sadece ödemeler dengesi baskısı ile 
ilgilenmek yetmeyecek, temelde yatan ticaret hadleri sorunu üzerine 
de eğilmek ve ülkenin dış ticaretten kârlı çıkabilmesi için uluslar-
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arası ticari ilişkilerin kalkınma planı içinde planlanması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Bu araçların hangi ölçülerde kullanılacağı çeşitli faktörlere 
bağlıdır. Örneğin Sovyetler Birliğinde dış ticaret devlet tekelindedir. 
Bu ülkede dış ticaret üzerine konan kısıtlamaların amacı ithalat ve 
ihracatı dengede tutabilmektir. Bunun için de bu ülkede dış tica-
ret faaliyetleri  ikilıi kliring anlaşmaları ile yürütülmeye çalışılmak-
tadır. Bununla beraber son zamanlarda Sovyetler Birliğinin kalkın-
ma yöntemini benimseyen ülkelerde, dış ticareti çoiklu kliring an-
laşmaları ile yürütmek ve libere etmek yönünde bir eğilim belirmiş 
ve bu ülkeler bu amaçla 1963 yılında Moskova'da uluslararası bir 
banka kurmuşlardır. 

Az gelişmiş ülkelerde bu tür araçların yaygın bir şekilde uygu-
lanmasının nedeni, bu ülkelerde sermaye malı ithali için gerekli 
dövizin kıt olmasıdır. Bilindiği gibi bu ülkelerde ithalat hızla artar-
ken, öte yanda ihracatın oldukça yavaş geliştiği genellikle gözlenen 
bir durumdur. Böylece az gelişmiş ülkeler her yıl artma eğilimi gös-
teren ödemeler dengesi açıkları ile karşı 'karşıyadırlar. Bu bakım-
dan bu ülkelerin çoğu, bir yanda ihraç malları fiyatlarını  dünya fi-
yatları altında tutmaya çaba sarfederek  döviz kazancını azami dü-
zeye çıkarmaya çalışırlar; öte yandan ithalatı ikame edici politika-
larla döviz tasarrufu  sağlamak ve ellerindeki dövizlerle kalkınmala-
rı için gerekli ara malı ve sermaye malları ithalatını eksiksiz gerçek-
leştirmek yoluna giderler. 

Türkiye'deki beş yıllık kalkınma planlarında bu araçlar dikka-
te değer bir yer tutmaktadır. Bu planlarda ödemeler dengesi açık-
larının Türkiye'nin kalkınmasını sınırlayan bir faktör  olduğu belir-
tilerek, döviz tasarrufu  sağlama amacı ile ithalatın ekonomik gö-
rülen alanlarda ikame edilmesine önem verileceği, döviz gelirlerinin 
yükseltilmesi için ihracatın yapısında önemli değişiklikler yapılaca-
ğı ve sanayi ürünleri ihracatının hızla arttırılacağı ifade  edilmiştir. 
Böylece planlarda yabancı kaynaklara bağlılığın azaltılması önemli 
bir ilke olarak saptanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere plan-
larda ihracatta teşvik sisteminin, ithalatta da kısıtlı bir ithal reji-
minin uygulanacağı, dış ticaret hadlerinin düzeltilmesi yönünde ge-
rekli çabaların gösterileceği ifade  edilmiş ve Türkiye'ye gelecek ya-
bancı sermayeye döviz ve teknoloji kaynağı olarak önem verileceği 
belirtilmiştir. Özellikle Üçüncü Beş Yıllık Planda uzun dönemde 
AET ile aşamalı olarak bir gümrük birliğine gidileceği göz önünde 
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tutularak, izlenecek dış ticaret politikası (i) ihracatın çeşitlendiri-
lerek hızla arttırılması, (ii) sanayi ürünlerine dış rekabet gücü ka-
zandırılması, (iii) ithalatın sanayileşmenin gerekleri ve AET'ye kar-
şı yükümlülükler göz önünde tutularak çeşitli kambiyo rejimi, güm-
rük tarife  araçları ile planlanması ve böylece yatırım malları ve ham 
maddeler konusunda dar boğazlara yol açılmaması, şeklindeki te-
mel ilkelere dayandırılmıştır. 

b) Vergi  politikası:  Yaygın bir uygulama alanı bulmuş bir 
diğer planlama aracı «vergi politikasıdır». Bu politika farklı  amaç-
lar için çeşitli şekillerde kullanılabilir. 

Örneğin gelir vergisi, mâli amacı yanında, özellikle gelir esnek-
liği yüksek olan malların tüketimini sınırlamak ya da özel tüketimi 
bütçeler yoluyla kamu tüketimi şekline dönüştürmek amacı ile kul-
lanılan bir planlama aracıdır. 

Satış hasılatı üzerinden alınan vergiler (örneğin gider vergileri) 
de planlama aracı olarak yaygın biçimde uygulanan vergi türleridir. 
Gider vergisi, bir yanda zorunlu bir tasarrufa  yol açan mâli bir 
araç olaak kullanıldığı gibi, öte yanda da, mal talebini mevcut arz 
düzeyine indirme amacı ile de kullanılabilir. Sovyet tipi planlama-
da bu vergi yatırım fonlarının  başlıca kaynağını teşkil eder. Yu-
goslavya'da da aynı amaçla işletmelerden her yıl işletme sermaye-
lerinin belli bir yüzdesi kadar bir sermaye vergisi alınmaktadır. 

Vergileme, birçok ülkelerde plan hedeflerine  ulaşma amacıyla 
özendirici veya caydırıcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Bir ta-
kım vergi muafiyetleri  ve indirimleri, özel kesimin kalkınma plan-
ları doğrultusunda hareket etmesini teşvik etmek amacıyla çok sık 
başvurulan araçlardır. Bu konuda, Türkiye'deki teşvik sistemini ör-
nek olarak göstermek mümkündür. Gerçekten planlarda yatırımla-
rın plan hedeflerine  yöneltilmesinde vergilerin özendirici ve caydı-
rıcı olarak kullanılacağı, vergi muafiyetleri  ve istisnalarının yeniden 
gözden geçirilerek ekonomik, sosyal ve mâli amaçlar yönünden ko-
runmasına gerek olmayanların kaldırılacağı şeklinde ifadelere  ras-
lamak mümkündür. 

c) Bütçeler:  Devlet ve belediye bütçeleri de oldukça önemli 
planlama araçlarıdır. Bütçeler aynı zamanda milli gelirin yeniden 
dağılımını sağlamak şeklinde önemli bir fonksiyon  da görürler. Dev-
let bütçelerinin kalkınma planları ile bağdaşır biçimde hazırlanması 
ve planla uyumlu olması gerektiği açıktır. Türkiye'de bu uyum yıl-
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lık programlarla sağlanmakta, başka bir deyişle, yıllık program 
tahminleri ile bütçe tahminleri arasındaki tutarlılık sağlandıktan 
sonra bütçeler kesin şeklini almak üzere meclislere gönderilmek-
tedir. 

Devlet bütçeleri bazı ülkelerde milli gelirin oldukça büyük bir 
kısmını kapsamaktadır. Örneğin Sovyetler Birliği planında milli 
gelirin % 70'e yakın kısmı devlet bütçesi ile yeniden dağıtılmakta-
dır. Planlama uygulayan diğer ülkelerde bütçenin plan içindeki öne-
mi daha azdır. Örneğin Yugoslavya ve Fransa'da devlet bütçesinin 
milli gelir içindeki payı % 30 ile % 40 arasında değişir. Türkiye'de 
de İkinci Beş Yıllık Planın başlangıç yılı olan 1968 de, konsolide 
devlet bütçesinin milli gelir içindeki payı % 25, 1971 de % 31 civa-
rında idi. Geçici tahminlere göre konsolide devlet bütçesinin GSMH 
içindeki payı, 1974 de % 18, 1975 de de % 21 dolayındadır. 

d)  Yardımlar,  sübvansiyonlar ve benzeri araçlar:  İdarî nite-
likte olan bir diğer planlama aracı da, yardım, sübvansiyon ve buna 
benzer teşvik araçlarıdır. Bu araçlara hemen her ülkenin planında 
çeşitli şekillerde raslamak mümkündür. Türk planlarında da genel 
olarak teşvikler ve tarım kesimi için izlenen destekleme politikası 
geniş bir uygulama alanına sahiptir. 

e) Krediler:  Bir diğer idari nitelikteki planlama aracı da ka-
mu fonlarının  yatırımlarının finansmanı  amacı ile kredi şeklinde 
tahsisidir. Merkezden planlanan ekonomilerde bu tahsisler için ge-
nellikle, yatırımların özel kârlılığı yerine sosyal kârlılığı ölçü ola-
rak kabul edilmektedir. Türk planlarında da kamu kaynaklarından 
yapılacak fon  tahsislerinin kalkınma planı ve yıllık programlara uy-
gun olması gerektiği belirtilmiş ve bu tahsislerde, yatırım projele-
rinin ihracata dönük olması, kalkınmada öncelikli yörelerde ve ko-
nularda yapılması gibi ölçülerin uygulanması ilke olarak kabul 
edilmiştir. 

f)  Diğer idari  nitelikteki  araçlar  : Yukarda saylan araçlar dı-
şında idari nitelikte kullanılan başka planlama araçları da vardır. 
Örneğin fiyat  veya ücretlerin planlı dönemde belli bir kısım mal 
veya ücret çeşitleri itibarı ile ve idari kararlarla sabit tutulması bu 
araçlar arasında sayılabilir. Ayrıca madalya, ünvan, diploma v.b. 
şekillerde sunulacak ödüller de, plan hedeflerini  gerçekleştirmek 
açısından çok etkin olmasa bile yine de yararlı olabilecek psikolojik 
araçlardır. 
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2. İktisadi Nitelikteki Araçlar 

iktisadi nitelikteki araçlar, plan hedeflerinin  gerçekleştirilmesi 
amacı ile, planlama faaliyetlerine  katılan kişi, işletme veya kurum-
lara sağlanan maddi nitelikteki teşvik edici usullerdir. Bilindiği gibi 
iktisadi faaliyetlere  katılan herkes kendi çıkarını, gelirini arttıracak 
şekilde rasyonel bir davranış içindedir. Bu nedenle, planlama faali-
yetinde yer alan kişilerin maddi nitelikte bir takım kazançlarla 
teşvik edilmesi halinde, planlardaki amaçların gerçekleşmesine da-
ha çok yardım edilmiş olacağı açıktır. 

Sovyet planlamasında üreticilerin daha çok çalışmasını sağla-
ma amacına yönelik bu tür maddi kaynaklar oldukça sınırlıdır. İş-
letmelerde bu uyarıyı sağlayan tek araç sadece yönetici ve yüksek 
düzeydeki memurlara prim veya benzeri ödüller için ayrılan fon-
lardır. Ayrıca plana göre saptanmış kâr marjının üzerinde elde edi-
len kâr payları da küçük yatırımların yapılması amacı ile işletme-
lerin kendilerine bırakılmıştır. Son yıllarda ekonomik nitelikteki 
araçların Sovyet planlarında gittikçe artan bir önem kazandığı dik-
kati çekiyor. 

Aynı eğilimi Yugoslavya'da da izlemek mümkündür. Bu ülkede 
de ekonomik nitelikteki araçların idari nitelikteki araçların yerini 
aldığı görülmektedir. Özellikle işletmeler bağımsızlıklarını kazan-
dıkça ve ürünlerini piyasa fiyatlarında  satarak elde edecekleri kârı 
veya karşılaşacakları zararı kendi sorumluluklarına göre oluştur-
dukça, bu tür araçlar daha da önem kazanmıştır. 

Bu ülkelerde görülen tüketici ve yatırımcı kredileri de bu tür 
araçlardandır. Ayrıca ücretlerin dışında, herkesin verimlilik düze-
yine göre çalışma gücünü uyarmak amacı ile kişisel gelire ek olarak 
işletme fonlarından  pay dağıtımı da bu ülkelerde gözlenen bir uy-
gulamadır. 

Sosyalist olmayan ülkelerin planlama faaliyetlerinde  bu tür 
teşviklerin çok yaygın olmadığı görülüyor. Bu ülkelerde işletmeleri 
uyarıcı ekonomik nitelikteki araçlar, işletmelerin dışındadır. Bu ül-
keler plan hedeflerini  gerçekleştirmek için büyük ölçüde aşağıda 
belirtilen ekonomik araçlarla uyarılırlar. Bunlar (i) yatırımlarla il-
gili ileriye ait tahminler, (ii) devletin yurt .içinde ve uluslararası 
düzeyde izleyeceği iktisat politikası, (iii) planda yer alması istenen 
bir üretim faaliyeti  için sağlanacak vergi indirimleri, (iv) subvansi-
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yon ve yardımlar, (v) fiyat  politikası, (vi) plana uygun yatırım 
projelerine sağlanacak özel kredi olanaklarıdır. 

Burada bir karışıklığa yol açmamak bakımından bir noktanın 
belirtilmesinde yarar vardır. Yukarda sayılan ekonomik nitelikteki 
araçların bir kısmı idari nitelikte araçlar başlığı altında da veril-
miştir. idari nitelikteki araçlar kamunun yetkisine, gücüne bağlı ve 
bu güç yolu ile kullanılan araçlardır. Vergi politikası, bütçeler, dö-
viz kontrolleri, idari kararlarla kamu fonlarından  kredi tahsisleri 
gibi araçlar, kanun, kararname, yönetmelik gibi kamu otoritelerinin 
gücünü yansıtan uygulama şekillerine bağlı olarak yürürlüğe ko-
nur. Oysa ekonomik nitelikteki araçlar, plan hedeflerinin  gerçekleş-
tirilmesi için planlama faaliyetlerine  katılan kişi veya işletmelere 
maddi nitelikte bir yarar sağlayan araçlardır. Dolayısı ile idari nite-
likteki araçlardaki zorunluluk unsuruna karşın, ekonomik araçlar-
da bir uyarı veya özendirme unsuru bulunmaktadır. 

3. Nötr Araçlar 

Nötr ya da tarafsız  araçlar, iktisadi ve idari nitelikte olmayan, 
ancak planlama mekanizmasının daha etkin işlemesini sağlayan 
araçlardır. Bu araçlar arasında şunlar sayılabilir: 

a) îstatistiki  verilerin  toplanması:  Planlama faaliyetinin  ge-
rektirdiği uygun verinin toplanması, verilerin işleme tâbi tutulması, 
gereğinde veri üretilmesi ve verilerin kaydedilmesi planlama me-
kanizmasının temel koşullarmdandır. 

b) Birörnek  muhasebe sistemi: Bir diğer önemli tarafsız  araç 
da, birörnek muhasebe sistemidir. Böyle bir sistem ilk önce Al-
manya'da uygulanmış, daha sonra Sovyetler Birliğinde de kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu sistemin planlama mekanizmasına teknik 
açıdan yararı açıktır. Gerçekten bütün işletmelerde aynı tip bir ka-
yıt sistemi uygulanırsa, planlama amaçlarına uygun ekonomik ve-
rileri işletme düzeyinde toplamak olanağı bulunacak ve teknik bir 
kolaylık sağlanmış olacaktır. 

c) Planlama  metodolojisi:  Planlama metodolojisi de taraf-
sız ve tamamen teknik bir araç olarak kabul edilmektedir. Örneğin 
formel  ekonometrik planlama modelleri bu nitelikteki araçlardan-
dır. Bir plan yapmak demek, kaynaklarla gereksinmeler arasındaki 
dengeyi zaman içinde sağlamak demektir. İşte ekonomik modeller 
bu dengeye ne şekilde ulaşılacağını gösteren tekniklerdir. Planlama 
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modelleri zaman zaman tepki ile karşılanmıştır. Bazı iktisatçılar, bu 
modelleri mükemmellikten uzak oldukları için eleştirmişler, bazıları 
da bu modellerin hareket serbestisi vermediğini ve dolayısı ile hü-
kümet ve parlamento düzeyinde karar alma konusunda plancılara 
ağır sorumluluklar yüklediğini ileri sürmüşlerdir. Bütün bu eleşti-
rilere rağmen ekonomik modellerin gittikçe önem kazandıkları dik-
kati çekiyor. Birçok az gelişmiş ülkede ve sosyalist ülkelerde bu tür 
ekonometrik modellerin planlama tekniğinde kullanıldığı bir ger-
çektir. 

d)  Ydlık  programlar  ve sektör  planları:  Yıllık programlar ile 
sektör ve alt sektör ana planları (master planlar) da tarafsız  veya 
nötr planlama araçlarıdır. Sektör ve alt sektör ana planlan, genel-
likle ekonomide kritik olarak kabul edilen sektörlerde rasyonel kay-
nak dağılımını sağlayan, ilerde ortaya çıkma olasılığı bulunan dar 
boğazlan önceden görerek önleyen planlardır. Söz konusu sektör-
lerdeki büyük ölçekli yatırımların olgunlaşma süreleri genellikle 5 
yıh aştığından, master planlar da 5 yıllık kalkınma planlannm ya-
nında bir yardımcı araç olarak kullanılırlar. Yıllık programlar da 
hem uzun dönemli kalkınma planlarının hem de sektör ve alt sek-
tör ana planlarının uygulama aracıdırlar. Bunlar, planlarda öngö-
rülen uzun dönem hedeflerinin  yıllara düşen büyüklüklerini sapta-
yan ve bu alanda ortaya çıkabilecek sapmaları önleyici tedbirleri 
öneren ve yıllar itibarıyla planlanan hizmetleri (yatmmlan ve cari 
harcamaları) kapsayan belgelerdir. Bunlar dışında, aynca mahalli 
idarelerle merkezi idarenin taşra kuruluşları arasındaki işbirliği ve 
koordinasyonu sağlayan il planları da, planlamada kullanılabilecek 
bir araç sayılabilir. Türkiye de 22 yıllık dönemi kapsayan ikinci 
perspektif  planın amaçlarını gerçekleştirmek üzere «Beş Yıllık Plan-
ların», «Yıllık Programların», «Sektör ve Alt Sektör Ana Planları-
nın» ve «İl Planlarının» planlama araçları olarak kullanılacaklan, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan belgesinde belirtilmektedir. 

IV. PLAN ÇEŞİTLERİ 

Buraya kadar ki açıklamalarımızda, kalkınma planlarının ta-
nımını, plan kavramında yer alması gereken unsurları belirtmiş, 
ekonomik ve sosyal sistemleri farklı  ülkelerde uygulanan planlama-
da söz konusu olabilecek amaçları ve uygulama araçlarını belli bir 
sınıflamaya  göre özetlemiş bulunuyoruz. Şimdi de kalkınma plan-
larının çeşitlerini incelemeye çalışalım. 
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1. Kısmî ve Genel Planlar 

Planlar kapsam 'bakımından kısmî ya da genel planlar olarak 
ikiye ayrılırlar. Aslında kalkınma planları ekonomideki tüm ekono-
mik ve sosyal faaliyetleri  kapsamak zorundadır. Bu nedenle «genel» 
sözcüğünü kalkınma planlan için kullanmak bile gereksizdir. Oy-
sa, kısmî planlar kapsadıklan faaliyetler  ve alanlar itibariyle genel 
planlardan ayrılırlar. Bunlar daha dar kapsamlı olduklan için kıs-
mî deyimini kullanmak kaçınılmazdır. 

Kısmî planlar daha çok planlama tekniğini yeni kullanmaya 
başlayan ülkelerde görülür. Bunlar, çeşitli kamu kuruluşlarına ait 
proje ve programların hazırlanıp bir bütün halinde toplanmasından 
başka bir şey değildir. Bu planlarda genellikle kamu kesimi faali-
yetlerine yer verilmekte, özel sektör çok genel çizgileri ile ele alın-
maktadır. Dolayısı ile bu planları, planlama faaliyetine  girişen ülke-
lerin ilk genel planına ya da .doğru deyimi ile kalkınma planına 
temel oluşturacak bir çalışma biçimi kabul etmek yanlış olmaya-
caktır. Bu açıdan bakıldığında kısmî planlann da yararlı çalışma-
lar olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekten bu planlar, kamu-
nun dikkatini planlama gereğine ve sorunlarına çekmek, bütçe açı-
sından öncelik verilmesi gerekli noktalan belirtmek ve proje uygu-
lamasında karşılaşılan sorunları açıklıkla ortaya koymak bakımın-
dan yararlı amaçlara hizmet ederler. Ancak bu yararlarını da fazla 
büyütmemek gerekir. Çünkü kısmî planlar, kalkmma planlannda 
olduğu gibi, genel kapsamlı olmadıklarından ekonominin bir bütün 
olarak gerçek kalkınma gereksinmelerini yansıtmazlar. Ayrıca kıs-
mî planlan oluşturan proje ve programlar karşılıklı olarak tutarlı 
olmayabilirler ve bu nedenle de kalkınmayı engelleyen kıtlıklara ve 
dar boğazlara yol açabilirler. Bu nedenlerden ötürü kısmî planların, 
planlamanın ilk aşamasında kullanılması ve süratle genel bir kal-
kınma planı hazırlanması yararlı olur. 

2. Uzun, Orta ve Kısa Dönemli Planlar 

Kalkınma planlan, kapsadıklan süreler; itibariyle de çeşitlilik 
gösterirler. Genellikle süre açısından planlar uzun, orta ve kısa dö-
nemli olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 

Uzun dönemli planlar, yirmi veya otuz yılı kapsayan planlardır. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi bu planlara perspektif  planlar da 
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denir. Bunlar, hızlı bir iktisadi kalkınmanın sağlanabilmesi için, 
bir bütün olarak ekonomide veya çeşitli sektörlerde karşılaşılacak 
sorunların çözümünü gösteren genel nitelikte makro hedefleri  içe-
rirler. Örneğin Türkiye'de hazırlanmış bulunan ilk iki kalkınma pla-
nı, 15 yıllık birinci perspektifin  ilk on yılını kapsayan dilimlerdir. 
Bu perspektifte  temel hedefler,  sosyal adalete, tam istihdama ve dış 
ödemeler dengesine yüksek bir gelir düzeyinde ulaşmak şeklinde 
saptanmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, birinci pers-
pektifin  son dilimi değil, İkinci Perspektif  Planın birinci dilimidir. 
Daha önce de değindiğimiz gibi, ilk perspektifin  hazırlanmasını izle-
yen on yıllık dönemdeki gelişmeler ve ortaya çıkan yeni etkenler, 
yeni bir perspektif  planın hazırlanmasını gerektirmiş ve Üçüncü 
Planın öncelikleri bu perspektif  plana göre saptanmıştır. İkinci 
Perspektif  Plan 22 yıllık bir dönemi kapsar. Bu plandaki hedefler 
de yine genel nitelikte makro hedeflerdir.  Bu hedeflerin  saptanma-
sında ikinci perspektifte,  birinciye oranla, farklı  bir yaklaşım uygu-
lanmış ve Türkiye'nin AET'ye üye ülke durumunda bulunan İtalya'-
nm bugünkü gelir düzeyine 22 yıl sonra ulaşması için, ekonominin 
ve ana sektörlerinin hangi hızda büyümesi gerektiği saptanmıştır. 
Oysa ilk perspektifte  hedefler,  perspektifin  son yılında ulaşılması 
zorunlu  makro hedefler  olarak değil, ekonomik ve sosyal potansi-
yellerin daha iyi değerlendirilmesi sonucunda ulaşılabilecek  büyük-
lükler olarak saptanmıştır. Dördüncü Beş Yıllık Plan ise herhangi 
bir perspektif  plana dayalı değildir. 

Orta dönemli planlar daha ayrıntılı ve somut bir nitelik taşır-
lar. Bunlar, genellikle 5-7 yıllık bir dönemi kapsar. Bu dönem sap-
tanırken, idari ve politik gerekler yanında, baraj,, liman, demiryolu, 
karayolu yapımı ve yenilenmesi, elektrik santralleri, sulama proje-
leri ve ağır sanayi yatırımlarının tamamlanıp işletmeye açılmasına 
olanak verecek bir sürenin seçilmesine dikkat edilir. Aynı zamanda, 
böyle bir sürenin, teknik ilerlemenin ekonomik etkilerini ve gele-
cekteki muhtemel gelişmelerini de doğru olarak tahmin etmeye ola-
nak verecek bir uzunlukta olması gerekir. Orta dönemli planlar 
perspektif  planlarla tutarlı olmak zorundadır. Türkiye'de hazırlanan 
orta dönemli planlarda bu süre 5 yıl olarak saptanmıştır. 

Üçüncü tür planlar kısa dönemli planlardır. Bunlara yıllık 
programlar (planlar) da denir. Bu planlar, diğer iki tür planlardan 
çok daha ayrıntılı ve açıktır. Bu açıdan bakıldığında yıllık planla-
rın bütçenin önemli bir bölümünü oluşturduğunu söylemek yanlış 
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olmayacaktır. Kısa dönemli yani bir ya da iki yıllık dönemi kap-
sayan planlarda, genellikle, ekonomideki kısa devre gelişmeleri ve 
ilişkileri göz önüne alınır. Bu nedenle bu tür planlama modelleri 
uzun dönemli plan modellerinden farklıdır.  Plan hedeflerine  ulaş-
mak üzere kullanılan araçlardan sadece uzun dönemde sonuç vere-
bilecek nitelikte olanlar, kısa dönemli planlama metodlarında dik-
kate alınmaz. Bazı hallerde, bir plan dönemi tamamlandıktan son-
ra plana bir yıl daha ekleyerek planlamayı devamlı hale getirmek 
de düşünülebilir. Ancak plandaki büyüklükler birbirleri ile çok sı-
kı bir şekilde ilişkili olduklarından böyle bir uzatma plan model-
lerinin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini gerekli kılacak-
tır. Bu güçlüğü nedeni ile pratikte genellikle ülkelerin yıllık plan-
lardan çok orta ve uzun dönemli plan uygulamasını benimsedikleri 
görülmektedir. 

3. Ulusal Planlar ve Bölgesel Planlar 

Planlar genişliklerine, ölçeklerine göre de bir sınıflamaya  tâbi 
tutulabilirler. Buna göre, ulusal planlar, bölgesel planlar ve hatta 
işletme planları, şehir planları, il planları şeklinde bir ayrım da 
yapılabilir. 

Ulusal planlar, ülke çapında ekonominin tüm sorunlarını ele 
alan planlardır. Bölgesel planlar ise, belli bir bölgenin kalkınma 
sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlarlar. Güney İtalya'yı kalkındır-
ma planı, bölgesel planlara tipik bir örnek sayılmaktadır. Türkiye'-
de bugün bölgesel plan uygulaması yoktur. Ancak Üçüncü Planda 
da belirtildiği gibi, ortak mahalli gereksinmelerin saptanması, bu 
gereksinmeleri karşılayacak kaynakların araştırılması, değerlendi-
rilmesi, programlanması ve projelendirilmesi amacı ile il (mahalli 
idare) planlamasının da bir araç olarak kullanılması öngörülmek-
tedir. 

4. Makro ve Mikro Planlar 

Planların kontrol ettiği alanların farklı  olması, ölçeklerinin de 
farklı  olmasını gerektirir. Dolayısı ile ölçek farklarına  göre yapılan 
bir diğer sınıflamaya  göre planlar makro ve mikro planlar olarak 
ikiye ayrılabilir. Her iki plan tipinde kapsanan alanlar ve kullanı-
lan değişkenler farklıdır. 

Mikro planlar bir planlama birimi sayılan işletme ile sınırlan-
dırılmıştır. Bu planlarda kaynaklarla gereksinmeler arasında işlet-
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me düzeyinde denge kurulmaya çalışılır. Dolayısı ile mikro planlar 
sorunlara, firma  çapında çözüm arayan planlardır. 

Makro planlar ise çok daha geniş kapsamlı olup, ülke düzeyin-
deki sorunlarla ilgilidir. Bu planlarda temel amaç, sosyal kazanç-
ların azami kılınması ve sosyal kayıpların mümkün olan en düşük 
düzeyde tutulabilmesidir. Oysa işletmeler için optimal sayılabilecek 
bir mikro plan, toplum açısından optimal olarak kabul edilen mak-
ro plan ile uyumlu olmayabilir. Aslında mikro planların makro pla-
na entegre edilerek ikisi arasındaki uyumun sağlanması gerekir. 
Ancak işletme planlarını bir araya getirerek bütünleştirmek nisbe-
ten kolay olduğu halde, bunları makro plana entegre etmek olduk-
ça karmaşık bir iştir. Bu karmaşıklık büyük ölçüde makro planın 
çok geniş kapsamlı sorunlarla ilgili oluşundan ve dolayısı ile değiş-
kenlerinin farklılığından  doğar. Önemli olan toplum açısmdan opti-
malliğin sağlanmasıdır. Bu bakımdan güç de olsa, karmaşık da gö-
zükse, mikro planların makro plana entegre edilmesi ve bu işlem 
sırâsında ortaya çıkabilecek karmaşık durumlara bir çözüm getiril-
mesi gerekecektir. 

5. Tek Merkezli ve Çok Merkezli Planlama 

Planlama mekanizması, planı hazırlayan ve kararları veren 
merkezlerin sayısına ve görevlerine göre de sınıflandırılabilir. 

Eğer planı hazırlayan merkez tek ise, tek merkezli bir planla-
ma söz konusudur. Burada, bu merkez tarafından  hazırlanmış tek 
bir plan mevcuttur ve tüm ekonomik faaliyetler  bu planla düzen-
lenir. Buna göre üretimin hangi düzeyde olacağı, sermaye hareket-
leri ve kişilerin gereksinmelerinin yönü merkezi plancı tarafından 
saptanır. Gayrı sâfi  milli hasılanın yeniden dağılımı makro ve mik-
ro düzeyde merkezi planda belirlenir. Dolayısı ile ekonomik büyü-
me hızı plancıların kararlarına bağlı olarak saptanacak ve yatırım 
fonları  buna göre dağıtılacaktır. Bu durumda, tüketim artık değer 
olarak kalacak ve harcamaların planlanması gerekmiyecektir. Plan-
lama pratiğinde tek merkezli planlama mekanizması emredici bir 
nitelik taşır. Bütün sistem, bu tür planlamada, rekabeti kabul et-
meyen bürokratik ve teknokratik bir merkez tarafından  yönetilir. 

Çok merkezli planlamada birçok örgütlerce hazırlanmış çok sa-
yıda planlar olabilir. Bunlar arasında işletmeler, devlet kuruluşları, 
veya federe  devletler sayılabilir. Bu merkezler kendi planlarını, bir-
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birlerinden bağımsız olarak hazırlayabilir, uygulayabilir, kontrol 
edebilirler. Oysa tek merkezli planlamada her işletme, her kuruluş 
için sadece ve sadece uyulması zorunlu tek bir plan söz konusudur. 
Çok merkezli planlama mekanizmasının belli başlı özellikleri ara-
sında şunlar sayılabilir: Tüketiciler tercihlerinde bağımsızdır; üre-
tim, tüketici talebini azami ölçüde karşılayacak düzeyde saptanma-
ya çalışılır; dış ticaret faaliyetleri  planlama mekanizması içine dış 
rekabete açık olacak şekilde entegre edilir. 

Mikro-Makro plan kısmında da değindiğimiz gibi, çok merkezli 
planlamada da hazırlanmış çok sayıdaki planların makro planla 
tutarlı olması ve bu plana entegre edilmeleri zorunluluğu vardır. 
Dolayısı ile plancılarla çeşitli politik örgütlerin kararlarında da tu-
tarlılığın sağlanması, çok merkezli planlamada çözümlenmesi gere-
ken bir sorundur. 

6. Tek Hedefli  ve Çok Hedefli  Planlama 

Bu ayrım, planların tek ya da çok hedefli  oluşlarma göre ya-
pılmış bir sınıflamayı  gösterir, iktisadi planlama faaliyetini  yürü-
ten ülkelerin planlama pratiğine bakıldığında, bunların pek çoğu-
nun çok hedefli  planlar hazırladıkları görülmektedir. Türk planları 
da çok hedefli  planlardandır. 

7. Büyüme Tipi ve Kalkınma Tipi Planlar 

Ekonomide, planlama mekanizmasını uygulayarak yapılmak is-
tenen değişikliklere göre de planlar sınıflandırılabilir.  Ekonomide 
yapısal bir değişiklik  sağlamak,  toplumsal-ekonomik yapıya piya-
sanın otomatik işleyişinin gerçekleştireceğinden farklı  bir nitelik 
vermek amacı ile hazırlanmış planlar, «kalkınma tipi planlardır». 
Sadece ekonomik büyüklüklerin artmasını hedef  alan planlara ise 
«büyüme tipi planlar» denir. 

Az gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'deki planlar kalkınma planla-
rıdır. Burada kalkınma ile, kişi başına düşen gelirin artışı ve bunu 
sağlamak üzere ekonomide yapısal bir değişmeye (genellikle sana-
yileşmeye) ağırlık verilmesi kastedilir. Az gelişmiş ülkelerde, yatı-
rıma ayrılacak fonlar  yetersiz, yatırım malı üretme yetenekleri sı-
nırlı, ihracat olanakları ve döviz kazandırıcı işlemler zayıf  ve tek-
noloji geri olduğu için, ekonomide arzulanan gelişme ve değişme 
sağlanamamakta ve piyasa mekanizmasına planla müdahale zorun-
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luluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile bu ülkelerdeki planlama tipi, 
kişi başına gelir artışı yanında yapısal değişikliğe yönelik kalkın-
ma planı şeklinde olmaktadır. Esasen teorik yapıdan soyutlandı-
ğında, kalkınma az gelişmiş ekonomiler, büyüme de gelişmiş eko-
nomiler için söz konusu edilmektedir. Büyümeyi, kalkınma kavra-
mından ayırmak gerekmektedir. Burada, ekonomideki çeşitli güç-
lerin harekete geçmesi ile sürekli, dinamik ve birikimli bir ekono-
mik gelişme söz konusudur. Büyüme kavramı, büyüyen bir ekono-
mide üretim, istihdam ve sermaye birikimi arasındaki ilişkileri ve 
gelir dağılımındaki gelişmeleri açıklamaya yönelmiştir. Bu konular 
genellikle gelişmiş ülkelerin ekonomik sorunlarını oluşturduğun-
dan, pratikte, büyüme amacına yönelik planlara gelişmiş ülke plan-
ları, kalkınma amacına yönelik planlara da az gelişmiş ülke planları 
denmektedir. 

8. Yol Gösterici ve Emredici Planlar 

Planların kontrol güçleri ve içerdikleri zorunlu olma unsuru 
açısından yapılabilecek bir sınıflama,  bizi yol gösterici veya emre-
dici planlar ayrımına götürür. Ülkelerin uyguladıkları veya kabul 
ettikleri ekonomik ve politik sistemler farklı  olduğu sürece, plan-
lara verilen görev ve fonksiyonlar  da, bu sisteme bağlı olarak de-
ğişecektir. Kitabın birinci bölümünde de belirtildiği gibi, az geliş-
miş ülkelerin çoğunda bugün uygulanan plan türü «yol gösterici», 
sosyalist ekonomilerde ise «emredici» niteliktedir. Bununla beraber, 
sosyalist ülkelerce uygulanan emredici planlar da bazı bakımlardan 
farklılık  gösterir. Bunun en tipik örnekleri Sovyet Rusya ile Yugos-
lavya'daki plan uygulamasıdır. Burada emredici planlarla yol gös-
terici planların nitelikleri üzerinde kısaca durmakta yarar görü-
yoruz. 

Bugün emredici planlamayı uygulayan ülkeler, Doğu Avrupa 
ülkeleri, Sovyetler Birliği ve Kıta Çini'dir. Bu ülkelerde uygulanan 
planlar, bütün ekonomi ve kişiler için emredici niteliktedir. Bu ül-
kelerde herkes plana uymak zorundadır. Bunun aksi düşünülemez. 
Emredici planlama büyük ölçüde yukarda sözünü ettiğimiz sosya-
list ülkelerce uygulandığından, bu planlamaya merkezi planlama da 
denilmektedir. 

Merkezi plan uygulayan Sovyet Rusya'da (ve diğer sosyalist 
ülkelerde) ekonomik faaliyetler,  merkezi planlama teşkilatınca ha-
zırlanmış genel planla yürütülür. Bu ülkelerde iktisadi faaliyetlerle 
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ilgili karar alma, çeşitli alternatifler  arasında seçim yapma ve kul-
lanılacak politik araçları saptama işlemi, devletin ve partinin yük-
sek organları tarafından  yapılır. Bu nedenle bu ülkelerde merkezi 
planlama teşkilatları plan hazırlayan teknik bir danışma organı ol-
maktan öteye gidemez. Bu teşkilatça, yüksek organların direktifleri 
altında hazırlanmış ve kabul edilmiş bulunan planlar işletme dü-
zeyine kadar inen, hangi malların ne miktarda üretileceğini belirle-
yen ve herkesçe uyulması zorunlu emirler topluluğu niteliğindedir. 

Bu ülkelerde, bilindiği gibi, bütün üretim araçlarının mülkiyeti 
devletin veya kooperatiflerin  elindedir ve araçlar bu organlarca 
üretime sokulur. Dolayısı ile devletin üretim araçlarını istediği şe-
kilde kullanma hakkı vardır. Doğal kaynakların, sermayenin ve iş-
gücünün kullanılış yerlerini gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir. 
Bu nedenle merkezi planlarla yürütülen ekonomilerde işgücünün 
serbestçe çalışma alanını seçme hakkı sınırlı olmaktadır. İşgücünün 
hangi alanlarda ve ne miktarda istihdam edileceği merkezi planlar-
la saptanır. Aynı şekilde işletme yöneticilerine üretim yöntemlerini 
seçme serbestisi de tanınmamıştır. İşletmelerin hangi malları, ne 
miktarda ve hangi üretim yöntemi ile elde edecekleri konusunda 
direktif  veren merkezi planlardır. 

Bu ekonomilerde büyüme hızının ne olacağı, bu hıza ulaşmak 
için ne kadar üretim ve yatırım yapılacağı merkezi plana göre sap-
tanır. Buna göre tüketim genellikle artık bir değer olarak hesapla-
nır. Dolayısı ile bu ekonomilerde, insanların harcamalarmı yönelte-
bileceği ve serbestçe tüketim yapacağı alanlar sınırlıdır. Başka bir 
deyişle, üretim talebe göre değil, plancıların kararlarına göre sap-
tanır. Yani talep veri değil, sonuçtur. Bu ülkelerde devlet gelir da-
ğılımını planlayarak talebi etkileme yoluna gider. Ayrıca fiyatlar, 
ücretler, iç ve dış ticaret faaliyetleri,  alt yapı, konut-hastane gibi 
sosyal yatırımlar, merkezi planla yürütülür. 

Bu planlarda kabul edilen temel ekonomik amaçlardan biri, 
hızlı bir üretim artışı sağlamaktır. Bunun için hızlı sanayileşme 
bir hedef  olarak seçilmiştir. Ekonomide böyle yapısal bir değişikli-
ği sağlamak üzere ağır sanayie önem verilir ve kaynak dağılımı sa-
nayi sektörü lehine değiştirilir. Sanayileşme hedefini  gerçekleştir-
me amacına yöneltilecek toplam kaynakları arttırmak için, bu ülke-
lerde; konut yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı, az üret-
ken olmaları nedeni ile düşürülür; aynı şekilde, alt yapı yatırımla-
rının da, uzun dönemde verimli olduklarından ve büyük sermaye 
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gerektirdiğinden, toplam yatırımlar içindeki payı düşürülmeye çalı-
şılır; lüks tüketimi önlemek amacıyla ücretler düşük tutulur ve do-
layısı ile tüketime dönük sanayilere yatırım yapılması önlenir; ta-
rım kesimine daha az önem verilerek, tarım ürünlerine düşük fiyat, 
fakat  buna karşılık sanayi ürünlerine yüksek fiyat  uygulanır. 

Yukarda ana hatları ile belirtmeye çalıştığımız ve Sovyetler 
Birliği, Doğu Avrupa ülkeleri ile Kıta Çin'inde uygulanan planlarda, 
son yıllarda tüketici tercihlerine de yer verme eğilimi görülmekte-
dir. Gerçekten, Sovyet Rusya'daki son on yılda gözlenen gelişmeler 
ve özellikle Yugoslavya'daki planlama örneği bu kanıyı doğrulamak-
ta ve bu planların artık tam merkeziyetçi olmadıklarını ortaya koy-
maktadır. Yugoslavya'da uygulanan planlama tipi emredici olmak-
la beraber, Sovyet modelinden farklıdır.  Emredici planlama ile ilgili 
açıklamaları tamamlamak bakımından, bu plan modelinin özellik-
lerine de kısaca değinelim. 

Yugoslavya'da işletmelerin mülkiyeti, o iş yerinde çalışanlara 
aittir. Bu işletmelerin idaresinden, müdür sorumludur. Müdürler, 
işletmelerdeki işçiler tarafından  seçilmiş bir «işçi konseyi» ile bölge 
idaresi tarafından  ortaklaşa atanır. Böylece müdür, hem işçi kon-
seyine, hem de kârdan vergi alan bölge idaresine (komün) karşı 
sorumludur. 

Bu sistemde işçiler, aslında başkasının iş yerinde ücretle çalı-
şan kimseler değil fakat  kendi iş yerinde çalışan iş yeri sahipleri 
durumundadırlar. Bunların gelirleri gerçekleştirdikleri üretimin de-
ğerine bağlıdır. İşletme başarılı oldukça, verim artışı sağlandıkça 
buna bağlı olarak ücretler de artar. Devlete ve bölge idaresine öde-
nen vergi dışındaki gelirin ne kadarının yatırıma, ne kadarının işçi-
lere dağıtılacağı, verim artışları karşısmda ücretlerde yapılacak ar-
tışların saptanması gibi yetkiler, işçi konseyine verilmiştir. 

Yugoslavya sisteminde toplam yatırımlar, üretim ve tüketim 
faaliyetleri  genel planla yürütülür. Yatırımlar, plan hedeflerine  gö-
re saptanır. Bu karar plancılar tarafından  ve piyasa mekanizması-
na bağlı olmaksızın alınır. Kısaca toplam yatırım hacmi veridir. 
Bu yatırımların gerektirdiği, tasarrufların  hangi ölçülere göre dağı-
tılacağı yine plan çerçevesinde saptanmıştır. İşletmeler yatırım pro-
jelerinin tutarının üçte birini kendi kârlarından ayrılan paylardan 
karşılayabilirler. Geri kalan kısım ise, projelerin verimlilikleri, dö-
viz gerekleri, işletmelerin finansman  durumu gibi ölçüler esas alı-
narak bankalar kanalı ile işletmelere verilir. Yine plan hedefleri-
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niıı gerçekleşmesi için kamu fonlarından  uzun dönemli kredi tah-
sisleri de yapılabilir. Bu tahsisler bankalar aracılığı ile gerçekleşti-
rilir. 

Bu sistemde üretimden sorumlu kişi işletmenin müdürüdür. 
Müdürler, işletmeleri için kârı maksimum kılacak bir üretim planı 
yaparlar. Tüketiciler, seçimlerinde serbesttir. Üretim ve tüketim ser-
best piyasa koşullarında yapılır. Ancak gerektiğinde piyasaya mü-
dahale edici politika tedbirleri uygulanabilir. Döviz kontrolleri, ver-
gi politikası, tarım kesiminde destekleme fiyatları,  tekelci eğilim-
leri giderme amacı ile azami fiyatların  saptanması, bu müdahale 
araçları arasında sayılabilir. 

Böylece, Yugoslavya'da işletmeler genel plan çerçevesi içinde 
piyasa mekanizması koşullarında serbestçe hareket etmekte ve üre-
tim yapabilmektedirler. Bu nedenle Yugoslavya türü planlamada, 
hem planlamadan hem de piyasa mekanizmasından birlikte yarar-
lanmak yoluna gidilmiştir. Dolayısı ile bu ülkelerde ademi merkezi-
yetçi planlara önem verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yol gösterici planlamanın niteliklerine gelince: Bu planlama 
türü, «karma ekonomi» kurallarına göre bir kalkınma politikası 
izleyen ülkelerde söz konusudur. Buna göre, bu ülkelerde bir arada 
bulunan özel ve kamu kesimi birlikte planlanır. Özel sektöre eko-
nomik faaliyetlerde  yer verildiği için, planlar emredici değil, yol 
gösterici niteliktedir. Çok kere bu planlamaya «teşvik edici planla-
ma» da denilmektedir. Bu planlama türünde emredicilik sadece ka-
mu kesimi için söz konusu olabilir, nelerin yapılıp, yapılamıyacağı 
bu kesim için planlarda belirtilir. 

Bu planlama türü, genellikle çok partili ve demokratik yoldan 
kalkınmayı benimsemiş ülkelerce uygulanmaktadır. Planlarda sap-
tanan ve gerçekleştirilmesi istenen amaçlar, halk iradesini temsil 
eden parlamento ve hükümet kararlan ile belirlenir. Bu amaçların 
toplumca da benimsenmesi, planın başarısı için zorunludur. 

Daha önce de değindiğimiz gibi, bu planlama şekli geniş ölçü-
de az gelişmiş ekonomilerce uygulanmaktadır. Bu ülkeler kalkın-
malarını, kapitalist ve sosyalist düşüncenin dışında aradıkları için, 
her iki sistemin karması haline gelmişlerdir. Bu ülkelerde, üretim 
araçlarına hem devlet hem de özel kesim sahiptir. Özel kesimin var-
lığı kabul edildiğine, yani karma ekonomi kurallan benimsendiği-
ne göre, yol gösterici planlama da kaçınılmaz olmaktadır. Şu halde 
planlar, özel kesim açısından, piyasa mekanizmasının işleyişindeki 
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aksaklıkları gideren ve piyasa kuvvetleri üzerinde oynama ve ayar-
lamalara dayanan bir nitelik taşırlar. 

Bu planlama türünde devlet, ekonominin bütünü için emirler 
verme yerine, kararları etkileme ve onları saptanmış plan hedefle-
rine yöneltme yoluna gider. Bunun sağlanması için devletin elinde 
para, kredi, maliye, gümrük, fiyat  ve döviz kontrolleri, ücretler gibi 
politika araçları vardır. Bu araçlarla devlet, özel kesimin bazı faa-
liyetlere girmesini teşvik edebilir, ortam hazırlayabilir, ya da yap-
masını istemediği faaliyetler  için engeller koyabilir. Örneğin devlet, 
işletmelerin daha çok fakir  halkın temel ihtiyaç maddelerini üret-
mesini, buna karşılık lüks mal üretiminden vazgeçmesini istiyorsa, 
vergi politikası aracını kullanarak, zengin sınıfların  vergilerini arttı-
rıp fakirlerinkini  azaltabilir, veya lüks üretimi vergilerken, temel 
mal üretimini vergi iadesi ya da prim ödemeleri, döviz tahsisleri 
v.b. yollardan teşvik edebilir. Yine tarım kesiminde belli bir malın 
yüksek bir düzeyde üretilmesi isteniyorsa, bu mala bir taban fiyatı 
konması veya sübvansiyonlarla desteklenmesi şeklinde politika 
araçları kullanılabilir. Yurt içi tüketimi kısarak ihracat artışı şek-
linde bir plan hedefi  saptanmışsa, yukarda sözü edilen politikaların 
bir kaçı bir arada uygulanabilir. Örneğin devlet, bir yandan tüke-
timi kısmak üzere vergileri arttırırken, öte yanda ihracata dönük 
sanayileri vergi indirimi, selektif  kredi tahsisleri, vergi iadesi, fark-
lı döviz kuru uygulaması gibi yollarla teşvik edebilir. Böylece dev-
let özel sektörün iktisadi faaliyetlerini,  plan çerçevesi içinde dolay-
lı yoldan kontrol etmeye çalışır. Özel kesimin plan hedeflerinin 
gerçekleşmesinde yetersiz kaldığı veya çeşitli nedenlerle başarama-
dığı ya da başaramıyacağı faaliyetlere  devlet doğrudan doğruya gi-
rebilir. Ekonomideki temel yatırımları devlet üzerine alabilir. Bu 
ülkelerde, özel sektörden beklenen yatırımların gerçekleşmemesi 
halinde plan hedeflerinin  gerisinde kalınırsa, bu sektöre bir ceza 
uygulaması söz konusu değildir. Bu durumda devlete iş düşecektir. 

Türkiye'de uygulanan planlar kısmen emredici, kısmen yol 
gösterici niteliktedir. Bu nitelik, plan stratejilerinde çeşitli şekiller-
de ifade  edilmektedir. Örneğin Birinci Beş Yıllık Plan Stratejisinde, 
Türk ekonomisinin kamu ve özel sektörün birarada bulunduğu kar-
ma bir ekonomi olduğu belirtilerek, planlamada bu sistemin kural-
larına uyulacağı ve bu sistemin sağladığı olanaklardan en üst dü-
zeyde yararlanma yoluna gidileceği ifade  edilmektedir. Dolayısı ile 
planın yol gösterici bir nitelik taşıdığı zımni olarak belirtilmiştir. 
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İkinci Beş Yıllık Plan Stratejisinde ise, bu konuda açık ifadeler  yer 
almaktadır. Nitekim stratejide şöyle denilmektedir.3 

Kamu  ve özel teşebbüsün yanyana bulunduğu  Türk  eko-
nomisinde  karma  ekonominin kuralları  göz önünde 
bulundurularak,  İkinci  Beş Yıllık  Kalkınma  Planı, 
kamu sektörü  için emredici,  özel sektör  için yol gös-
terici ve destekleyici,  fertlerin  teşebbüs gücünü or-
taya çıkarıcı  ve geliştirici  ölçüde  olacaktır. 

Karma  Ekonomi  düzeninde,  devlet:faaliyeti  ve kamu sek-
törü mutluluk  ve refaha  ulaşmada  halkın  çabasında 
yardımcı  olacak,  onu destekleyecektir.  Bu anlayış 
içinde  kamu ve özel teşebbüs birbirine \rakip  ve di-
ğerini köstekleyici  değil,  birbirini tamamlayan iki  un-
sur olacaktır.  Karma  ekonominin kuralları,  İkinci  Beş 
Yıllık  Kalkınma  Planında,  bu iki  sektöre  kesin ola-
rak  yön verecek  nitelikte  ortaya konacaktır. 

Aynı görüşe Üçüncü Beş Yıllık Plan Stratejisinde de rastlamak 
mümkündür. Bu Stratejide de4, 

Uzun  dönem  için öngörülen  gelir  seviyesini ve ekonomik 
yapıyı sağlamada,  kamu ve özel teşebbüse birlikte 
yer veren karma  ekonomi sistemi esas olacaktır. 
Planlar,  kamu kesimi için emredici,  özel kesim için 
yol gösterici  nitelik  taşıyacaktır. 

ifadesi  yer almaktadır. 

Nihayet Dördüncü Beş Yıllık Planda da, karma ekonomi kural-
larına değmen, yer yer özel kesim için özendirici ve yönlendirici il-
keleri içeren ve bir üçüncü sektör olarak yaygın halk girişimciliği-
nin gelişmesini sağlayıcı ayrıntılı ilke ve politikaları ifade  eden 
cümleler dikkati çekmektedir. 

3 Devlet Planlama Tekilatı, Kalkınma  Planı: İkinci  Beş Yıl,  1968-1972 
Ankara, Kasım 1967, s. 628 

4 Devlet Planlama Teşkilâtı, Yeni  Strateji  ve Kalkınma  Planı: Üçüncü 
Beş Yıl,  1973-1977, Ankara. Kasım 1972, s. 973 
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B ö l ü m 

MAKRO PLANLAMA 
Önceki bölümde iktisadi planlamanın tanımını yapmış, çeşitli 

ülkelerdeki plan uygulamasına göre planlardaki amaç ve araçlarla, 
plan türlerini sınıflamaya  çalışmıştık. Bu ve bunu izleyen bölümler-
de de, bir planın hazırlanmasında söz konusu olabilecek aşamalarla 
ilgili konular hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

Bilindiği gibi, ülkelerin izledikleri ekonomik ve sosyal politika-
ların farklı  oluşu, gelişmişlik düzeyinin ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermesi, planların dayandırılacağı istatistiki verilerin nitelik ve 
nicelik itibarıyla farklı  olması, politika araçlarının değişik nitelikte 
oluşu v.b. nedenlerle, planların hazırlanmasında kullanılan teknik-
ler de ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Gerçekten, daha yüksek 
bir üretim ve tüketim düzeyine erişmek ve ileri ülkelerle araların-
daki açığı kapatmak isteyen ve bu nedenle ekonomik ve toplumsal 
yapıda önemli değişiklikleri gerçekleştirmeyi arzulayan az gelişmiş 
ülkelerle, gelişmiş ülkelerin uygulayacakları plan teknikleri zorunlu 
olarak farklı  olacaktır. Kaldı ki, bu ülkelerdeki istatistiki bilgi ola-
nakları, politika araçlarının etkinliği gibi faktörler  de kullanılacak 
plan modellerini etkileyecektir. 

İktisadi planlamada, genellikle (i) Tek  Aşamalı Planlama  ve 
(ii) Aşamalı Planlama  olmak üzere iki yaklaşım kullanılır. Tek 
aşamalı planlama, tüm ekonomik ilişkileri içeren oldukça karmaşık 
matematik modellerin çözümünü gerektirir. Bu modellerin çözümü 
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ile, planlama faaliyeti  tek bir aşamada tamamlanmış olur. Böyle-
ce, çeşitli ekonomik hedefler  tek bir aşama içinde saptanır. Bu tür 
matematik modeller, analitik anlamda bir seri bilinen ve bilinme-
yen ya da egzojen ve endojen değişkenleri, bu değişkenler arasında 
mevcut olan, tarif  sel, teknolojik, kurumsal, davranışsal ve denge 
ilişkilerini veya denklemlerini ve bu denklemlerde yer alan katsayı-
ları kapsar. Bu tür matematiksel ilişkilerin kurulması ve değişken-
lerin seçimi ilgili uzmanlarca yapılır ve model elektronik hesap ma-
kinaları yardımı ile çözülür. Ancak bu modellerin gerektirdiği ista-
tistiki veri gereği oldukça fazladır.  Ayrıca bu yaklaşımda kullanılan 
doğrusal programlama, inputoutput gibi ileri matematik teknikle-
rini uygulamasını bilen uzmanların da yeterli sayıda bulunması 
gerekir. Aksi halde, böyle bir yaklaşım başarılı olmayacaktır. Mo-
dellerin karmaşıklığı ve çok miktarda veri gereği gibi nedenlerle az 
gelişmiş ülkler genellikle daha basit bir yaklaşım şekli olan aşa-
malı planlamayı benimsemişlerdir. 

Aşamalı planlamada, planlama işlemi birden çok aşama içinde 
ele alınır. Bu yaklaşım şekli ilk olarak iktisatçı Jan Tinbergen ta-
rafından  ileri sürülmüştür. Bugün bir çok az gelişmiş ülke planla-
rının bu yaklaşımı kullandığını söylemek mümkündür. Bu tür plan-
lamada, planlar genel olarak üç aşamada tamamlanır. Bunlar (i) 
Makro Planlama, (ii) Sektör Analizleri, (iii) Proje seçimi safhala-
rıdır. 

Makro planlama aşaması, bir kural olarak, Harrod-Domar veya 
benzeri modellerin ya da daha karmaşık modellerin çizgisi içinde, 
üretim ve yatırıma ilişkin olarak yapılacak makro ekonomik bir 
çalışmayı içerir. Bu aşamada güdülen amaç, ekonomideki tasarruf 
oranını ve üretim düzeyini geçici olarak saptamaktır. Görülüyor ki 
bu aşama ekonominin makro büyüklükleri ile ilgili kararların alın-
dığı, hedeflerin  saptandığı bir aşamadır. Bu aşamada ekonominin 
kalkınma hızı, yani sabit fiyatlarla  milli gelirdeki artış hızı, bir 
makro model yardımıyla ve ekonominin bütününe ilişkin olarak 
geçici bir şekilde hesaplanmış sermaye/hasıla oranı dikkate alına-
rak ve beklenen dış tasarruf  miktarı da göz önünde tutularak he-
saplanır. Planlı dönemde söz konusu milli gelir artışları için gerekli 
tasarruf  ve yatırım düzeyi bu aşamada ortaya konur, ihracat, itha-
lat ve görü dm iyen kalemler gibi ödemeler dengesini oluşturan bü-
yüklüklerin projeksiyonları, kamu kesimine ilişkin tüketim ve fi-
nansman konuları da bu aşamada ele alınır. 
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Sektör analizleri aşaması, her şeyden önce, ekonominin kaç 
sektöre ayrılacağı konusunda bir karar vermeyi gerektirir. Bu ya-
pıldıktan sonra, her sektörde üretilecek malların miktarları, yani 
üretim hedefleri  saptanmaya çalışılır. Bunun için, planlı dönem 
kapsamına giren yıllardaki nihai mal talepleri tahmin edilir. Bu 
malların söz konusu yıllar itibariyle yurt içi talebi ile dış talebinin 
ne olacağı araştırılır. Nihai malların üretimi için gerekli olan ara 
mallarının da talebini ve ithal gereklerini tahmin etmek ve bunun 
için input-output yönteminden yararlanmak gerekir. Bu çerçeve için-
de hesaplanacak üretim hedeflerini  gerçekleştirmek üzere her sek-
törde ne kadar yatırım yapılacağı hesaplanır. Bunun için, sektörel 
sermaye/hasıla katsayılarının veya «yatırım matriksinin bilinmesi 
gerekecektir. 

Yukardaki çalışmalarla ortaya çıkan planın temel çerçevesi, 
projelerle tamamlanır. Projeler, planın en önemli kısmını oluşturur. 
Çünkü bir plan aslında belli ölçülere göre seçilmiş projeler bütünü 
ile uygulanabilirlik kazanır. Bu bakımdan önceki iki aşamada orta-
ya çıkan plan çerçevesini projelerle tamamlamak gerekecektir. Böy-
lece, bu aşamada hangi projelerin planda yer alacağı, hangi önce-
liklere yer verileceği kararlaştırılır. Her projenin, bir birimlik ya-
tırımla sağlıyacağı gelir artışları, döviz kazandırıcılığı ve döviz ta-
sarrufu  ya da yaratacağı istihdam olanaklarının hesaplanması ve 
öncelik sırasının saptanması gerekli olacaktır. 

Bu üç aşama aslında birbirinden bağımsız olarak düşünülme-
melidir. Çünkü her bir aşama sonunda elde edilen sonuçların diğer 
aşamaları etkileme olasılığı her zaman için vardır. Örneğin sektörel 
üretim seviyeleri için gerekli sektörel yatırımlar toplamı, makro 
aşamada ekonominin tümü için yapılması gerekli yatırım düzeyin-
den sapmalar gösterebilir. Bu durumda plancı, sektör analizleri aşa-
masında elde edilen sonuçlara göre makro aşamada elde edilen so-
nuçları düzeltecek ve yeniden düzenleyebilecektir. Böylece yeni ra-
kamlara göre plan tam bir tutarlılık kazanıncaya kadar, yukardan 
aşağı veya aşağıdan yukarı gidilerek gözden geçirilme ve düzenle-
meler yapılacaktır. Planlama işlemine makro safhadan  başlamak ve 
sektör analizleri ile devam etmek kadar, önce sektör analizleri ile 
bir plana başlayıp sonra elde edilen sonuçlara göre makro aşama-
ya geçmek de mümkündür. Önemli olan, hangi noktadan başlanır-
sa başlansın sonuçta tutarlı bir plan hazırlayabilmektir. 
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Görülüyor ki, aşamalı planlamada plan yapma işlemi, tek aşa-
malı planlama yöntemine oranla daha kolaydır. Pek çok az gelişmiş 
ülkenin aşamalı planlama yöntemini kullanmasının nedeni, bu yön-
temin kolaylığı olmuştur. Türkiye'de de bugüne kadar hazırlanmış 
olan planlarda bu yaklaşım uygulanmış ve planlar, her aşamanın 
sonuçlarına göre aşamalar arası bağlantılar kurularak tamamlan-
mıştır. Bu yaygın kullanımı göz önünde tutarak kitabımızda, aşa-
malı planlama tekniğini temel özellikleri ile incelemeye çalışacağız. 
Bu bölümde makro planlama aşaması üzerinde durulacak, diğer 
aşamalar bunu izleyen bölümlerde ele alınacaktır. 

I. KALKINMA HIZININ PLANLANMASI 

Bir kalkınma planı hazırlanırken yapılması gereken ilk iş plan 
dönemini saptamaktır. Daha önce de değindiğimiz gibi, planlar uzun 
veya orta dönmli olabilirler. Uzun dönemli planlar (perspektif 
planlar) ülkenin genellikle 15-20 yıllık bir süre içinde erişilmek is-
tenen hedeflerini  göz önüne alır. Orta dönemli planlar da, genellikle 
5-7 yıllık olup, bu perspektif  planların dilimlerini yani 5-7 yıllık sü-
reler içindeki hedeflerini  ve bu hedefleri  gerçekleştirmek üzere ya-
pılacak işleri kapsar. 

Süre belirlendikten sonra, makro planın başlangıç noktasını 
kalkınma (gelişme) hızı oluşturur. Buna göre, karar verilmesi gere-
ken nokta sağlanmak istenen kalkınma hızının saptanmasıdır. 

Bir ülke ekonomisinde kalkınma hızını etkileyen pek çok fak-
tör vardır. Doğal kaynaklar, girişimci sayısı, yetişkin işçi ve idareci 
sayısı, sermaye, döviz miktarı bunlar arasında sayılabilir. Bir ülke-
nin arzu edilen bir hızla kalkınabilmesi, yukarda sayılan faktörlerin 
yeterli bir düzeyde olmasına bağlıdır. Ancak az gelişmişlik açısın-
dan yukardaki faktörlerden  bir tanesi ayırdedilmek gerekirse, bu 
da sermaye olmak gerekecektir. Gerçekten de sermaye birikimi ol-
maksızın diğer faktörlere  sahip olmak ve istenen hızdaki kalkın-
mayı gerçekleştirmek zordur. Bu nedenledir ki, az gelişmiş ülkeler 
açısından kalkınma planlarının asıl amacı optimal bir sermaye bi-
rikimini, başka bir deyişle tasarruf  olanağını sağlamak olmaktadır. 

Bilindiği gibi sermaye birikimi yatırımlarla artabilir. Yatırım-
lar ise ekonomideki tasarruf  düzeyi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Şu hal-
de bir ülkenin kalkınma planını hazırlayabilmesi için tasarruf  ve 
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yatırımlarla, bunların üretim ve tüketim üzerindeki etkileri konu-
sunda bilgi sahibi olmak gerekir. Bu bilgi istenen kalkınma hızının 
sağlanmasında çok önemlidir. Gerçekten kalkınma hızı saptanırken, 
ekonominin hem geçmişteki gelişimi ve bu gelişmede rol oynayan 
faktörler  konusunda nicel bilgilere, hem de gelecekteki muhtemel 
gelişme eğilimleri ile son yıllarda iç ve dış faktörlerde  meydana ge-
len değişmelerin araştırılmasına gerek vardır. 

Bu faktörlerin  topluca gözden geçirilmeleri, ekonominin geliş-
me potansiyelinin ne olduğu ve çeşitli gelişme hızlarım elde etmek 
için ne kadar çaba sarfedileceği  konusunda bir görüş geliştirmeye 
olanak verecektir. Örneğin ekonomi geçmişte uygun iç ve dış ko-
şullar nedeni ile tatmin edici bir gelişme göstermiş olabilir. Ancak 
bu koşulların ilerde de devam edeceğini varsaymak doğru olmaya-
bilir. Bu durumda planın amacı önceki gelişme hızını korumak ola-
rak saptanırsa, bunun doğal sonucu ekonominin daha fazla  çaba 
sarfetmesi  olacaktır. Öte yandan, önceki hızın yetersiz olduğuna ve 
ekonomide daha iyi bir kaynak dağılımının sağlanabileceğine ma-
rnlıyorsa, planın amacı öncekinden daha yüksek bir hızın gerçekleş-
tirilmesi de olabilir. 

İster tatminkâr sayılan önceki kalkınma hızının devamına, is-
ter öncekinden daha yüksek bir kalkınma hızına karar verilmiş ol-
sun, çözümü gereken sorun kabul edilen hızın gerçekleştirilmesi 
için gerekli yatırım miktarının hesaplanması olacaktır. Bu konuda, 
plan hazırlamakla sorumlu .olan iktisatçıların karşısına önemli bir 
güçlük çıkacaktır. Çünkü yüksek bir kalkınma hızını gerçekleştir-
mek, milli gelirin yatırıma ayrılan payını arttırmakla mümkündür. 
Yatırım katsayısının yükseltilmesi ise buna paralel olarak tasarruf 
miktarının da belli bir düzeye çıkarılmasını gerektirir. 

Tasarruflar  ne kadar artabilir? Herşeyden önce bir toplumda 
yapılabilecek tasarrufun  asgari ve azami düzeyinin plancılarca he-
saplanmasında yarar vardır. Asgari tasarruf  düzeyi, nüfus  artışı 
karşısında en az bu artış kadar bir kalkınma hızını sağlıyabilecek 
bir tasarruf  miktarını ifade  eder. Başka bir deyişle, toplumun eski 
yaşama düzeyini nüfus  artışına rağmen koruyabilen ve sürdüren 
bir tasarruf  düzeyidir. Örneğin bir toplumda nüfus  % 2 artıyor ve 
toplum, gelirinin % 5'ini tasarruf  ediyorsa ve bu tasarruf  düzeyi 
toplumun aynı yaşama düzeyini sürdürmesine olanak sağlıyorsa, 
buna asgari tasarruf  düzeyi denir. Bazı ülkelerde nüfus  artış hızı 

57 



çok yüksek olabilir ve bu nedenle de tasarrufların  arttırılması bü-
yük bir çabayı gerektirebilir. Bu gibi durumlarda kalkınma planı, 
hiç olmazsa bu asgari düzeyi hedef  almak ve toplumun yaşama 
standardını düşürmemek zorundadır. Bazı ülkeler için de nüfus  ar-
tış hızı düşük olabilir ve bu ekonomilerde temel bir politika deği-
şikliğine, toplumun eğilimlerinde her hangi bir değişmeye, idarenin 
organizasyonunda bir düzenlemeye gerek kalmaksızın bu hız ko-
layca gerçekleştirilebilir. Bu gibi durumlarda asgari tasarruf  düze-
yi ve bunun sağlıyacağı yatırım miktarı, bir bilgi verme niteliğinin 
ötesinde bir önem taşımaz. 

Öte yandan azami tasarruf  düzeyi, kişilere ancak hayatlarını 
devam ettirebilecek bir tüketim miktarı üstünde kalan bütün geli-
rin tasarruf  edildiği ve yatırıma yöneltildiği bir düzeydir. Uygula-
ma açısından böyle bir kavramın büyük bir önemi olmadığı açıktır. 
Önemli olan, asgari ve azami sınırlar arasındaki kalan gerçekleşti-
rilebilir tasarruf  düzeyini bulabilmek ve bunun olanak verdiği ge-
lişme hızını saptayabilmektir. 

Gerçekleştirilebilir bir tasarruf  düzeyinin ne olabileceği, toplu-
mun daha yüksek bir yaşama düzeyine salhip olabilmesi için bugün-
kü standartlardan yani tüketim düzeyinden ne kadar fedakârlıkta 
bulunabileceğine bağlıdır. Bilindiği gibi, özellikle gelir seviyesi dü-
şük olan az gelişmiş ekonomilerde tüketimin kısılması bir takım 
engeller nedeni ile pek kolay olmamaktadır. 

Bir kere bu ekonomilerde cari tüketim tercihi oldukça kuv-
vetlidir. Toplumun tüketim ve tasarruf  alışkanlıkları kolay kolay 
değişmez. Böyle bir değişmenin olabilmesi için toplam gelir düze-
yinde veya gelirin çeşitli sosyal gruplar arasındaki dağılımında 
önemli bir değişikliğin ortaya çıkması gerekir. 

İkinci olarak tüketimi kısmak için gösterilecek çabalar, ülkede 
kurulu tüketim malları sanayinin düşük kapasitede çalışmasına ve 
üretimin düşerek maliyetlerin artmasına sebep olabilir. 

Nihayet tüketim üzerine yapılacak baskının çalışan grupların 
daha az beslenmesine yol açması halinde, bu durumdan işgücünün 
doğrudan doğruya etkilenmesi ve verimin düşmesi olasılığı da or-
taya çıkabilir. 

Pratikte karşılaşılabilecek bu güçlükler nedeni ile cari tasarruf-
lar istenen gelişme hızını gerçekleştiremiyorsa, tasarrufların  dış 
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kaynaklarla desteklenmesi düşünülebilir1. Dış kaynaklar genellikle, 
cari tüketim düzeyini kısmadan, daha hızlı bir gelişme sağlanması-
na olanak veren geçici bir tedbir olarak kabul edilir. Geçicilik ile 
kastedilen, dış kaynak akımının tasarruf  katsayısının yükselmesi 
için elverişli ortamı hazırlamasıdır. Başka bir deyişle, dış kaynak-
lar yardımı ile gelir artışı öyle bir noktaya kadar hızlandırılmalıdır 
ki, artık bu noktadan sonra yüksek bir gelişme hızını gerçekleştir-
me ve devam ettirmek için gerekli olan yatırımlar, yurt içi tasarruf-
larla karşılanabilmeli ve dış kaynaklara gerek kalmamalıdır. Böyle 
bir geçiş döneminde, bu amaca ulaşılabilmesi için, gelir artarken, 
tüketim artışına da engel olmak, yani artan gelirin eskisine oranla 
daha yüksek bir kısmının tasarruf  edilebilmesini sağlamak gerekir. 
Aksi halde tasarruf  katsayısı aynı düzeyde kalacak ve istenen ge-
lişme hızını devam ettirmek üzere dış kaynak akımının süresiz ola-
rak devamı gerekecektir. Oysa dış kaynak girişinin süresiz olarak 
devamı, politik nedenler yanında, dış ödeme yükünü taşınmaz hale 
getirmesi açısından da sakıncalı görülebilir. Dolayısı ile kalkınma 
hızının sağlanmasında dış kaynak akımını geçici bir katkı olarak 
düşünmek uygun olacaktır. Bununla beraber, kalkınma planların-
da, geçiş döneminden sonra da, yüksk bir gelişme hızını sağlamak 
amacı ile, yeni teknolojileri ülkelerle ithal etmek ve uygun koşul-
larda ekonominin kritik sektörlerinde olmak üzere dış kaynaklar 
arasında yer alan yabancı sermayeye izin vermek, bir yöntem olarak 
düşünülebilir. 

Şu halde kalkınma hızı planlanırken, önce ekonominin görünü-
mü ve olanakları sağlıklı bir şekilde saptanmalı, geçmişteki ve gele-
cekteki gelişme eğilimleri araştırmalıdır. Buna göre, ya önceki ge-
lişme hızı tatminkâr bulunabilir, ya da daha yüksek bir kalkınma 
hızı seçilebilir. Seçilen bu hız için gerekli yatırıma olanak veren 
tasarrufların  ve dış kaynak miktarının hesaplanması gerekir. He-
saplanan bu miktarın cari tasarruflarla  karşılaştırılması ve böylece 
toplumun tüketimden ne kadarlık fedakârlık  yapacağı ve ek dış 
kaynak miktarının ne olaoağı belirlenmelidir. Sonuç olarak, ya is-
tenen gelişme hızının gerçekleşmesi için toplam tasarruflar  etkin 
tedbirlerle arttırılarak yatırımlara dönüştürülecek, ya da tüketimi 
gerekli oranda kısmak olanakları yoksa gelişme hızının daha düşük 
bir düzeyde saptanması yoluna gidilecektir. 

Dernek oluyor ki, istenen kalkınma hızının gerçekleştirilmesi, 
ekonomide toplam tasarrufların  arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

1 Dış kaynaklar, program ve proje kredileri, kısa vadeli krediler ile 
özel yabancı sermaye olarak özetlenebilir. 
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Toplam tasarruflar  genel olarak, yurt içi tasarruflar  ve yurt dışı 
tasarruflar  şeklinde ikiye ayrılabilir. Yurt içi tasarruflar,  kişisel ta-
sarruflar,  kurum tasarrufları  ve kamu tasarruflarından  oluşur. Yurt 
dışı tasarruflar  ise, genel olarak, yabancı özel sermaye ve dış yar-
dımlardır. 

Gelir dağılımı ile ilgili bilgilere dayanarak, yukarda verilen yurt 
içi tasarruf  kalemlerinin istenen kalkınma hızı için gerekli yatırım-
ları karşılayacak biçimde nasıl arttırılacağını incelemek plancılığın 
önemli bir kısmını oluşturur. Bilindiği gibi düşük gelir grupları 
artan kazançlarını büyük ölçüde yaşama düzeylerini yükseltmek 
için tüketime yöneltirler. Yüksek gelir gruplarının tasarruf  kapasi-
teleri yüksek olmakla beraber, bunlar da lüks yaşama şeklini be-
nimseyerek tüketimlerini arttırma eğilimi içindedirler. Ekonomide 
kişisel tasarruflar,  bu faktörler  nedeni ile artamıyorsa, devlet ku-
rum tasarruflarını  teşvik edici bir yol uygulayabilir. Kurumlarca 
yaratılan kârların tekrar yatırıma dönüşmesini sağlamak üzere, ku-
rum kârlarından alman vergilerin azaltüması ya da kaldırılması gibi 
uygulamalara gidilebilir. Eğer özel kesim tasarrufları,  yani kişi ve 
kurum tasarrufları,  gerekli yatırım düzeyini finanse  edemiyecekse, 
devlet vergi oranlarını yükseltebilir. Böylece elde edilecek vergi ge-
liri, yatırım için kamu eliyle kullanılmış ve tüketime gidecek kay-
naklar yatırımlara dönüştürülmüş olur. Ancak böyle bir durum har-
canabilir geliri de azaltacağı için, toplumda ortaya çıkabilecek di 
renmeleri göze almak gerekecektir. Vergi oranlarının arttırılması 
şeklinde izlenecek politika, toplam yurt içi tasarrufları  arttırabil-
diği ölçüde bir anlam taşır. Aksi halde kişilerden devlete vergi 
şeklinde bir fon  aktarması yapılmış ve yurt içi toplam tasarruf 
miktarı değişmemiş olur. 

Özel ve kamu tasarruflarının  gerekli yatırımları karşılayama-
yacağı anlaşılırsa, bir çok az gelişmiş ülkenin geçmişte sık sık baş-
vurduğu gibi açık finansman  politikasına bir alternatif  olarak yö-
nelmek düşünülebilir. Böyle bir yaklaşım, enflasyonist  bir politika-
nın ikame edilerek, zorunlu bir tasarrufa  yönelme anlamı taşıya-
caktır. Ancak enflasyonun,  nüfusun  gelir düzeyi düşük olan geniş 
bir kitlesinin reel gelirini azaltıcı yönde bilinen sakıncaları vardır. 
Az gelişmiş birçok ülkede uygulanmış olan bu politika denemele-
rine bakıldığında, tasarruf  artışının son derece yüksek bir sosyal 
maliyet karşılığında gerçekleştirilebilmiş olduğunu, ya da çok tehli-
keli iç ve dış istikrarsızlık koşulları yaratıldığını ve sonuç olarak 
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uzun dönemde bu durumların kalkınmayı geciktirdiğini söylemek 
mümkündür. 

Yurt içi tasarrufların  gerekli yatırım miktarını karşılama ola-
nağının bulunmaması ve açık finansman  yolunun da benimsenme-
mesi halinde, ya kalkınma hızı hedefi  düşürülecek ya da dış tasar-
ruflar  arttırılmaya çalışılacaktır. Kalkınma hızından çeşitli neden-
lerle fedakârlık  yapılamıyacaksa, elde tek kaynak olarak dış yar-
dım, hibe ve özel yabancı sermaye kalemlerinden oluşan dış tasar-
ruflar,  yani kısaca dış kaynaklar kalmaktadır. Ancak daha önce de 
değindiğimiz gibi, bu tür kaynakları geçici olarak düşünmek daha 
doğrudur. Çünkü milli gelir, tasarruf  düzeyi ve döviz olanaklarm-
daki artışlar, çoğunlukla kredi biçiminde görülen bu kaynakların 
rahatlıkla geri ödenmesini garanti etmediği sürece, bunların ekono-
mi üzerine büyük bir yük teşkil edeceği açıktır. 

Kalkınma hızı, yurt içi ve yurt dışı tasarruflar  açısından Tür-
kiye'deki planları incelediğimizde, şunları söylemek mümkündür: 
1963-67 dönemini kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
kalkınma hızı yılda ortalama % 7 olarak kabul edilmiş ve bu hızı 
gerçekleştirmek üzere yılda ortalama olarak gayrı safi  milli hasıla-
nın % 18.3'ü oranında tasarruf  yapılacağı kabul edilmiştir. Oysa 
bu dönemde tasarruflar  öngörüldüğü biçimde artmamış ve kalkın-
ma hızı % 6.7 civarında gerçekleştirilmiştir. Bu geri kalma, 1968-72 
dönemini kapsayan İkinci Beş Yıllık Plan döneminde de gelişme 
hızının % 7 olarak seçümesine ve ancak bu hedefin  ulaşılabilir bir 
hedef  olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu hızı sağlamak 
üzere toplam tasarrufların  gayrı safi  milli hasılaya oranının beş yıl-
da ortalama % 22,7 olması öngörülmüştür. Bu dönemde gerçekleş-
tirilen kalkınma hızı (ilk dört yılda) ortalama % 6.9 ve. her iki 
planı kapsayan 1963-71 döneminde ise % 6.8 dir. 1973-1995 dönemi-
ni kapsayan 22 yıllık Perspektif  Planda kalkınma hızı ortalama yıl-
da % 8.9 olarak kabul edilmiştir. Bu planın birinci dilimi olan 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde (1973-1977) seçilen kalkınma 
hızı yılda ortalama °/o 8 dir. Bu hızın gerçekleştirilmesi için de ön-
görülen tasarruf  oranı yılda ortalama olarak gayrı sâfi  milli hası-
lanın % 23.3'üdür. Oysa Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde büyü-
me hızı ortalama % 6.5 oranında gerçekleşmiştir. Dördüncü Beş 
Yıllık Planda da, GSMH nm yılda ortalama % 8 dolayında artması 
planlanmıştır. Bu ortalama hıza, ekonominin bunalımdan çıkış yılı 
olan plan döneminin ilk iki yılında daha düşük, sonraki yıllarda 
daha yüksek düzeylerde gerçekleştirilecek büyüme hızlan ile ula-

61 



şılması düşünülmektedir. Söz konusu büyüme hızının sağlanması 
için, iç tasarrufların  GSMH içindeki payı 1978 de °/o 16 dan 1983 de 
% 21'e  yükselecektir. Bu ise hedefe  ulaşmak için marjinal tasarruf 
eğiliminin % 35 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmek zo-
runda olduğunu ortaya koymaktadır. 

Görülüyor ki, Türk planlarında kalkınma hızı ile birlikte ta-
sarruf  oranları da dönemler itibarıyla arttırılmış bulunmaktadır. 
Böylece Türk ekonomisinde sonraki planlı dönemlerde, öncekilere 
oranla daha çok tasarrufta  bulunulması öngörülmüş, gelişme hızı 
ve tasarruflar  dinamik bir biçimde ele alınmıştır. 

II. SERMAYE/HASILA ORANI 

Buraya kadar ki açıklamalar, istenen bir kalkınma hızının sağ-
lanması için gerekli yatırımların ve bu yatırımlara olanak veren ta-
sarrufların  yapılması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Şu halde, 
makro plan aşamasında yapılması gereken önemli bir iş, planlı dö-
nemde gerekli yatırım miktarını hesaplamak olacaktır. Bu hesap-
lamada kullanılan belli başlı yöntemlerden biri, birçok az gelişmiş 
ülkenin kalkınma planlarında açık veya kapalı biçimde yer alan ve 
çok önemli bir rolü olan sermaye/hasıla oranıdır. Bu katsayı, bir-
çok planların temel çerçevesini oluşturan Harrod-Domar ve Maha-
lanobis modellerinin stratejik unsurudur. Örneğin Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı geniş ölçüde Harrod-Domar modeline, Hindistan 
planı Mahalanobis modeline dayalıdır. Bu yaygın kullanım ve plan-
lardaki önemli rolü nedeni ile burada, bu katsayının tanımı, yatı-
rımların hesaplanmasında ne şekilde kullanılacağı ve bu katsayının 
plancılıkta kullanılması konusunda yapılan eleştirileri ele alacağız. 

1. Sermaye/Hasıla Oranının Plan Modellerindeki Yeri 

Sermaye/Hasıla oranı, hasıla (veya gelirde) bir birim artış 
sağlamak için ne kadar yatırım yapılacağını gösteren bir katsayı-
dır. 

k = Sermaye/Hasıla oranı (katsayısı) 
I = Yatırım 

A Y = Gelir artışı 
ise, 
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şeklinde tanımlanacaktır. Buna göre, örneğin katsayı 4 ise, hasıla-
da bir birimlik bir artış için 4 birimlik yatırım yapılması gerekti-
ği sonucuna varılacaktır. Bu oranın tersi ise (l /k), bir birimlik ya-
tırımın yol açtığı hasıla artışını ifade  edecektir. Sayısal örnekte, 
bir birimlik yatırım artışı, hasıla veya gelirde % 25 oranında bir 
artış sağlamaktadır. 

Aslında iktisat literatüründe, birden fazla  sermaye/hasıla ora-
nı kavramı vardır. Bu kavramlar çeşitli açılardan şu şekilde sınıf-
landırılabilir : 

a) Ortalama  ve Marjinal  Sermaye/Hasıla  Oranları:  Belli bir 
dönem içinde sermaye stokunda meydana gelen artışların, gelir 
artışına bölünmesi, marjinal sermaye/hasıla oranını verir. Serma-
ye stokundaki artış yatırım demek olduğuna göre, yukarda tanım-
ladığımız k katsayısıyı, marjinal sermaye/hasıla oranından (Incre-
mental Capital/Output Ratio) başka bir şey değildir. Öte yandan, 
ortalama sermaye/hasıla oranı, herhangi bir andaki toplam ser-
maye stokunun toplam gelire bölünmesi ile elde edilir. Y t , t yılın-
daki geliri ve Kt yine aynı yıldaki sermaye stokunu göstermek üze-
re, ortalama sermaye/hasıla oranı 

şeklindeki formüle  edilebilir. Plan modellerinde kullanılan katsa-
yı, marjinal sermaye/hasıla oranıdır. 

b) Sabit,  Tarihsel  ve Tahmini  Sermaye/Hasıla  Oranları:  Sa-
bit sermaye/hasıla oranı ceteris paribus varsayımına dayanır. Bu-
na göre, toplumda sermaye dışındaki üretim faktörleri  ile bilgi de-
recesi, zevk ve tercihler, davranışlar gibi diğer koşulların sabit kal-
dığı ve yaşama düzeyinde meydana gelen değişmelerin hasıla üze-
rinde herhangi bir etkisi olmadığı varsayılır. Bu varsayımlar altın-
da sermayenin hasılaya bölümü ile elde edilen orana «sabit serma-
ye/hasıla oranı» denir. Tarihsel sermaye/hasıla oranı ise, geçmiş 
yıllardaki gelir ve sermayede gözlenen değişmelere göre hesaplanan 
katsayıdır. Tahmini (projected) sermaye /hasıla katsayısı da, işgü-
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cii ve diğer kaynaklarda gelecekte meydana gelmesi beklenen deği-
şikliklere göre tahmin edilen sermaye/hasıla oranına denir. 

c) Net  ve Gayrı Safi  Sermaye/Hasıla  Oranları:  Sermaye/Ha-
sıla oranı ile ilgili bir diğer sınıflama  netlik açısından yapılabilir. 
Eğer amortismanlar hasıladan düşülerek hesaplama yapılmışsa, net 
sermaye/hasıla oram söz konusudur. Bilindiği gibi amortismanları, 
mevcut sermaye teçhizatının eskimesinden ötürü üretim kapasite-
sinde  meydana  gelen kayıp  olarak, ya da eskiyen aşınan sermaye 
malının yerine yenisini koymak  üzere yapılan harcama olarak iki 
şekilde hesaplamak mümkündür. Ancak dikkat edilmesi gereken 
nokta, bu iki ölçünün teknolojik gelişme nedeni ile farklı  sonuçlar 
verebileceğidir. Çünkü teknolojik gelişme sermaye mallarının daha 
fazla  hasıla yaratabilme gücünün artmasına yol açar. Böyle bir du-
rum söz konusu ise, amortismanların üretim kapasitesindeki kayıp-
lar cinsinden, ya da sermaye malını yenisi ile ikame etmek için ya-
pılan harcama cinsinden ölçülmesi ve bu ölçülere göre hesaplanan 
net sermaye /hasıla oranlan birbirinden farklı  değerler alabilir. 

d)  Cari  ve Teknolojik  Sermaye/Hasıla  Oranları:  iki kavram 
arasındaki fark,  bir yatınm projesinin tamamlanmış olup olmama-
sından doğar. Eğer bir proje tamamlanmışsa, normal bir kapasite 
kullanımı varsayımı altında yapılan üretimle sermayenin ilişkilen-
dirilmesi, teknolojik sermaye/hasıla oranını verir. Aksine, proje he-
nüz bitirilememiş olmakla beraber yine de üretime geçilebilmişse, 
bu aşamadaki üretim yatırım ilişkisi cari oranı verecektir. 

e) Sektörel  ve Toplam  Sermaye/Hasıla  Oranları:  Sermaye/Ha-
sıla oranı ekonominin tümü için hesaplanabileceği gibi, ekonomide-
ki sektörler ya da projeler açısından da ayn ayrı hesaplanabilir. 
Bu durumda toplam sermaye/hasıla oranı, sektörel katsayıların 
ağırlıklı ortalaması alınarak elde edilebilir. Örneğin bir ekonomide 
iki sektör olduğunu, belli bir dönemde yapılan 100 TL lık bir yatı-
ranın iki sektöre eşit oranda paylaştınldığmı ve sonuç olarak 40 TL. 
lik hasıla artışı sağlandığını varsayalım. Bu sonuçlara göre ekono-
mide toplam sermaye/hasıla oranı k = 100/40=2.5 dir. Şimdi,söz ko-
nusu hasıla artışının birinci sektörde 15 ve ikinci sektörde 25 oldu-
ğunu kabul edelim. Buna göre birinci sektörde sermaye/hasıla ora-
nı kı = 50/15 = 3,34 ve sektörün toplam hasıla içindeki payı 15/40; 
ikinci sektörde sermaye/hasıla oranı k2 = 50/25 = 2 ve bu sektö-
rün toplam hasıla içindeki yüzdesi 25/40 dır. Bu yüzdeleri ağırlık 
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olarak kabul etmek suretiyle ekonominin toplam sermaye/hasıla 
oranı, k = (3,34). 15/40 + (2). 25/40 = 2.5 elde edilecektir. Şu 
halde genelleştirirsek, kı, k2, k3, ... , kn ekonomideki sektörel ser-
maye/hasıla oranlarını ve aı, a2, a3, ... , an sektörlerin toplam ha-
sıla içindeki yüzdelerini göstermek üzere, toplam sermaye/hasıla 
oranı k = aıkı + a2k2 + ... + ankn yazılabilecektir. 

Görülüyor ki, toplam sermaye/hasıla oranı sektörel katsayıla-
rın ağırlıklı aritmetik ortalaması olarak hesaplanabilmektedir. 
Ağırlıklar, sektörlerin toplam yatırım içindeki payları yerine hası-
la artışları olarak alındığı için, sermaye/hasıla oranının son dere-
ce yüksek olduğu bir sektörde üretim artışı ihmal edilebilir bir dü-
zeyde de olsa, bu yüksek oran toplam sermaye/hasıla oranım çok 
etkilemiyecektir. Ekonominin toplam sermaye/hasıla oranı yukar-
da açıklandığı biçimde hesaplanabileceği gibi, doğrudan doğruya 
sektörel sermaye/hasıla oranlarının Harmonik Ortalaması olarak 
da elde edilebilir2. 

Buraya kadar sermaye/hasıla oranı ile ilgili olarak çeşitli açı-
lardan yapılabilecek sınıflamayı  göstermeye çalıştık. Şimdi de bu 
katsayı yardımı ile istenen kalkınma hızı için gerekli yatırımların 
ne olacağı, ya da kalkınma hızının milli hasıla cinsinden nasıl he-
saplanacağı sorusunu cevaplamaya çalışalım. 

Herhangi bir t döneminde gelirin belli bir kısmının tasarruf 
edildiğini varsayalım. Y geliri ve S de tasarruf  hacmini göstermek 
üzere, tasarruf  fonksiyonunu 

şeklinde yazabiliriz. Burada s, tasarruf  eğilimini vermektedir. Dik-
kat edilirse bu fonksiyon  doğrusal olup, ortalama ve marjinal ta-
sarruf  eğilimlerinin birbirine eşit olduğu varsayılmıştır. 

2 Örneğin yukardaki sayısal örnekte, kj = 50/15 ve k2 = 50/25 oldu-
ğuna göre, 

S, = s Y, (1) 

k = 1 1 

+ 
15 25 
ıoo + Too 

40 

elde edilebilecektir. 
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Öte yandan yine t döneminde yapılan yatırımların milli gelir-
de t + 1 döneminde bir artış sağlıyacağım düşünebiliriz. Buna gö-
re Yt+ı—Y, = A Yt gelir artışını ve I t de yatırımlaır göstermek 
üzere, gelir yatırım ilişkisini 

A Y, = /? I, (2) 

ve buradan 

— - - = - i - • = k (3) 
P AY, 

olarak ifade  edebiliriz. Burada /3  katsayısı hasıla/sermaye oranı-
dır. Başka bir deyişle, bir birim yatırımın gelirde yol açtığı artı-
şı gösterir. Bu katsayının tersi ise, sermaye/hasıla katsayısını (k) 
verir. 

Şimdi, bir denge koşulu olarak yatırım-tasarruf  eşitliğini ifa-
de edelim. Bu ilişki, bilindiği gibi 

It = S, (4) 

dir. I t ve S, nin değerlerini (1) ve (3) no. lu formüllere  göre yeni-
den düzenlersek, 

s Y, = A Yt.k 

ve buradan 

AY, s 
Yt

 = " k = g ( 5 ) 

elde edilecektir, olayısı ile bir ekonomide kalkınma hızı (A Y,/Y, 
veya g) tasarruf  eğiliminin sermaye/hasıla oranına bölünmesi ile 
elde edilir. (5) no. lu formül 

Yt+ı—Yt _ s 
Yt k 

şeklinde ve buradan da 

Y « = Y, + Y, = ( , + D Y. 

66 



olarak yeniden düzenlenebilir. Görüleceği üzere bu denklem birinci 
dereceden bir fark  denklemidir. Bu denkleme göre t + 1 dönemi-
nin geliri, t dönemine ait gelirin (1+ g) ile çarpılmasına eşit ol-
maktadır. Şu halde, t döneminin geliri, Y0 başlangıç yılma ait ge-
liri ifade  etmek üzere, 

Yt = (1 + g)' Yo (6) 

olarak genelleştirililebilir. 

Yukarda, kalınma hızı ile sermaye/hasıla oranı arasında for-
müle ettiğimiz ilişki, bu oranın iktisat politikasındaki veya plan-
lamadaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Gerçekten milli ge-
lirde belli bir artış ya da bir plan döneminde istenen gelişme hızı-
na ulaşmak için gerekli tasarruf  ve dolayısı ile yatırım miktarı, (5) 
no.lu formülden 

s = k.g 

olarak elde edilebilecektir. Örneğin planlı dönemde milli gelir ar-
tışının % 7 olması isteniyorsa ve bu dönem içinde sermaye/hasıla 
oranının 3 olacağı hesaplanmışsa, s = 0.07 x 3 = 0.21 oranı elde 
edilir. Bunun anlamı, bu dönemde, tasarrufların  milli gelirin 
% 21 'i düzeyinde olması gerektiğidir. Kalkınma hızı, sermaye/ha-
sıla oranı ve tasarruf  katsayısı arasındaki ilişkileri aşağıdaki tab-
lodan izlemek yararlı olacaktır. 

TABLO III. 1 Kalkınma Hızı, Sermaye/Hasıla Oranı ve Tasarruf 
Katsayı Arasındaki İlişkiler 

Millî 
Gelir 
(Y) 

Tasarruf 
Oranı 

(s) 

Tasarruf 
(S) 

Yatırım 
(1) 

Sermaye/Ha- Milli Gelir 
sıla oranı (k) Artışı ( A ^ ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
100 0.21 21 21 3 7 

(6) 7 
Tasarruf  oranı = ——— x (5) = 3 = 0.21 

Tasarruf  Miktarı = (2) x (1) = 0.21 x 100 = 21 = Yatırım miktarı 

Planlı dönemin başlangıç yılında milli gelir düzeyinin 100 ve 
planlı dönemde istenen kalkınma hızının % 7 olduğunu varsaya-
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hm. Buna göre planlı dönemin ilk yılı sonunda milli gelir düzeyi 
Yt+x = 107 ve milli gelir artışı A Yt = 7 olacaktır. Tasarruf  ora-
nı (5) no.lu formülden,  s = k.g dir. Şu halde, tablodan (6) no.lu 
sütunun (1) no.lu sütuna bölümü ile ifade  edilen kalkınma hızının, 
(5) no.lu sütunda verilmiş bulunan sermaye/hasıla oranı ile çar-
pılması gerekir. Sonuç bize, milli gelirde % 7 lik bir artış sağla-
mak için, her yıl milli gelirin % 21'ini tasarruflara  ayrılması ge-
rektiğini gösterecektir. Milli gelir 100 olduğuna göre yapılması ge-
reken tasarruf  miktarı 21 dir. Bunu (1) no.lu formülden  de kolay-
ca görmek mümkündür. Dolayısı ile gerekli yatırım hacmi (4) no.lu 
formül  gereğince 21 dir. 

Makro plan aşamasında kalkınma hızı saptanırken sadece 
milli gelir artışı cinsinden değil fakat  kişi başına gelir artışı cin-
sinden de bu hedefin  belirlenmesi önem kazanabilir. Çünkü plan-
da toplumun refah  düzeyinin yükseltilmesi isteniyorsa, esas ama-
cın kişi başına gelirin yükseltilmesi olacağı açıktır. Bu durumda 
nüfus  artışı önem taşıyacaktır. Bunun nedeni, nüfus  artışının kişi 
başına düşen geliri etkileyen önemli bir faktör  olmasıdır. 

Şimdi yukarda verdiğimiz sayısal örneğe ek olarak ekonomide 
nüfus  artışının % 7 olduğunu varsayalım. Bu durumda kişi başı-
na gelir artışı sıfır  demektir. Dolayısı ile milli gelirde % 7 lik bir 
artış sağlamak için yapılacak tasarruf  ve yatırım miktarı, asgari 
tasarruf  miktarı olup ilgili ülkenin yaşama düzeyinde hiç bir yük-
selme sağlamayacak, sadece mevcut standardın korunmasına ola-
nak verecektir. Eğer refah  düzeyinin yükselmesi isteniyorsa, kal-
kınma hızının % 9-10 gibi daha yüksek bir oranda saptanması ge-
rekir. 

Nüfus  artışı ile kalkınma hızı arasındaki bu önemli ilişkiyi, 
şu şekilde formüle  etmek mümkündür. Ekonomide nüfusun  p gibi 
bir hızla arttığını ve kişi başına düşen gelir artış hızının da r olma-
sı istendiğini düşünelim. Pt, t yıl sonundaki nüfus;  Pc da, başlan-
gıç dönemindeki nüfus  miktarını gösteriyorsa, t yıl sonundaki nü-
fus, 

Pt = Po (1 + p)' (7) 

olarak yazılabilir. Öte yandan, tanımı gereği, t yılındaki kişi ba-
şına milli gelir Yt/Pt ve başlangıç yılındaki kişi başına milli ge-
lir Yo/Po olduğuna göre, t yılı için kişi başına gelir, 
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- I I . = (1 + r) ' (8) 
P« Po 

şeklinde ifade  edilebilir. Bu denklemde P t yerine (7) no.lu denk-
lemde ulaşılan eşitliği koyar ve gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, 
t yılı gelirini 

Y, = Yo (1 + r)« (1 + p)« (9) 

olarak elde edebiliriz. Öte yandan, Yt için (6) no.lu denklemdeki 
eşitliği kullanarak 

Yo (1 + g)« = Y„ C (1 + r) (1 + p) V (10) 

yazmak mümkündür. Buradan, 

(1 + g)' = t (1 + r) (1 + P) ]' 

ve her iki tarafın  t inci dereceden kökü alınarak, 

g = r + p + pr (11) 

ulaşılır, pr çok küçük bir değer vereceği için ihmal edilebilir ve 
ekonominin kalınma hızının, nüfus  artış hızı ile kişi başına düşen 
milli gelir artış hızının toplamına eşit olduğu sonucuna varılmış 
olur. Kısaca, g = s/k = p + r olacaktır. Şu halde nüfus  artış ora-
nı % 7 ise ve kişi başına düşen gelir artış hızının % 3 olması iste-
niyorsa, kalkınma hızı % 10 olacak, bunun için gerekli tasarruf 
ve yatırım düzeyi de, sermaye hasıla oranı aynı kalıyorsa (yani sa-
yısal örneğimizdeki gibi 3 ise), % 30 olacaktır. 

Bazı hallerde ülke ekonomisi açısından işsizlik son derece 
önemli bir sorun olabilir. Bu durumda işgücünün tamamını istih-
dam edebilmek için gerekli olan milli gelir artışını yani kalkınma 
hızını hesaplamak gerekecektir. Örneğin her yıl işgücünde % 7 
oranında artış bekleniyorsa ve işgücünün ortalama verimliliği her 
yıl % 3 oranında artıyorsa, işgücünün tamamını istihdam edebil-
mek için gerekli kalkınma hızı, (11) no. lu formülden  kolaylıkla 
anlaşılacağı gibi, % 10 olmak gerekecektir. Ancak hemen dikkat 
edileceği gibi işgücündeki artış hızı her zaman toplam nüfus  artı-
şına eşit olmayabileceği gibi, işgücü verimliliğindeki artış ile yaşa-
ma düzeyindeki artış (ya da kişi basma gelir artışı) çeşitli neden-
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lerden ötürü farklı  olabilir. Dolayısı ile kalkınma hızının istihdam 
cinsinden belirlenmesini sağlayan başka yöntemleri kullanmak ge-
rekir. Bu konuyu şöyle bir yaklaşım içinde ele almak mümkündür: 

Önce gelecekteki bir t yılı için nüfus  ve bu nüfus  içindeki ça-
lışan işgücü yüzdesi hesaplanır. Bu bize t yılında fiilen  çalışan 
işgücü miktarını verecektir. Daha sonra t yılı için istihdam edil-
mek istenen işgücü miktarı tahmin edilir. Bunu N, ile ifade  eder-
sek, t yılındaki gelir düzeyi (Yt) ile istenen istihdam düzeyi ara-
sındaki ilişkiyi, 

Yt = wt Nt (12) 

şeklinde yazabiliriz. Burada wt işgücünün t yılındaki ortalama ve-
rimliliğini gösterir. N, belli lolduğuna göre, Yt yi hesaplamak, w, yi 
bilmekle mümkün olabilecektir. Bu amaçla, ya geçmişteki işgücü 
verimliliğinin ileriye ait tahminini (extrapolasyonunu) yapmak yo-
luna gidilebilir; ya da ortalama verimlilik ile gelir arasında, örne-
ğin 

w = a + bY (13) 

şeklinde fonksiyonel  bir ilişki kurulabilir. Bu fonksiyon  hesapla-
nırsa, t yılında istenen istihdam düzeyini karşılayan gelir seviye-
si, (12) ve (13) no. lu ilişkiler yardımı ile hesaplanır. Buna göre, 

Y, = (a + bY,) Nt (14) 

olacaktır. Buradan, 

Y, (1 — b Nt) = a N, 

ve 

Y. = - • - " N t ( 1 5 ) 

1 — b Nt 

varılır. Nt bilindiğine ve hesaplanan fonksiyonun  katsayıları belli 
olduğuna göre Y, bulunabilecektir. Y, bulunduktan sonra, (6) no. 
lu denklem yardımı ile g, kolaylıkla hesaplanabilir. 

Görülüyor ki kalkınma hızı hedefini  milli gelir veya kişi ba-
şına gelir yerine, belli bir t yılı (örneğin plan döneminin son yılı) 
için istenen istihdam düzeyi cinsinden hesaplamak da mümkün-
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dür. Hangi yolla hesaplanırsa hesaplansın, sonuç olarak, bu hede-
fin  gerçekleşmesi için gerekli tasarruf-yatınm  düzeyi sermaye/ha-
sıla oranı yardımı ile ortaya çıkarılacaktır. 

Daha önce de değinildiği gibi, tasarruflar  yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan sağlanabilir. Dış tasarruflar,  politik olma niteliğin-
den ötürü, plancılarca kolaylıkla etkilenebilecek veya yönlendirile-
bilecek kaynaklar değildirler. Bu nedenle plan döneminde yurt dı-
şından sağlanacak fonlarla  (yardım, kredi v.b.) ilgili tahminleri, 
gerçekçi olmak koşulu ile, veri kabul etmekten başka çare yoktur. 
Dolayısı ile plancıların, hedef  alman kalkınma hızının gerçekleşti-
rilmesi için yurt içi tasarrufları  arttırma olanaklarını araştırıp ge-
rekli politika tedbirlerini önermeleri gerekecektir. Eğer yurt içi 
tasarruflar  istenen kalkınma hızının gerçekleşmesi için gereken 
yatırımların finansmanında  yetersiz kalıyorsa ve esasen iç tasar-
ruf  olanakları da son sınırına kadar zorlanmışsa, bu durumda iki 
alternatif  söz konusu olabilir. Kalkmma hızını (g) küçültmek ve-
ya sermaye/hasıla oranını düşürmek. 

Kalkmma hızını düşürmek kolaylıkla kabul edilebilecek bir 
çözüm şekli değildir. Çünkü plancılık düşüncesi içinde hızlı bir 
kalkmma ve bunun gerektirdiği fedakârlık  kavramı vardır. Dolayı-
sı ile plancılar, kalınma hızı yerine sermaye/hasıla oranını düşür-
me yollarını arayacaklardır. Bu oranı küçültmek aynı üretimi ya-
pabilmek için daha az sermayeye gerek gösteren yöntemlere yö-
nelmek demektir. Dolayısı ile yatırımların sektörel dağılımlarını 
değiştirerek, ülke koşullarına uygun teknolojileri seçerek bu ora-
nın küçülmesine çalışmak gerekecektir. Ancak üretim işleminde, 
girdi-çıktı ilişkilerinin son derece karmaşık bir nitelik taşıdığı göz 
önünde tutulursa, k nın küçülüp küçülmiyeceğini önceden kestir-
menin ve dolayısı ile k yı küçültme olanakları hakkında bir genel-
leme yapmanın oldukça zor olduğu da bir gerçektir. 

2. Sermaye/Hasıla Oranına Yöneltilen Eleştiriler 

Yukarda sermaye/hasıla katsayısının planlamada nasıl kulla-
nılacağını ana hatları ile açıklamaya çalıştık. Bu açıklamalardan 
da anlaşılacağı gibi bu katsayının plan modelinde oldukça önemli 
bir rolü vardır. Ancak bu katsayı sıon yıllarda önemli bazı eleştiri-
lere konu olmuş ve plan modellerinde yukarda açıkladığımız şekli 
ile kullanılmasının sakıncalar yarattığı ileri sürülmüştür. Serma-
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ye/hasıla oranıma ilişkin bu eleştirileri özet olarak vermeyi yarar-
lı görüyoruz. 

a) Sabitlik  (Ceteris  Paribus) Varsayımı  : Birçok kalkınma mo-
dellerinde sermaye/hasıla oranının uzun dönemde sabit kalacağı 
varsayılmıştır. Bu varsayım genellikle ileri ülkelerde yapılan araş-
tırmalara dayandırılmış ve birçok ekonomik faktörler,  sermaye/ha-
sıla oranım etkilemiyeceği gerekçesi ile ceteris paribus varsayımı 
altında analiz dışı bırakılmışlardır. Oysa bu varsayımın az geliş-
miş ülkeler açısından geçerli olduğunu ve bu nedenle de sermaye/ 
hasıla oranının sabit kalacağını ileri sürmek güçtür. 

Bir kere ceteris paribus varsayımı ile değişmez kabul edilen 
faktörlerden  biri yaşama düzeyindeki değişmelerin etkileridir. Bu 
koşulların analiz dışı bırakmaları gelişmiş ülkeler için geçerli ola-
bilir. Gerçekten bu ülkelerde yaşama düzeyinin yükselmesinin 
emek verimliliği üzerinde ya hiç etkisi yoktur, ya da son derece 
önemsiz bir etkisi vardır. Tüketim düzeyinin yükselmesi işgücü 
miktarını ve bunun verimliliğini arttırmıyacağı gibi, makul ölçü-
ler içinde olmak koşulu ile tüketimin azalması, işgücü ve verimli-
lik düzeyinde bir azalmaya da yol açmayacaktır. Kısaca, bu ülke-
lerde işgücü faktörü  ve verimlilik optimal düzeydedir. Oysa az ge-
lişmiş ülkelerde yaşama düzeyinde meydana gelen iyileşmeler üre-
timi arttırabilir. Gerçekten, sağlık ve eğitim olanaklarının artma-
sı, daha iyi beslenme, konut sahibi olma ve kültür düzeyinin yük-
selmesi, emeğin verimliliğini arttıran ve sermaye gereksinmesini 
azaltan faktörlerdir.  Dolayısı ile, zaten yüksek bir yaşama ve kül-
tür düzeyinde bulunan zengin ülkelerde sermaye/hasıla oranmda 
herhangi bir değişme beklenmemesine karşılık, az gelişmiş ülke-
lerde söz konusu koşullardaki iyileşmeler, katsayının düşmesine 
yol açabilir. 

Bununla beraber, az gelişmiş ülkelerde, eğitim, sağlık ve konut 
sorunlarını çözmek ve toplumu daha iyi bir düzeye getirmek amacı 
ile yapılması gereken ek yatırımların, sermaye/hasıla katsayısmı dü-
şüreceği yerde yükseltebileceği olasılığına da dikkati çekmek gere-
kir. Başka bir deyişle, kültür düzeyi ve yaşama standardmdaki iyi-
leşmeler bu ülkede emeğin verimini arttırarak yatırım gereksinimi-
ni azaltabileceği gibi, bu iyileşmelerin sağlanması için gerekli yatı-
rım miktarı da yüksek düzeylere varabilir. Kaldı ki yaşama düze-
yindeki iyileşmeler toplumun talep yapısını değiştirerek sınai mal-

72 



larm toplam tüketim içindeki nisbi öneminin artmasına ve yeni 
tüketim mallarının üretilmesine yol açabilir ve bunun sonucunda 
modern üretim yöntemlerinin ağırlık kazanması gerekebilir. Böyle 
bir durum ise yatırım miktarının artması anlamını taşıyacaktır. 

Az gelişmiş ülkelerde sermaye/hasıla oranının saibit kalamıya-
cağmın bir diğer nedeni de, bu ülkelerin kalkınmaları için, gelişmiş 
ülkelerden ileri teknolojileri ithal etmek zorunda olmalarıdır. Bi-
lindiği gibi ileri teknolojiler kalkınmanın en önemli unsurudur. 
Bunları ithal etmek ve ülke koşullarına uygun biçimde kullanmak 
az gelişmiş ülkeler için belli bir maliyetle gerçekleştirilmektedir. 
Bu durum, Sermaye gereksinmesini değiştirerek katsayının artma-
sına yol açabilecektir. 

b) Sermayenin  Ürerimin  Tek  Faktörü  Kabul  Edilmesi:  Ser-
mave/Hasıla oranına ya da bu oranı temel unsur olarak kullanan 
modellere yöneltilen bir diğer eleştiri de, sermayenin üretimin tek 
faktörü  olarak kabul edilmesidir. Gerçekten Harrod-Domar mode-
linde gelir ile sadece sermaye arasında fonksiyonel  bir ilişki kurul-
muş, diğer üretim faktörleri  ceteris paribus varsayımı ile analiz dışı 
bırakılmıştır. Oysa sermaye yanında döviz, yetişkin işgücü gibi fak-
törlerin de kalkınmanın stratejik unsurları olduğu açıktır. Özellikle 
az gelişmiş ülkeler açısından bu faktörlerin  taşıdığı önem küçümse-
nemez. Bu nedenle gelirde meydana gelen artışı tek başına sermaye 
birikimi ile açıklamaya yönelmek gerçekçi olmayabilir. Belki de ser-
maye dışındaki faktörlerde  görülen gelişmeler, gelir ve sermayenin 
birlikte artmasına yol açmakta ya da bu değişmelerin neden olduğu 
gelir artışı sermaye birikimini sağlamaktadır. Bütün bu olasılıkla-
ra rağmen Harrod-Domar modelinin az gelişmiş ülkelerin kalkınma 
planlarında yaygın bir biçimde kullanılıyor olması, sermaye/hasıla 
katsayısının Almanya, Norveç, Japonya, İngiltere gibi ülkelerde ol-
dukça uzun bir dönem içinde 3-4 düzeyinde saibit kalmış olmasın-
dandır. Eğer sermaye/hasıla oranının zaman içinde önemli ölçüde 
değiştiğine tanık olunsa ya da istatistiki bulgular bu sonucu verse 
idi, kalkınma planlarında bu model tek başına kullanılmazdı. 

c) Yatırımların  Olgulaşma  Süresi:  Sermaye/Hasıla oranının 
dikkate almadığı bir diğer önemli unsur, yatırım harcaması ile ha-
sılanın elde edilmesi arasında geçen zaman faktörüdür.  Yatırımın 
olgunlaşma süresi şeklinde ifade  edilebilecek bu zaman boyutunun 
ihmal edilmiş olması, plan yapımında kullanılan modellerin zayıf 
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noktasını oluşturmaktadır. Oysa belli bir yatırım projesinin bir üre-
tim artışına yol açabilmesi için belirli bir sürenin geçeceği açıktır. 

Yatırımların olgunlaşma süresi sermaye/hasıla oranını etkile-
yen bir unsurdur. Bu süre ne kadar uzunsa, üretim artışı okadar 
geç sağlanacak ve bu nedenle olgunlaşma süresinde sermaye/hasıla 
katsayısı büyüyecektir. Bununla beraber, çok kısa zaman süresi de 
bu katsayıyı yükseltebilir. Örneğin 3-4 yılda bitirilmesi söz konusu 
olan bir yatırım projesi 1 yılda tamamlanmaya çalışılırsa, bir ta-
kım tıkanıklıklarla karşılamak, arz tıkanıklığı nedeni ile düşük nite-
likli malzeme kullanmak veya pahalı ithalata başvurmak zorunda 
kalınabilir. Bu durumun yatırımın maliyetini ve dolayısı ile serma-
ye/hasıla katsayısını arttıracağı bir gerçektir. 

d)  Kapasite  Kullanımı:  Sermaye/hasıla oranını etkileyebile-
cek bir unsur da, kapasite kullanma derecesidir. Gerçekten bir sek-
törde veya ekonomide atıl kapasite varsa, sermaye/hasıla oranı dü-
şük olacaktır. Çünkü yatırını yapılmaksızın, kapasiteyi tam kullana-
rak üretimi arttırmak ve dolayısı ile sermaye/hasıla oranını küçült-
mek mümkündür. 

Ayrıca sermaye/hasıla oranının az gelişmiş ülkelere uygulanışın-
da ortaya çıkan bir diğer güçlük de, yatırım projelerinin bölünmez-
liği ile ilgilidir. Birinci Bölümde de değindiğimiz gibi, bölünmezlik-
ler ileri ekonomilere oranla az gelişmş ülkelerde daha yaygındır. 
Bunun bir çok nedenleri vardır. Bir kere, az gelişmiş ülkelerde ele 
alman yatırım projeleri büyük hacimli projelerdir. Örneğin, baraj-
lar, elektrik santralleri, demir ve kara yolu şebekeleri, büyük sula-
ma tesisleri büyük bir yatırım maliyeti gerektirir ve bu nedenle ser-
maye/hasıla oranını yükseltir, ikinci olarak bu ülkelerde kalkınma 
planları sanayileşmeyi amaç edinmiştir. Sanayileşme, normal olarak, 
bölünmez nitelikteki ağır ve hafif  sanayi dallarının birlikte kurul-
ması şeklinde sonuçlanacak ve bu durum sermaye/hasıla katsayısını 
etkileyecektir. Üçüncü olarak bu ülkelerde, demir-çelik, konut, ulaş-
tırma, kamu binaları, enerji gibi alanlarda temel alt yapı yatırımla-
rına gerek vardır ve bilindiği gibi bu tür yatırımlar bölünmez nite-
liktedir. Nihayet, az gelişmiş ülkelerde yapılması düşünülen bir ya-
tırım projesi, büyük bir olasılıkla tamamlayıcı nitelikte yatırımların 
yapılmasını da gerekli kılabilecektir. Örneğin bir dokuma fabrikası-
nın kurulması halinde enerji ve ulaştırma hizmetlerine gerek olacak, 
bu gereklerin karşılanması için de tamamlayıcı yatırımların yapıl-
ması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Dolayısı ile bir yatırım projesı-
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nin ek gerekleri ile birlikte bölünmez bir nitelik taşıdığı ortadadır. 
Bu bakımdan, bir yandan yatırım projelerinin bölünmez oluşu, öte 
yandan sermaye stokunun kullanılma oranındaki değişmeler, sabit 
kabul edilen sermaye/hasıla oranını etkiler. 

e) Piyasa Mekanizmasının  Aksaklığı:  Az gelişmiş ülkelerde 
piyasa mekanizmasının işleyişinde ortaya çıkan aksaklıklar, serma-
ye/hasıla oranını etkileyen bir diğer unsurdur. Bilindiği gibi bu ül-
kelerin piyasaları, bilgisizlik, tekeller, kısıtlamalar ve ticari faali-
yetlerde örgütlenme eksikliği v.b. nedenlerle bozuk işlemekte ve bu-
nun sonucunda kâr oranları firmalar,  sanayi dalları ve sektörler iti-
barıyla büyük farklılıklar  göstermektedir. Kâr paylarının çeşitli 
projeler için farklı  oluşu ise, bu projelere ilişkin sermaye/hasıla 
oranlarının farklı  olmasına ve dolayısı ile bunların ağırlıklı, ortala-
ması alınarak ulaşılan genel sermaye/hasıla katsayısının bu du-
rumdan etkilenmesine yol açar. Oysa, bu gibi aksaklıkların görül-
mediği piyasalarda, özellikle gelişmiş ekonomilerde benzer riskli pro-
jelerin kâr oranlarının aşağı yukarı aynı olacağını ve dolayısı ile 
çeşitli projelere ilişkin sermaye/hasıla oranlarının yaklaşık olarak 
aynı kalacağım söylemek pek yanlış olmayacaktır. 

f)  Tanımlama  ve Ölçme İle  İlgili  Sorunlar  : Sermaye/Hasıla 
oranına ilişkin önemli bir sorun da, «sermaye» ve «hasıla» kavram-
larının tanımı ile ölçülmesi konusundaki güçlüklerdir. 

Gerçekten bugün yatırımın tanımı konusunda iktisatçılar ara-
sında tam bir anlaşma olduğu söylenemez. Bir takım harcamaların 
tüketim harcaması mı yoksa yatırım harcaması mı olduğu konusun-
da kesin bir ölçü her zaman bulunmamaktadır. Bu durum özellikle 
kamu harcamaları için söz konusu olmakta, gelişmiş ülkelerde kamu 
cari ve yatırım harcamaları arasında daha kolay bir ayrım yapıla-
bilmesine karşılık, az gelişmiş ülkelerde kesin bir çizgi çizilememek-
te, sübjektif  kalınmaktadır. Örneğin savunma, eğitim, sağlık har-
camaları bazı iktisatçılarca yatırım, bazılarınca da tüketim harca-
maları içinde gösterilmektedir. Yine bir mal, kullanılış yerine göre 
bazen yatırım bazen tüketim malı olabilmektedir. Özel otomobil, 
sahibi için dayanıklı bir tüketim malı olduğu halde, bir taksi işlet-
mesinde yatırım malı kabul edilmektedir. Görülüyor ki bir malın 
ya da faaliyetin  yatırım veya tüketim malı veya faaliyeti  sayılması 
iktisatçıdan iktisatçıya değişmekte ve bunlar farklı  ölçütlere göre 
gruplanmaktadır. 

75 



Öte yandan hasıla yönünden de bir takım sorunlar doğabilir. 
Özellikle rant ve rant benzerlerinin hasıla içinde gösterilip gösteril-
miyeceği tartışma konusudur. Örneğin, başlangıç sermayesi aynı 
olan iki projeden birincisinin kıt döviz ya da yetişkin işgücü kulla-
nırken, ikincisinin bol olan üretim faktörlerini  kullandığını düşü-
nelim. Söz konusu rantın hasıla içinde gösterilmesi halinde, birinci 
projenin sermaye/hasıla oranı ikinciye oranla daha düşük olacak 
mıdır? Yoksa rant ve benzerlerini hasılaya katmamak daha mı doğ-
rudur? Görülüyor ki ortada sadece rant ve benzerlerinin doğru bir 
şekilde hesaplanması değil, fakat  bunların hasılaya katılıp katılma-
ması sorunu da vardır. 

Sermaye/Hasıla oranına ilişkin yukarda değindiğimiz tanımla-
ma sorunları yanında, katsayının ölçülmesine ilişkin istatistiksel 
sorunların da varlığına değinmeliyiz. Gerçekten, sermaye ve hasıla-
nın değerlendirilmesinde hangi fiyatların  kullanılacağı önem taşı-
yan bir konudur. Piyasa fiyatları  böyle bir değerlendirme açısından 
yeterli olabilir mi? Hemen belirtelim ki bu sorun gelişmiş ülkeler-
den çok az gelişmiş ekonomilerin sorunu olmaktadır. Önceki açık-
lamalarımızdan da hatırlanacağı gibi, az gelişmiş ülkelerdeki piyasa 
fiyatları  çok kere arz ve talebe göre oluşan denge fiyatları  değildir. 
Döviz kontrolleri, ticari kısıtlamalar cari fiyatların  denge fiyatların-
dan uzaklaşmasına yol açmaktadır. Örneğin döviz kontrollerinin 
uygulandığı ekonomilerde döviz fiyatı,  arz-talep dengesinin oluştu-
racağı fiyatlardan  düşük bir düzeydedir. Dolayısı ile ihracata yöne-
lik sanayi dallarında yapılacak sermaye/hasıla oranı hesaplamasın-
da, ihracat cari döviz kuru ile ölçülürse, ihracatın katkısı olduğun-
dan az gösterilmiş olacak ve dolayısı ile elde edilen sermaye/hasıla 
oranı, olması gerekenden büyük çıkacaktır. 

Yukarda değindiğimiz soruna ek olarak, sermayenin ölçülmesi-
ne ilişkin başka güçlükler de vardır. Bir yanda plan döneminde 
meydana gelen fiyat  değişmelerinin yol açabileceği endeks sayıları 
sorunu, bir yandan da bu fiyat  değişmelerinin, fizik  olarak sermaye 
ve hasıla bileşiminde her hangi bir değişiklik olmaması halinde da-
hi, sermaye/hasıla oranını değiştirmesi olasılığı vardır. Özellikle, 
yatırımın bileşimi sabit kalsa bile, reel ücretler, faiz  hadleri, ithal 
mallarının fiyatları  değişiyorsa, sermaye/hasıla oranı da değişe-
cektir. 
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TABLO  III.  2: Çeşitli  Ülkelerin  Kalkınma  Planlarındaki  Marjinal  Sermaye/Hasıla  Oranları 

Marjinal  Sermaye/Hasıla 
Ülkeler Plan Plan Dönemi Hasıla• Yatırım Oranı 

Gerçekleşen Önceden  Hes. 

Pakistan I 1955-1960 SM ff Gayri Sâfi 4.90 3.51 

II 1960-1965 GSMH ff Gayri Sâfi — 3.69 
Hindistan I 1951-1956 SMH ff Net 1.83 , 3.00 

II 1956-1961 SMH ff Net 3.12 2.31 

III 1961-1966 SMH ff Net — 2.31 

Endonezya 1956-1960 SMH ff Net — 2.10 

Burma I 1956-1960 GSYIH pf Gayri Sâfi 3.26 3.69 

II 1961-1965 GSYIH pf Net — 3.10 
Güney Vietnam 1957-1961 GSYIH pf Net — 2.00 
Filipinler 1957-1961 GSYIH pf Net — 1.26 
Tayland 1961-1966 GSYIH pf Gayri Sâfi Özel yatırım tahminleri yoktur. 
Seylan 1959-1968 GSYIH ff Gayri Sâfi — 2.85 

Malaya 
SMH ff Gayri Sâfi — 2.30 

Malaya II 1961-1965 GSMH pf Gayri Sâfi — 3.84 
Türkiye I 1.963-1967 GSMH pf Gayri Sâfi 2.60 2.60 

II 1969-1972 GSMH pf Gayri Sâfi 3.00 3.20 
III 1973-1977 GSMH pf Gayri Sâfi 3.30 3.20 
IV 1979-1983 GSMH pf Gayri Sâfi — 3.06 

Kaynak: G. Mrydal, Asian Drama: An Inquiry  Into  the Poverty of  Nations,  Penguin Books, 1968, s. 2002. 
Türkiye ile ilgili katsayılar Beş Yıllık Kalkınma Planlarından hesaplanarak tabloya eklenmiştir, 
a) Bu sutundaki ff  faktör  fiyatlarını,  pf  piyasa fiyatlarını  ifade  etmektedir. 



3. Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye'deki Kalkınma Planlarında Ser-
maye/Hasıla Oranları 

Yukardaki açıklamalardan da görüleceği gibi, sermaye/hasıla 
oranına çeşitli açılardan sert eleştiriler yöneltilmekte, bu oranın 
gerçekçi olmadığı, planlama işlemlerini basite dönüştürdüğü ve 
plancıya ne kadar yatırım yapılacağı konusunda vereceği kararda 
yararlı olamıyacağı ileri sürülmektedir. Aslında bu eleştirilerde ger-
çek payı olduğu şüphe götürmemektedir. Ancak şurası da açıktır ki, 
bu eleştirilerde bulunanlar, sermaye/hasıla oranı yerine kullanıla-
bilecek başka bir yaklaşım önermemektedirler. Sermaye/Hasıla ora-
nı planlamada nihai ve kesin bir sonuca varılmak amacı ile kulla-
nılmamaktadır. Önemli olan gerçeğe mümkün olduğu kadar yak-
laşabilmektir ve bu açıdan bakıldığında sermaye/hasıla oranını, 
kanımızca, plan yapımında yararsız bir araç saymak doğru değildir. 
Bu oranı etkileyen faktörler  plancılar tarafından  yeterince dikkate 
alınırsa, katsayının planlamada kullanılması eleştirildiği ölçüde bir 
sakınca yaratmaz. Kaldı ki, yerine daha iyi bir yaklaşım getirilme-
miş olması, bu oranın birçok az gelişmiş ülkenin plan modellerinde 
önde gelen bir yaklaşım olmasını da zorunlu kılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda çeşitli ülke planlarında yer alan ve ekono-
minin bütününe ilişkin sermaye/hasıla oranları verilmektedir. Bu 
oranlar, belli bir gelir artışını sağlamak üzere gerekli yatırım mik-
tarları hakkında yaklaşık olarak fikir  veren katsayılardır. Bununla 
beraber planlarda belli bir gelir artışına mı yoksa belli bir yatırım 
miktarına mı öncelik verildiği konusunda açıklık yoktur. Bazı plan-
larda, belli bir plan dönemi içinde arzu edilen gelir artışı önceden 
hesaplanır ve bu artış için gerekli yatırımlar sermaye/hasıla oranı 
yardımı ile bulunur. Nitekim Türk ve Hindistan planlarında önce-
lik, beklenen gelir artışlarına verilmiştir. Bazı planlarda ise, önce 
ülkenin ne kadar yatırım yapabileceği hesaplanır ve buradan hare-
ketle, hesaplanmış yatırımların olanak vereceği gelir artışlarına ula-
şılır. Bazılarında da, sermaye/hasıla oranları kullanılmaksızın gelir 
artışları ile muhtemel yatırım miktarı birbirinden bağımsız olarak 
tahmin edilebilmektedir. 

Tabloda planlı döneme ilişkin olarak önceden hesaplanmış kat-
sayılarla, plan dönemi sonunda gerçekleşmiş katsayılar birlikte ve-
rilmiştir. Böylece dönem başı (exante) ve dönem sonu (expost) 
katsayıları karşılaştırma olanağı vardır. Bu karşılaştırmada dikkati 
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çeken en önemli nokta, katsayıların ülkeler arasında olduğu kadar 
kendi içlerinde de oldukça farklı  düzeyde bulunmalarıdır. Gerçek-
ten sermaye/hasıla oranı Filipinlerde en düşük düzeyde (1.26) çıkar-
ken, Pakistan'da bu oran 5'e yaklaşmaktadır. Ayrıca hesaplanan ve 
gerçekleşen katsayılar arasında da büyük farklar  vardır. Örneğin 
Pakistan ve Hindistan planlarında bu durum dikkat çekicidir. 

Sermaye/Hasıla oranlarının ülkeden ülkeye değişiklik göster-
mesi, ya da aynı ülke için hesaplanan ve gerçekleşen katsayıların 
farklı  olması birçok nedenlerden ileri gelebilir. Bir kere ülke ekono-
mileri arasındaki yapısal farklılıklar  katsayıların ülkeden ülkeye 
farklı  olmasına yol açabilecektir. İkinci olarak plan uygulamasın-
da plan dönemi içinde sağlanacak başarı derecesi de, tahmin edilen 
ile gerçekleşen katsayılar arasındaki farka  neden olabilecektir. 
Üçüncü olarak, katsayıların hesaplanışında bazı faktörlerin  göz önü-
ne alınmamış olması da farklı  sonuçlar yaratabilir. Örneğin iklim 
koşullarının plan dönemi içinde beklenenden daha elverişli olması, 
dönem sonu gerçekleşen katsayının, dönem başında tahmin edilen 
sermaye/hasıla katsayısınmdan küçük çıkmasına yol açabilir. Yatı-
rımların olgunlaşma sürelerinin sermaye/hasıla katsayısının hesa-
bında dikkate alınıp alınmaması, ya da yanlış tahmin edilmesi, bir 
diğer farklılık  nedeni olabilir. Bütün bu nedenlere, katsayının he-
saplanması sırasında yapılabilecek tahmin hatalarını da eklemek 
yerinde olacaktır. 

Çok küçük de olsa sermaye/hasıla katsayısı hesaplaması sıra-
sında yapılacak hataların çok geniş çaplı etkileri olacağı açıktır. 
Nitekim gerçek sermaye/hasıla katsayısı 4 iken, bu katsayının 3 
olarak tahmin edilip kullanılması halinde gelir artışı olduğundan 
üçte bir oranında fazla  tahmin edilmiş olacaktır. Ya da planlı dö-
nemde belli bir gelir artışı sağlamak için gerekli yatırım miktarı, 
olması gereken miktarm üçte bir oranında altında tahmin edilmiş 
olacaktır. Görülüyor ki, tahmin edilen ve gerçekleşen katsayılar 
arasındaki çok küçük farklar,  gelir artışları ya da yatırımlar üze-
rinde büyük etkilere yol açabilmektedir. Bu bakımdan sermaye/ 
hasıla katsayısı bir planlama aracı olarak tahmin edilirken, yukar-
da katsayıyı etkilemesinin söz konusu olduğuna değindiğimiz fak-
törlerin dikkatle ele alınması ve böylece dönem başı ve dönem sonu 
katsayıların birbirine oldukça yakın çıkmasına özen gösterilmesi 
gerekecektir. 
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Yukardaki tabloya Türkiye'de beş yıllık planlarda tahinin edi-
len ve gerçekleşen sermaye/hasıla katsayıları da eklenmiştir. 1963-
1967 dönemini kapsayan Birinci Beş Yıllık planlı dönemde bu kat-
sayı 2.6 olarak tahmin edilmiş kalkınma hızı % 7 olarak seçilmiş 
ve dolayısı ile bu dönemde ortalama olarak gayrı safi  milli hasıla-
nın % 18.3 ünün yatırımlara ayrılması planlanmıştır. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkmma Planı dokümanında (s. 27), tahmin edilen 2.6 kat-
sayısının gerçekleştiği kaydedilmektedir. Oysa aynı plan belgesinde, 
birinci plan dönemindeki kalkmma hızının ortalama olarak % 6.7 
oranında gerçekleştiği, yatırımların da ortalama olarak gayrı safî 
milli hasılanın % 16 sına ulaştığı belirtilmektedir. Bu değerlere gö-
re sermaye/hasıla katsayısının 2.4 olarak gerçekleşmesi gerekirdi. 
Üçüncü plan belgesinde bu farkı  açıklamamıza yardım edecek bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. İkinci plan dönemi için tahmin edilen 
sermaye/hasıla katsayısı 3.2 dir. İkinci plan döneminin ilk dört yılı 
için gerçekleşme ise 3.0 dolayında olmuştur. Üçüncü beş yıllık plan-
lı dönem için tahmin edilen sermaye/hasıla oranı ise yine 3.2 dir. 
Hemen belirtelim ki bu katsayılar sabit sermaye/hasıla oranlarıdır. 
Başka bir deyişle, sermaye kalemi içine sabit sermaye yatırımları 
katılmakta, stok atışı şeklindeki yatırımlar dahil edilmemektedir. 
Son kalemin de katılması ile bulunacak katsayı toplam sermaye/ 
hasıla oranını verecektir. Nitekim üçüncü plan dönemi için toplam 
sermaye/hasıla oram 3.3 olarak tahmin edilmiş ve gerçekleşme de 
yine bu oranda olmuştur. Dördüncü Beş Yıllık Planda da, dönem 
içinde piyasa fiyatlarıyla  GSMH da 537,4 milyarlık bir artış sağla-
nacağı ve bu artış için beş yılda yapılacak yatırım tutarının 1647.7 
milyar lira olacağı belirtilmektedir. Bu rakamlara göre sermaye/ 
hasıla katsayısının 3.06 olarak tahmin edilmiş olduğunu söyleye-
biliriz. 

III. MAKRO AŞAMADA DENGELER 

Yukardaki açıklamalarda da belirtildiği gibi makro aşamada 
ilk yapılan iş, belli bir kalkınma hızı varsayımına göre, plan dönemi 
içinde ulaşılması hedef  alınan gelir düzeyini saptamak olmaktadır. 
İkinci olarak, bu kalkınma hızına erişmek için yapılması gereken 
yatırımları, sermaye/hasıla katsayısı yardımı ile hesaplamak konu-
su ele alınmaktadır. Makro aşamada yapılması gerekli olan bir di-
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ger çalışma da, plan dönemi için hesaplanmış bulunan gelirin, tü-
ketim ve yatırımlar arasındaki bölünüşünü, ithalat ve ihracat ka-
lemlerinin tahminlerini yapmak, yapdacak yatırımların finansman 
tablosunu hazırlamak olacaktır. Böylece, makro aşama, kaynak-
harcama dengesi, yatırım-tasarruf  dengesi, finansman  dengesi ve 
ödemeler dengesi çalışmalarının yapılması ile tamamlanmış olur. 
Bu noktada şu hususu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Makro aşa-
mada ekonominin makro büyüklükleri saptanırken ve dengeler ku-
rulurken, eldeki istatistiki verilerin miktar ve güvenirlirliğine bağlı 
olarak Input-Output ve Doğrusal Programlama gibi ileri plan mo 
deûerinden yararlanılır. Bu modellerin sonuçlan ile sektör analiz-
leri aşamasında elde edilen sonuçlar arasındaki bağlantının kurul-
ması ve gerekli düzeltmelerin yapılması zorunludur. Sektör analiz-
leri, bir yandan ayrıntılı sektörel talep çalışmalan, bir yandan da 
sektörler arası tutarlılığın sağlanması yönünde olur. Sektörler arası 
tutarlılığın sağlanması için yine Input-Output analiz tekniğinden 
yararlanılır. Sektör analizleri aşaması ve buna temel teşkil eden 
teknikler Dördüncü Bölümde ve bu tekniklere dayalı plan modelle-
rine örnek olabilecek Türkiye'nin beş yıllık kalkınma planlarının 
makro modelleri son bölümde ayrmtılan ile açıklandığı için, bura-
da Üçüncü Beş Yıllık Plandan alman sayısal örneklerle makro aşa-
madaki dengeler hakkında özet bilgi vermekle yetinilmiştir. 

1. Kaynaklar-Harcamalar Dengesi 

Bir ekonomideki toplam kaynaklar, gcyrı safi  milli hasıla ile 
dış tasarruflardan  oluşmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Planda piyasa 
fiyatlan  ile gayn safi  yurt içi hasılanın 1972-77 döneminde yılda 
ortalama % 8, gayrı safi  milli hasılanın da % 7.9 oranında artması 
öngörülmüştür3. Dış tasarruf  ile birlikte toplam kaynaklann bu dö-
nemde ortalama artış hızı, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 
% 7,7 olmaktadır. 

Belli bir kalkınma hızı varsayımına göre elde olunan gelir ile 
dış tasarruf  tahminlerinden oluşan toplam kaynaklar ekonomide 

3 Gayri safi  yurt içi hasıladan (GSYIH) gayri safi  milli hasılaya (GSMH) 
geçerken, dış ekonomik ilişkilerin faktör  alışverişi şeklinde olanlarını hesa-
ba katmak gerekir. Tablodaki net dış alem gelirleri bu amaçla yer almış 
olup, bunun içinde işçi gelirleri, kâr transferleri,  dış borç faiz  ödemeleri, 
proje hizmet ödemeleri gibi faktör  alışverişi niteliğindeki kalemler bulun-
maktadır. 
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TABLO III. 3: Genel Denge 

1971 Fiyatları ile Milyar TL. 

KAYNAKLAR 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Yıllık % Artı? 

GSYIH (pf) 186.3 200.3 215.9 233.4 252.6 273.7 8.0 

Net Dış Alem Geliri 4.9 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7 3.3 

GSMH (pf) 191.2 205.7 221.4 239.0 258.3 279.5 7.9 

Dış Tasarruflar 2.5 2.4 2.2. 2.0 1.9 1.8 —6.5 

TOPLAM KAYNAKLAR 193.7 208.0 223.6 241.0 260.2 281.3 7.7 

HARCAMALAR 

Yatırımlar 40.1 45.2 51.0 57.5 64.7 72.8 12.7 

Sabit Sermaye Yat. 38.4 43.8 49.3 55.5 62.4 70.0 12.8 

Stok 1.7 1.4 1.7 2.0 2.3 2.8 10.5 

Tüketim 153.7 162.8 172.6 183.6 195.5 208.5 6.3 

Özel 124.6 131.5 138.9 147.1 156.1 165.8 5.9 

Kamu 29.1 31.3 33.7 36.4 39.4 42.7 8.0 

TOPLAM HARCAMALAR 193.7 208.0 223.6 241.0 260.2 • 821.3 7.7 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı, Üçüncü  Beş Yıllık  Kalktnma  Planı, 1973-1977, Başbakanlık Basımevi, 
Ankara 1973, s. 165. Tablo: 102. Farklar yuvarlama hatalarmdandır. 



yatırım ve tüketim harcamaları arasında böiüşülecektir. Yatırım 
miktarlarının maro plan aşamasında ne şekilde belirleneceği konu-
su önceki bölümde ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Hatırlanacağı 
üzere, sermaye/hasıla oranı yardımı ile yatırımların yıllar itibarı ile 
dağılımı saptanabilecektir. Toplam kaynaklar ile yatırımlar arasın-
daki fark  tüketim harcamalarını verecektir. Tekrar belirtelim ki, 
bu tabloda yer alan makro büyüklükler, sektör analizleri aşamasın-
da yapılan çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlarla tutarlı hale 
getirilmiş büyüklüklerdir. 

Tabloda yer alan tüketim harcamaları miktar olarak planlı dö-
nem içinde artmış olmakla beraber, GSMH içindeki payı beş yıllık 
dönem itibarı ile azaltılmıştır. Böylece, planda tasarrufları  hızlan-
dırıcı bir politika izlendiği açıkça görülebilmektedir. 

Toplam yatırımların dönem içinde yıllık ortalama artış hızı % 
12.7 dir. Yatırımların her yıl hem mutlak miktarları hem de GSMH 
içindeki payları artmıştır. Tabloya göre planlı dönemde sağlanacak 
GSMH artışı 88.3 milyar olup, bu artış için yapılacak toplam yatı-
rım tutarı 291.2 milyardır. Böylece marjinal toplam sermaye/hasıla 
katsayısı 3.3, marjinal sabit sermaye/hasıla katsayısı da 3.2 olmak-
tadır. 

2. Yatırım-Tasarruf  Dengesi 

Planlı dönemde öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi, ta-
sarruflarda  gerekli olan artışların sağlanmasıyla mümkün olabile-
cektir. Aşağıdaki tabloda yatırım-tasarruf  dengesi ile ilgili büyük-
lüklerin beş yıllık dağılımları verilmektedir. 

Tablodan da görüleceği gibi, ağırlık iç tasarruflara  verilmiştir. 
Dış tasarrufların  planlı dönem içinde azalmasına karşılık, iç tasar-
rufların  giderek artması öngörülmüştür. Planlı dönemde GSMH ar-
tışı 88.3 milyar, toplam iç tasarruf  artışı ise 33.4 milyardır. Buna 
göre öngörülen iç tasarruf  artışının gerektirdiği marjinal tasarruf 
oranı % 38 olmaktadır. Bu oran, hedef  alınan kalkınma hızının ger-
çekleştirilmesi için oldukça büyük bir fedakârlığın  yapılması gerek-
tiğini açık olarak ortaya koymaktadır. 

3. Finansman Dengesi 

Tasarrufların  kamu-özel ayrımına bakıldığında üçüncü plan dö-
neminde özel tasarruflarda  yılda ortalama % 8.3 dolayında bir ar-
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TABLO III . 4: Yatırım-Tasarruf  Dengesi 

1971 fiyatları  ile Milyar TL 

TASARRUFLAR 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Yıllık % Artış 

I. Toplam Iç Tasarruflar  : 37.5 42.8 48.7 55.4 62.7 71.0 13.6 

a) özel : 20.9 21.8 23.0 25.3 28.2 31.5 8.5 

b) Kamu : 16.6 21.0 25.7 30.0 34.5 39.4 18.9 

II. Dış Tasarruflar  : 2.5 2.4 22 2.0 1.9 1.8 —6.5 

TOPLAM TASARRUFLAR : 40.1 45.2 51.0 57.4 64.7 72.8 12.7 

YATIRIMLAR 

I. Sabit Sermaye Yat. : 38.4 43.8 49.3 55.5 62.4 70.0 12.8 

a) Özel : 18.0 18.6 21.1 24.0 27.4 31.5 11.8 

b) Kamu : 20.4 252 28.2 31.5 35.0 38.5 13.6 

II. Stok Değişmesi : 1.7 1.4 1.6 1.9 2.3 2.8 10.5 

a) Özel : 0.8 0.9 1.0 12 1.4 1.7 16.9 

b) Kamu : 0.9 03 0.6 0.7 0.9 1.0 3.1 

TOPLAM YATIRIMLAR : 40.1 45.2 51.0 57.4 64.7 72.8 12.7 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı, Üçüncü  Beş Yıllık  Kalkınma  Planı: 1973-1977, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 
1973, s. 172, Tablo: 105. Farklar yuvarlama hatalanndandır . 



TABLO III. 5 : Kamu Kesimi Finansman Dengesi 
1971 Fiyatları üs Milyar TL. 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 
ifıllık  Vo  Artış 

I. Kamu Harcamaları : 60.3 66.8 T2.8 192 86.2 93.T 92 

Cari Harcamalar : 29.1 31.3 33.7 36.4 39.4 42.7 8.0 
Yatırım Harcamaları : 21.3 25.7 28.8 32.3 35.9 39.5 132 
Transfer  Harcamalar ı : 9.9 9.8 10.3 10.6 10.9 114 2.9 

II. Kamu Gelirleri : 54.7 61.T 68.1 T4.7 82.1 90.4 10.6 

Vergiler : 40.3 44.4 49.0 54.9 61.7 69.3 11.4 
Vergi Dışı Gelirler : 25 25 2.6 2.9 3 2 3.5 12 
Faktör Gelirleri : 7.0 10.3 12.9 14.8 16.1 18.1 20.9 
Sosyal Fonlar : 1.1 0.9 0.9 0.0 —0.6 —1.9 
Dış Borçlanma : 3.7 3.5 2.6 2.0 1.7 1.4 —22.0 

III. Ek Finansman Gereği : 5.6 5.1 4.7 45 4.0 3 2 
Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı, Uç  üncü Beş Yıllık  Kalkınma  Planı, 1973-1977, Başbakanlık Basımevi, 

1973, Tablo: 108 ve 112 den hazırlanmıştır. 



tışa karşılık, kamu tasarruflarında  % 15.9 düzeyinde bir artış bek-
lendiği görülmektedir. Dolayısı ile kamu kesimi planda önemli bir 
yer tutmakta, planın genel dengesinin sağlanmasında kamu kesimi-
nin gerçek ek finansman  ihtiyacının doğru tahmin edilmesi gerek-
mektedir. Bunun için makro aşamada kamu gelir ve giderlerinin 
tahmin edilmesi gerekir. 

Aşağıdaki tabloda kamu kesiminin üçüncü beş yıllık planlı dö-
neme ilişkin finansman  dengesi verilmektedir. 

Tablodan da görüleceği gibi, kamu harcamaları, cari harcama-
lar, yatırım harcamaları ve transfer  harcamaları olmak üzere üç 
grupta toplanmıştır. Cari harcamalar esas itibariyle tüketim har-
camaları ve gelişme harcamalarını kapsamaktadır. Tüketim harca-
maları, güvenlik, adalet, milli savunma gibi devletin klasik fonksi-
yonlarını yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalardır. Gelişme 
harcamaları ise doğrudan doğruya ekonomik gelişme ile ilgili dev-
let faaliyetleri  için yapılan harcamaları kapsar. Örneğin eğitim, sağ-
lık gibi sosyal alt yapıyı kuracak ve güçlendirecek nitelikteki har-
camalar bu türdendir. Bu niteliği nedeni ile gelişme carileri plan 
dönemi içinde tüketim harcamalarma oranla daha hızlı arttınlmaya 
ve böylece yapılması düşünülen yatırımlarla paralellik kurulmaya 
çalışılır. Nitekim üçüncü beş yıllık dönemde cari harcamalar için-
deki gelişme carilerinin eğitim ve sağlık sektörlerindeki yatırımlara 
paralel olarak % 10 olarak artması öngörülmüş, cari harcamalar-
daki artışın yılda % 8'i aşmaması esas alındığından, diğer tüketim 
harcamalarındaki artışın yılda ortalama % 6 dolayında tutulması 
zorunlu olmuştur. 

Planlı dönemde ekonomide hedef  alman kalkınma hızına ulaş-
mak için kamu yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğinden, cari 
harcamaların belli bir düzeyde tutulması zorunluluğu vardır. Ni-
tekim tablodan da izleneceği gibi, yatırım harcamalarının planda 
öngörülen sanayileşme amacı, üretim yapısı ve yöresel gelişmişlik 
farkları  göz önünde tutularak yılda ortalama % 13.2 oranında art-
tırılmasına karşılık cari harcamaların % 8 i aşmaması öngörülmüş-
tür. 

Kalkınma planlarında kamuya ilişkin hedeflere  ulaşılması, ge-
rekli gelir kaynaklarının sağlanmasına bağlıdır. Bu kaynaklar genel 
olarak vergi ve benzeri kalemlerden oluşur. Yukardaki tabloda 
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üçüncü beş yıllık plan için söz konusu gelir sınıflaması  yer almak-
tadır. 

Gelir kalemleri içinde en önemli kalemi vergiler oluşturmakta-
dır. Bu kalem içinde dolaysız vergiler, dolaylı vergiler ve servet 
vergileri ile diğer vergiler (veraset ve intikal vergisi, taşıt alım ver-
gisi, emlak alım vergisi gibi) yer alır. Makro aşamada vergi kalemi 
ile ilgili tahmin yapılırken geçmiş yıllarda vergi hasılatındaki artış 
hızlarına ve vergi idaresinde yapılacak iyileştirmelerin bu vergiler 
üzerinde yaratacağı olumlu etkilere bakmak gerekecektir. Yine it-
halata bağlı olan dolaylı vergi tahminlerinde, ithalatın planlı dö-
nemdeki muhtemel büyüklüğü, iç üretim ve tüketim miktarı göz 
önünde tutulmak gerekecektir. Öte yandan vergi dışı normal gelir-
ler, katma bütçeli idarelerin gelirleri, özel fonlar  ve çeşitli gelirler 
ile mahalli idarelerin vergi dışındaki gelirlerini içermektedir. Bu 
gelir kaleminin plan döneminde sürekli olarak artacağı tahmin olun-
muştur. Tabloda yer alan kamu faktör  gelirleri, kamu gelirleri için-
de önemli bir paya sahiptir. Bu gelirler, kamu iktisadi teşebbüs-
lerinin kâr, amortisman ve karşılık hesaplan ile kira ve faiz  gelir-
lerinden oluşmakladır. Bu kalemlerin tahmininde de geçmiş yıllar-
daki uygulamaya bakmak ve mevcut işletmeci kurumların durum-
larında meydana gelecek iyileşmeleri dikkate almak gerekir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda kamu kesiminin gelir ve harcama 
tahminlerine bakıldığında giderek azalan bir ek finansman  gereği-
nin ortaya çıktığı görülmektedir. Planda bu gereğin, uzun vadeli 
borçlanma ile karşılanacağı ifade  olunmaktadır. 

Planlarda yatırım-tasarruf  dengesinin genel denge analizine te-
mel olarak kullanılabilmesi için kamu kesimi finansmanı  yanında 
özel kesim finansman  dengesinin de kurulması gerekir. Tablo III. 
6 da özel kesim yatırım-tasarruf  tahminleri yer almaktadır. Tablo 
dikkatle incelendiğinde üçüncü planın son iki yılında yatırımlann 
tasarruf  tahminlerini aştığı görülecektir. Söz konusu yıllarda tah-
min edilen tasarruf  açıklarının dış alemden ve kamu kesiminden 
yapılacak net sermaye transferi  ile kapatılacağı, planlı dönemin ilk 
yıllarındaki tasarruf  fazlalannm  ise kamu kesimine borç vermeye 
olanak sağlayacak büyüklükte olması öngörülmüştür. Söz konusu 
kalemlerin planlı döneme ilişkin tahminleri Tablo III. 6 da ayrıntılı 
olarak yer almaktadır. 
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TABLO III. 6 : Özel Kesimin Finansman Dengesi 

(1971 Fiyatları ile Milyar TL) 

1973 1974 1975 1976 1977 
Yıllık »/o 

Artış 

I. Özel Yatırımlar 19.5 22.1 252 28.8 332 12.1 

II. Özel Tasarruflar 21.8 23.0 25.4 282 315 8.5 

IIİ. Tasarruf-Yatırım 
farkı 22 0.9 0.1 - 0 . 5 —1.7 — 

IV. Sermaye trans. (net) 2.5 2.6 2.9 3.1 2.8 — 

— Dış Alemden 13 13 1.4 1.5 1.6 — 

— Kamudan4 2.5 2.8 3.2 35 3.3 — 

— Kamuyab —1,3 —1.5 —1.7 —1.9 —2.1 — 

V. Özel Nakdi Tasarruf 
(III + IV) 4.7 3.5 3.0 2.6 1.1 — 

VI. Kamu Kesimine İkraz 2.5 1.5 1.0 1.0 — — 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı, Üçüncü  Beş Ytllık  Kalkınma  Planı, 
1973-1977, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1973, s. 186, Tablo: 118. 

a) Kamu kesiminden özel kesime sermaye transferi,  kamulaştırma, iç 
borçların ödenmesi ve diğer sermaye transferini  kapsamaktadır. 

b) Özel kesimden kamu kesimine sermaye transferi  servet vergileri öde-
meleridir. 

4. Ödemeler Dengesi 

Kalkınma planlarında makro aşamada kurulması gereken bir 
diğer denge de, dış ekonomik ilişkilerle ilgilidir. Bu aşamada öde-
meler dengesinde yer alan ihracat, ithalat, görünmiyen kalemler ve 
sermaye hareketlerine ilişkin büyüklüklerin plan dönemine ait tah-
minlerinin yapılması gerekir. 

İhracat ödemeler dengesinin önemli bir kalemidir. Plan döne-
mi için yıllar itibarı ile ihracat miktarları tahmin edilirken, ihraç 
talebini etkileyen çeşitli faktörlerin  analiz edilmesi gerekir. Bu fak-
törler, ihraç piyasalarının gelir düzeyindeki değişmeler, ihraç mah 
ve hizmetlerinin fiyatlarındaki  muhtemel değişmeler ve ikame edi-
lebilir rakip malların durumudur. Dolayısı ile ülkenin plan dönemi 
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için ihraç malı ve hizmetlerinin muhtemel hacmini saptarken, gelir, 
fiyat  ve ikame esnekliklerinin hesaplanması gerekecektir. 

Gelir esnekliği ihraç piyasalarındaki gelir değişmesine karşı ül-
ke ihracatındaki değişme oranını gösterir. İhracatın bu yolda tah-
mini, büyük ölçüde o ülkenin dünya ticaret hacminde önemli bir 
yer tutup tutmamasına bağlıdır. Örneğin bugün Türkiye'nin ihraca-
tı büyük ölçüde Ortak Pazar ülkeleri ile ABD ve Japonya gibi bü-
yük piyasalara yönelmiştir. Ancak bu ülkelerin ithalat hacmi içinde 
küçük bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan söz konusu ülkelerin gelir 
düzeyinde meydana gelecek yükselmelerin Türkiye'nin ihracatını 
arttırıcı yönde bir etkisi olacağı beklenemez. Dolayısı ile ihracat 
hacmini, Türkiye açısından, gelir esnekliği yolu ile tahmin etmek 
bize anlamlı gelmemektedir. 

İhracatın tahmininde fiyat  esnekliklerinden yararlanmak da 
mümkündür. Bunun için ihraç mallarının ayrı ayrı fiyat  esneklik-
lerini hesaplamak gerekir. Esnekliğin yüksek olduğu mallarda fiyat-
ları düşürerek ihracatı arttırmak olanağı aranabilir. Ancak fiyat-
lar tek başına ihracatı etkileyen bir faktör  değildir. Aynı zamanda 
ülkenin o malda tekelci durumunda olup olmaması da önem taşır. 
Ülke, tekelci durumunda olduğu ihraç malları açısından esnek bir 
taleple karşı karşıya ise, fiyat  düşürerek ihracatı arttırabileceği için 
bir sorunla karşılaşmaz. Ancak esnek olmayan bir talep söz konusu 
ise, tekelci durumunda olduğu mallar için fiyat  yolu ile ihracatı et-
kilemek olanaksızdır. Buna karşılık küçük ölçüde arz edici duru-
munda olduğu malların ihracatını esnek olmayan taleibe rağmen 
rakip ülkeler aleyhine arttırabilir. Bu durum ikame esnekliğinin 
önemini ortaya koymaktadır. İkame esnekliği, bir ülkenin ihraç 
malı fiyatlarında  rakip ülke fiyatlarına  oranla bir değişme olduğun-
da, ihracatın rakiplere oranla ne yönde değişebileceğini ölçeı*. 

İhracat ile ilgili analizlerde fiyat  değişkeni yanında malın sa-
tıldığı dış piyasaların özellikleri, ihracat teşvikleri ile dış piyasaları 

4 Fiyat ve ikame esneklikleri ihracat tahminlerinde önemli analiz alet-
leri olmakla beraber, Türkiye ile ilgili araştırmalarda, ihracatı fiyatlar  yolu 
ile açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar. Bakınız, Erden öney, «Devalüasyon 
ve İhracatımızı Arttırma Olanakları», SBF  Dergisi,, Cilt XXV, Sayı 4, 1970, 
s. 211-221 ve Tuncer Bulutay, Ekonometrik  Bir Deneme, SBF Yaymı, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1967, s. 201-204. 
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etkileme olanakları, kurumsal yapı, ihraç mallarının üretim duru-
mu gibi faktörlerin  de göz önüne alınması gerekir. Bunların yanın-
da kullanılan istatistiklerin de güvenilir olması gerekir. Aksi halde 
yapılan hesaplamaların doğruluk derecesi sınırlı olacaktır. 

Makro plan aşamasında ihracat yanında ithalatın da tahmin 
edilmesi gerekir. İthalatı kendi içinde, tüketim  malları  ithalatı,  ya-
tırım malları  ithalatı  ve ham madde  ve yarı mamul ithalatı  şeklin-
de üç grupta toplayarak tahmin yapmak mümkündür. 

Planlı dönemde tüketim mallan ithalatının hangi düzeyde ola-
cağı tahmin edilirken, yurt içi toplam tüketim harcamalannı bil-
mek ve bunun içindeki ithalat payını hesaplamak gerekecektir. 
Dolayısı ile toplam tüketim hacminde planlı dönemde meydana ge-
lecek artışlara göre tüketim mallan ithal talebini hesaplamak müm-
kün olabilecektir. Bununla beraber döviz dar boğazı ile karşı kar-
şıya olan az gelişmiş ülkelerde tüketim malı ithalatı genellikle ar-
tık kalem olarak tahminlere girer. 

Yatırım malları ithalat talebine ilişkin tahminler ise, doğrudan 
doğruya yurt içinde yapılacak yatırım miktarına bağlıdır. Her eko-
nomide belli dönemlerde yatırım hacmi ile yatırım malları ithalatı 
arasında belirli bir ilişki vardır. Örneğin bu oran % 25 ise toplam 
yatırımlar 1 birim arttığında bu artışın 0.25 i kadar ithalat yapıla-
cak demektir. Türkiye'de yatırımlarla yatınm malı ithalatı arasın-
da aşağı yukarı % 20 düzeyinde bir oran olduğu söylenebilir. Plan-
lı dönemde belli bir kalkınma hızının gerekli kıldığı toplam yatı-
rımlar hesaplandıktan sonra, bu oran yardımı ile, gerekli yatırım 
malı ithalatını kabaca tahmin etmek mümkündür. Ancak bu nokta-
da, plan döneminde sağlanacak ithal ikamesini dikkate alarak tah-
minleri düzeltmek gerekir. 

Ham madde ve yarı mamul mallar ithalat talebi ise, büyük 
öJçüde ekonominin üretim düzeyine bağlıdır. Ham madde ve yarı 
mamuller, belli malların üretiminde kullanılan ara mallanndan 
başka bir şey değildir. Bu nedenle plan dönemi için hesaplanacak 
üretim artışlarına paralel olarak, ham madde ve yarı mamullerin it-
halatı da artış gösterecektir. Dolayısı ile planlı dönemde toplam 
üretim ile ara malları ithalatı arasındaki oranlann bilinmesi halin-
de bu malların ithal talebi tahmin edilebilir. 
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Kalkınma planlarında ithal talebinin tahmini yanında ithal ka-
pasitesinin de hesaplanması gerekecektir. İthal kapasitesini mal ve 
hizmet ihracatı ile sermaye hareketleri belirler. İthal kapasitesi 
planlı dönemde bu iki faktördeki  gelişmelere göre hesaplanarak 
ithal tahmini ile karşılaştırılmalıdır. İthal kapasitesindeki artış ora-
nı, ithalat talebindeki artış oranına eşit değilse, iç üretimin ithalat 
yerine ikamesi zorunluluğu ortaya çıkar. 

İthalat ikamesinin tahmini kalkınma planlarının önemli sorun 
larmdan biridir. Çünkü eğer yatırımlar ithalat ikamesi ilkesini dik-
kate alarak yapılacaksa, ithalat ikamesinin doğru biçimde tahmini 
gerekir. İkame miktarı tahmin edildikten sonra da, ikame politika-
sına temel olabilecek kriterlerin saptanması ve bunu izleyen aşama-
da da ikamenin hangi sektörlerde ya da mallarda yapılması gerek-
tiği konusu kararlaştırılmalıdır. 

İkame miktarı ve bunun hangi mallarda yapılması gerektiği, 
sektör bazında yapılacak ayrıntılı çalışmalarla saptanabilir. Ancak 
burada, izlenecek ikame politikasında uygulanacak kriterlerin ne-
ler olabileceği konusu üzerinde kısaca durmakta yarar görüyoruz. 

İthalat ikamesi sorunu, esas itibariyle, bir kalkınma planında 
izlenecek yatırım politikası için kullanılan yatırım kriterlerine göre 
çözümlenebilir. Yurt içinde yapılacak yatırımlar marjinal sosyal 
verimliliklerine göre yöneltilebileceklerine göre, ithal ikamesinde 
de benzer bir yaklaşım uygulanabilir. Örneğin «ithal ikamesi açısın-
dan döviz tasarrufu  sağlayan yatırımlara mı öncelik verilmeli, yok-
sa ihracatı arttıran yatırımlara öncelik tanıyarak bunların sağlıya-
cağı döviz olanakları sonucunda ithal kapsitesini genişletme yoluna 
mı gitmelidir» sorusunun çözümünde, her iki alanda söz konusu 
olabilecek yatırımların avantajlarını karşılaştırmak gerekir. Eğer 
ihracat faaliyetlerinde  bir birim yatırımın sağladığı avantaj, ithala-
tın ikame edilmesi düşünülen dallarda yapılacak bir birim yatırı-
mın avantajından büyük ise, ihracat sektörüne ağırlık vermek ve 
bu yoldan döviz gelirlerini arttırarak ithal kapasitesini genişletmek 
uygun olabilir. Kaldı ki, bugün, ithal ikamesi mi, ihracatın teşviki 
mi tartışması geçerliliğini yitirmiştir. Bu politikalar birbirinin al-
ternatifi  değil, tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Bununla bera-
ber, bu iki tip yatırım arasında bir tercih yapmak, yurt içi yatırım-
larda olduğu gibi, basit bir göreli avantaj karşılaştırması ile çözüm-
lenecek kolaylıkta değildir. Bunun nedeni, ihracat olanaklarını et-
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kileyen dış talebin önceden tahmininde yatan güçlüklerdir. Ger-
çekten, de başlangıçta ihracat açısından uygun bir dış talebin bu-
lunması nedeni ile yüksek olan bir göreli avantaj, ilerde dış talepte 
meydana gelebilecek bir daralma ile aleyhe dönebilir ve ihracat 
olanakları azalabilir. Sorunun çözümü, dış talep koşullarının tah-
minindeki doğruluğa, bir ölçüde de bu konuda elde edilmiş tecrü-
belere bağlıdır. 

Yukarda verilen kısa açıklama ihracatı arttırmak veya ithalatı 
ikame etmek alternatifleri  ile ilgilidir. îkame konusunda ikinci aşa-
mayı ise, doğrudan doğruya ikame alternatifleri  meydana getirir. 
Başka bir deyişle ithalatın ikamesi için yapılacak yatırımlarda ön-
celik hangi dallara verilmelidir, sorusunun çözümlenmesi gerekir. 
Burada da yatırımların göreli avantajlarını karşılaştırmak soruna 
ışık tutacaktır. Örneğin madeni eşya sanayine yapılan 1 birim yatı-
rımın milli hasılaya katkısı, lastik sanayine yapılan 1 birim yatırım-
dan fazla  ise, madeni eşya ithalatını ikame edici bir yatırım politi-
kası daha uygun olacaktır. Bununla beraber, her iki ithal malında 
nisbî fiyat  dengesi zamanla bozulabilir ve başlangıçta uygun bir 
ekonomik kritere göre yapılan ikame, zaman içinde ekonomik olma 
niteliğini kaybedebilir. Ancak plan yapan az gelişmiş ülkelerin her 
zaman bu gibi sorunlarla karşılaşmaları mümkündür. 

Makro aşamada ihracat ve ithalat tahminleri yanında ödemeler 
dengesini oluşturan diğer kalemlerin de tahmini yapılmalıdır. Bun-
lar aşağıda üçüncü plan döneminde ödemeler dengesi tahminleri-
ni gösteren 7 no. lu tablodan da görüleceği gibi, başlıca görünmi-
yen kalemler ile sermaye hareketleri kalemleridir. 

Göıünmiyen kalemler içinde yer alan dış borç faiz  ödemeleri 
tahmin edilirken, eski borçların plan dönemindeki faizleri  ile plan 
döneminde yeni alınacak borçların yine o plan dönemine isabet 
eden faizlerini  birlikte göz önüne almak gerekir. Hemen her ülkede 
devlet borçlarından doğan yükümlülükler konusunda yeter derece-
de bilgi olduğu için gerek sermaye hareketleri kısmmda yer alan 
dış borç ana para ödemelerinin, gerek göriinmiyen kalemler içinde 
bulunan dış borç faiz  ödemelerinin plan dönemine ait tahminleri 
genellikle kolay yapılır. Göriinmiyen işlemlerde yer alan yabancı 
özel sermayenin kâr transferlerinin  tahmini ise daha zordur. Bu ka-
lem bir yandan plan döneminde yabancı özel sermaye miktarında 
meydana gelecek gelişmelere, bir yandan da yapılacak yatırımla-
rın amortisman paylarına ve kâr elde etme olanaklarına bağlıdır. 
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Kaldı ki, elde edilecek kâr bir şekilde doğru tahmin edilse bile, 
yabancı girişimcinin bunun ne kadarım transfer  edeceğinin bilin-
mesi de son derece zordur. Tabloda net olarak ifade  edilen turizm 
ve dış seyahat gelirleri tahmin edilirken, geçmiş yıllardaki gelişme-
lerin ve plan döneminde sonuçlanacak turizm yatırımlarının dik-
kate alınması gerekir. Bununla beraber, bu kalemden elde edilecek 
döviz geliri, yurt içinde yapılacak yatırımlara ve turistleri etkile-
yecek propagandalara bağlı olduğu kadar, dış ekonomilerdeki ge-
lişmelerden de etkilenir. Bu nedenle çok kere yapılan tahminlerin 
gerçekleşmelerden uzak kaldığı görülmüştür. Nitekim Birinci ve 
ikinci Beş Yıllık Plan tahminleri gerçekleşmemiştir. Dış ekonomi-
lerdeki gelişmelerle yakından ilgili bir diğer kalem de işçi döviz-
leridir. Görünmiyen işlemler içinde en büyük kalemi oluşturan ve 
cari işlemler dengesini önemli ölçüde etkileyen bu kalemin doğru 
bir şekilde tahmin edilmesi gerekir. Aynı şekilde büyük bir yer tut-
mamakla beraber, görünmiyenler içinde proje kredileri hizmet öde-
meleri adı altında gösterilen ve yurt dışındaki firmalara  yaptırılan 
çeşitli projeler karşılığında ödenen paralan ve Türkiye'ye gelen ya-
bancı uzmanlara ödenen ücretleri gösteren kalem ile, diğer görün-
miyenler başlığı içinde yer plan navlun, liman ve istasyon masraf-
lan, sigorta, komisyon gilbi işlemlere ait tahminlerin de planlı dö-
nem için yapılması gerekir. İhracat-îthalat farkı  ile bu görünmiyen 
işlemler sonucu ortaya çıkan denge ya da dengesizlik, «cari işlem-
ler açığı veya fazlasını»  gösterir. 

Sermaye hareketleri tablodan da görüleceği gibi ödemeler den-
gesinin denkleştirici kalemidir. Bu başlık altında yer alan kalem-
lerin de plan dönemi için tahminlerinin yapılması büyük bir güç-
lük taşımaz. 

Bir ülkenin ödemeler dengesi açığı denilince, bağımsız nitelik-
teki kalemler arasındaki fark  anlaşılmak gerekir. Bağımsız kalem-
ler, varlık nedenini doğrudan doğruya kendisinden alan, ekonomik 
anlamda bir kazanç sağlama amacı güden işlemlerden doğar. Mal 
ve hizmet ithalatı ile ihracatı bu niteliktedir. Yine uzun vadeli ser-
maye hareketleri ülkenin kalkınma faaliyetine  katkıda bulunma 
amacı taşıdığından bu kategoriye girer. Öte yandan ödemeler den-
gesindeki denkleştirici kalemler, bağımsız işlemler sonucu ortaya 
çıkarlar. Kısa vadeli sermaye hareketleri, altın ve döviz rezervle-
rindeki değişmeler, IMF Özel Çekiş Haklarından kullanımlar bu 
türdendir. Dolayısıyle bağımsız kalemler arasındaki fark,  tanım ge-
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TABLO III. 7 : Ödemeler Dengesi 
(Milyon Dolar) 

1972 1973 1974 1975' 1976 1977 

I. Cari işlemler 

A. Dış Ticaret 

1. İhracat 750 825 910 ıcoo 1090 1175 

2. İthalat —1315 —1430 —1532 —1637 -1749 —1850 

Dış Ticaret Dengesi —565 —605 —622 —637 —659 —675 

B. Görünmiyen kalenler 

1. Dış Borç faiz  Öde-
meleri —79 —79 —80 - 8 1 —81 —85 

2. Turizm ve Dış Seya-
hat (Net) 20 30 43 56 70 85 

3. İşçi Gelirleri 510 540 555 570 585 600 

4. Kâr Transferleri - 4 0 —41 —46 —50 —55 —60 

5. Proje Kredileri Hiz-
met ödemeleri - 4 0 - 4 0 —40 —40 —40 - 4 2 

6. Diğer Gorünmiyen-
1er (Net) 5 13 20 25 31 37 

Görünmiyen kalemler 
Dengesi (Net) 376 423 452 481 ' 510 535 

c . Enfrastrüktür  ve off-
Shore 7 10 10 10 10 10 

Cari İşlemler Den-
gesi —182 —172 —160 —146 —139 —130 

II. Sermaye Hareketleri 

1. Dış Borç Ödemeleri —202 —200 —150 —135 —125 -125 

2. T.L. Gıda İthalatı 18 20 22 24 26 28 

3. Özel yabancı ser-
maye 40 42 45 48 51 55 

4. Dış Krediler 269 278 209 172 146 127 

Bedelsiz İthalat 30 32 34 37 41 45 

Sermaye Hareketleri 
Dengesi 182 172 160 146 139 130 

Genel Denge - - - - - — 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilâtı, Üçüncü  Beş Yıllık  Kalkınma  Planı, 
1973- 1977, Başbakanlık Basımevi,Ankara, 1973, s. 192, Tablo: 121. 
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reği, denkleştirici kalemler toplamına eşit olacaktır. 0 halde, öde-
meler dengesi açığı hesaplanırken ya bağımsız kalemler arasındaki 
farkı  bulmak ya da, denkleştirici kalemlerin toplamını almak ge-
rekir. Bu açıdan Tablo III. 7 ye baktığımızda, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde, ödemeler dengesinde Kısa Vadeli Sermaye Hare-
ketlerinde, Altın ve Döviz Rezervlerinde bir değişme, ya da Özel 
Çekiş Haklarında herhangi bir kullanım öngörülmemektedir. Dola-
yısıyla ödemeler dengesinin bu dönemde açık vermeyeceği ve den-
gede olacağı umulmaktadır. 

Burada belirtilmesi gereken bir nokta, Kaynak-Harcama den-
gesinde (Tablo. III. 3) ve Yatırım-Tasarruf  dengesinde (Tablo. 
III. 4) yer alan dış tasarrufların  aslında cari işlemler açığından 
başka bir şey olmadığıdır. Çünkü cari işlemler açığı ekonomide dış 
kaynaklarla karşılanması gereken tasarruf  açığını gösterir. Tablo 
III. 7 de Milyon Dolar olarak ifade  edilen cari işlemler açıkları 
1 Dolar = 14 TL döviz kuru ile çarpılırsa, bu eşitliğin sağlandığı 
kolaylıkla görülür. Gerçekten cari işlemler açığı, mal ve hizmet it-
halatı ile mal ve hizmet ihracatı arasındaki farkı  gösterir. Bu fark, 
cari işlemler açığının finansman  şeklini gösteren sermaye hareket-
lerinin artı kalemleri ile kapatılır. Bu kalemler içinde başlıcası dış 
kredilerdir. Dış kredilerin dış borç ödemesi çıktıktan sonra kalan 
kısmı, cari işlemler açığının finansmanına  gidecektir. Dolayısı ile 
cari işlemler açığı kadar bir dış tasarrufun  toplam kaynak içinde 
yer alması söz konusu olacaktır. 

Tablo III. 7 dikkatle incelendiğinde ithalat ve ihracatın gide-
rek arttığı, ancak dış kaynaklara bağlılığın en önemli göstergesi 
olan cari işlemler açığının küçüldüğü görülecektir. Cari işlemler 
açığındaki düşüşe paralel olarak da dış kredilerin üçüncü plan dö-
neminde azalacağı tahmin edilmiştir. 
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4 

B ö l ü m 

SEKTÖR ANALİZLERİ 
Önceki bölümde planlamanın makro aşamasında yapılması ge-

reken işler ayrıntılı biçimde açıklanmıştı. Hatırlanacağı üzere bu 
aşamada önce farklı  kalkınma hızlarına tekabül eden gelir seviye-
leri hesaplanıyor ve bu gelirin tüketim ve tasarruf  arasındaki bö-
lümüne ve dolayısı ile toplumun yapabileceği yatırım gücüne göre 
hedefler  nihai hale getiriliyordu. Belli bir kalkmma hızı seçildik-
ten sonra da, buna ulaşmak için gereken yatırım hacmi saptanarak 
iç tasarruf  miktarı ile karşılaştırılıyor ve böylece dış finansman  ih-
tiyacı belirleniyordu. Ayrıca ithalat gereği ile fiili  ithal kapasitesi 
karşılaştırmaları ile planın gerçekleşmesi için gerekli ikame mik-
tarları saptanmış oluyordu. Bu şekilde özetliyebileceğimiz makro 
aşamadan sonraki safhada,  makro hedeflere  ulaşmak üzere ekono-
minin çeşitli alanlarında fiilen  yapılacak işlerin gösterilmesi gere-
kir. Bu ise, sektör analizlerinin kapsamına girer. 

Sektör analizleri aşamasında hangi malların ne miktarlarda 
üretileceği, yani sektörel üretim düzeylerinin ne olacağını saptamak 
ve buna göre yatırımların sektörel dağılımını belirlemek gereke-
cektir. Bunun için sektörlerde nihai malların, ara mallarının ve it-
hal malları taleplerinin, başka bir deyişle sektörel toplam talebin 
araştırılması gerekir. Bilindiği gilbi her sektördeki talep hacmi, bu-
nun ithalatla karşılanan kısmı çıktıktan sonra üretime eşit olacak-
tır. Dolayısı ile sektörlerde nihai (tüketim) mallarının taleplerinde 
ne yönde bir gelişme olacağı, plan dönemi içinde ara malı ve hiz-
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metlerinin ne miktarda üretileceği konularının sektör bazında ay-
rıntılı biçimde analiz edilmesi gerekir. Bunun için her sektörün 
mevcut durumu geniş bir açıdan ele alınmalı, kullanılan ve potan-
siyel kullanma olanağı olan kaynaklar, bunların verimlilik derece-
leri, kısaca, üretim faktörlerini  en etkin biçimde kullanma olanak-
ları üzerinde ayrıntılı teknik ve ekonomik çalışmalar yapılmalıdır. 
Bu aşamadan sonra da, sektör analizleri sonucunda elde edilen 
sektörel gelişme hedefleri  ile makro aşamada saptanmış hedefler 
arasında tutarlılığın sağlanması için gerekli düzeltmelerin yapıl-
ması ve plana son şeklin verilmesi gerekecektir. 

Gerek sektörlerarası tutarlılığın sağlanması, gerek sektörel ge-
lişmelerle makro büyüklükler arasındaki tutarlılığın sağlanması en 
düstrilerarası analize temel olan modeller yardımı ile yapılabilir. 
Güllümüzde kalkınma planlan yapan birçok ülkede uygulanan en-
düstrilerarası modellerin başlıcalan, Input-Output ve Doğrusal 
Programlama modelleridir1. Bu modeller ve bunların çözüm teknik-
leri iktisadi planlamanın güçlü aletleridir. Bu bakımdan kitalbm bu 
bölümünde, her iki yöntemin planlamanın bu aşamasında ne şekil-
de kullanılacağı, uygulamada karşılaşılan sorunların ne şekilde çö-
zümlenebileceği konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca dar anlam-
da inputoutput analizinin dışında kalan nihai mallara ait talep pro-
jeksiyonlarına, yani nihai talep unsurlarının tahminlerine de deği-
nilecektir. 

I. INPUT-OUTPUT ANALİZİ 

Burada sektör planlamasında kullanılan input-output modeli-
ni, önce en basit şekli ile sunacağız. Kuşkusuz, daha gerçekçi ol-
mak amacı ile endüstrilerarası sistemi daha karmaşık biçimde for-

1 Input-Output modeli ilk olarak Wassily Leontief  adlı bir iktisatçı tara-
fından  formüle  edilmiş ve Amerikan ekonomisine uygulanmıştır. Leontief'in 
çalışmaları ile geliştirilen bu analiz yöntemi, bugün birçok ülkelerin endüstri-
lerarası ilişkilerle ilgili amprik çalışmalarında kullanılmaktadır. Sektör plan-
lamasının yapılmasında kullanılan ve input-output'un bir tamamlayıcısı sayı-
lan bir diğer metod da, Dantzig ve Koopmans tarafından  geliştirilen «faaliyet 
analizi» veya «doğrusal programlama» tekniği olmuştur. Bu son katkı, en-
düstrilerarası modellere, alternatifler  arasında seçim unsurunu eklemiş ve 
böylece endüstrilerarası modellerin ekonomik politika analizlerindeki yarar-
larını arttırmıştır. 

98 



müle eden modeller de kullanılabilir. Ancak bunların çoğu, 
Leontief'in  temel input-output modelinin genellemesinden başka bir 
şey değildir. Daha sonra da temel input-output modelim genişlete-
rek gerçeğe daha uygun hale getirme olanakları üzerinde duracağız. 

1. Endüstrilerarası İşlemler Tablomu 

Milli ekonominin planlaması için, herşeyden önce, ekonominin 
yapısını tanımak ve çeşitli endüstri veya üretim kolları arasındaki 
ilişkileri bilmek gerekir. Endüstrilerarası ilişkiler ise, çok yönlü ve 
oldukça karmaşıktır. Örneğin ekonomide inşaat sektörüne olan ta-
lep artışını karşılayabilmek için daha fazla  çelik üretilmesi gerekir. 
Çelik üretimi için kömüre, kömür üretimi için enerjiye ihtiyaç 
vardır. Böylece belli bir faaliyet  dalındaki bir talep artışı, ekonomi-
nin diğer dallarına yansıyan talep artışları meydana getirebilecek-
tir. Endüstrilerarası ayrıntılı ilişkileri anlayabilmek için, bu ilişki-
leri gösteren modellere ihtiyaç vardır. İşte Input-Output, matema-
tik ve istatistik analizleri yardımı ile, ekonominin endüstrilerarası 
yapısını dikkatli ve tutarlı bir biçimde inceleyen bir modeldir. 

Aşağıdaki tablo, sektörler arasındaki ayrıntılı mal ve hizmet 
akımlarını daha kolay kavrayabilmemize yardımcı olacaktır. Bu 
tabloya «endüstrilerarası işlemler tablosu» veya «input-output akım 
tablosu» adı verilir. 

Dikkat edilecek olursa Tablo IV. 1, ekonomide üretilen bütün 
mal ve hizmetlerin ve bunların sektörlerarası akımlarını kapsamak-
tadır. Gerçekten ekonomide n tane sektör olduğu varsayılmış ve 
her sektör tabloda, hem output üreticisi hem de input tüketicisi 
olmak üzere iki kere yer almıştır. Buna göre her hangi bir sektö-
rün sırasına ait elemanlar, o sektörün belli bir dönem içinde yap-
tığı üretimin diğer sektörlere dağılımını, sütun elemanları ise aynı 
sektörün üretim yapabilmek için diğer sektörlerden aldığı input-
ları göstermektedir. 

Tabloda dikkati çeken bir diğer nokta, malların «ara malları» 
ve «nihai mallar»; inputlarm da «üretilmiş veya ara inputlar» ile 
«temel inputlar» olarak iki alt bölüme ayrılmış olmasıdır. Mal ve 
hizmetlerin bu şekilde ayrımı, bir bakıma Input-Output sisteminin 
«açık» modelinin ifadesi  olmaktadır. Açık modelde nihai mal ve 
hizmet talebi, sektörlerarası yapı dışında tutulur ve böylece nihai 
talepteki değişmelerin sektörlerarası yapı üzerindeki etkilerini tah-
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Tablo IV. 1 Input-Output Akım Tablosu 

\ Kullanan Ara Mal Talebi Nihai Talep Toplam Arz 
Sektör 

Üreten x 
Sektör 1 2 . . . n 

Toplam 
Ara Malı 
Talebi 

Tüke- Yatı- Dev- İhra. Stok 
tim rım let cat Değ. 

Nihai 
Talep 

Toplamı 

Arz 

Toplam 
Talep îtüıalat Üretim 

1 x ı ı x ) 2 . . x „ . . . Xln w, c, Iı G, Ej s, Y, Zı M, 

2 X21 x a . . x 2 1 . . . X2n W2 C2 I2 G2 E, S 2 Y2 M, 

Ara 

Inputlar i Xil x a . . xin W, Gj Ei C. I, Sı Yi V Mı X, 

. BÖLME I . BÖLME II . . . . • • • • • • 

n *»1 XQ2' * Xnn W n c n I n G n E n s n Y n z n M n X n 

Aralnput Toplamı u, ua . . u=w 

Temel Inputlar 
(Katma Değer) v ı 

BÖLME III 

V2. . Vj. . . v a v c 

BÖLME IV 

V I VG VE v s V 

Toplam Üretim X, X 2 . . X , . . X n C I G E S Y z M X 



inin etmek olanağı doğar. Oysa kapalı modellerde nihai talep un-
surları bütünüyle (veya kısmen) sektörler arası bünye içinde tutu-
lur ve böylece Bölme II  tamamen (veya kısmen) Bölme / 'e katıla-
rak tablo tek bir bölmeden meydana gelmiş olur. Input-Output 
modeli ilk şekli ile kapalı olarak geliştirilmiş olmakla beraber, 
bugünkü uygulama büyük çapta sonradan geliştirilen açık model 
üzerinde olmaktadır. Şimdi söz konusu ayrıma göre tablonun böl-
melerinde yer alan ve sembollerle ifade  edilen işlemleri özetleme-
ye çalışalım. 

Tablodaki Bölme I,  ekonomide endiistrilerarası ilişkilerin te-
melini oluşturur. Sıralar, endüstrilerin diğerlerine verdikleri mal-
ları, yani o endüstrilerin outputunun diğerlerine giden kısmım, sü-
tunlar da, her endüstrinin üretim yapabilmesi için diğer endüstri-
lerden talep etmek durumunda olduğu inputları gösterir. Buna gö-
re Xjj, j sütunları i sıraları göstermek üzere, j endüstrisi tarafın-
dan talep edilen i malı miktarını ifade  edecektir. Endüstrilerin 
kendi mallarını talep etmeleri halinde, bunların da tabloda göste-
rilmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Nitekim Xn, 1 nci endüstri-
nin, X22 2 inci endüstrinin ve genelleştirilecek olursa, Xu, i nci en-
düstrinin kendi malına olan taleplerini gösterir. Tabloda her hangi 
bir i malına olan ara talep toplamı Wj ile gösterilmiştir. Buna göre 

W; = Xü + Xi2 + + Xij + . . . + Xin = Ej Xjj 

olacaktır. Yani, j nin bütün değerleri için i sırasındaki elemanların 
toplanması gerekir. Aynı şekilde belli bir endüstrinin diğer endüst-
rilerden aldığı ara inputları da, tabloda Uj ile ifade  edilmiştir. Bu-
na göre, 

Uj = Xij + X2j + . . . . + Xij + . . . + Xnj = Li Xjj 

olacaktır. Başka bir deyişle, i nin bütün değerleri için j sütun ele-
manlarının toplamı Uj yi verecektir. Burada hemen belirtilmesi ge-
reken önemli bir nokta, her hangi bir endüstri malına olan ara ta-
lep toplamının, o endüstrinin diğerlerinden yaptığı input alımları-
na eşit olma olasılığının çok zayıf  olduğudur. Örneğin 1 no. lu en-
düstri için W! = Uı olma zorunluluğu yoktur. Ancak ara malı ta-
lepleri toplamının ara inputları toplamına eşit olacağı açıktır. Sem-
bollerle ifade  edersek, 
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Ej Xij = Ei Wi ve Si Xy = Ej Uj 

olduğuna göre, 

2i Xy = 2j 2i Xy 

ya da, tabloda gösterildiği gibi, kısaca 

W = U 
olacaktır. 

Bölme II,  endüstrilerin mallarına olan ara talep çıktıktan son-
ra, nihai kullanıma giden output miktarlarını gösterir. Nihai talep 
unsurları, tablodan da görüleceği gibi, yatırım, tüketim, devlet har-
camaları, ihracat ve stok değişmesi şeklinde ifade  edilebilir. An-
cak böyle bir ayrım kesin değildir. Örneğin devlet sütuııu tabloda 
yer almayabilir. Bu durumda devlet harcamaları yatırım ve tüke-
tim sütun rakamlarına katılır. Bunun doğal sonucu olarak tüketim 
sütunu özel ve kamu tüketimini, yatırım sütunu da özel ve kamu 
yatırımını gösterecektir. Eğer tabloda «devlet» başlığı altında bir 
sütun açılmışsa, bu sütunda sadece devletin cari harcamaları yer 
alır, devlet yatırımları yine «yatırım» sütununda gösterilir. Tablo-
da bir diğer nihai talep unsuru da stok değişmeleridir. Bu sütun-
daki pozitif  değerler stok artışlarını, negatif  değerler de stok aza-
lışlarını gösterir. Yine istenirse, stok değişmeleri yatırım sütunu 
içinde gösterilebilir ve bu durumda tabloda ayrıca stok değişme-
leri adı altında bir sütun açmaya gerek kalmaz. Tüketim sütunun-
da da, tüketicilerin doğrudan doğruya endüstrilerin mallarına yap-
tıkları harcamalar görünür. Bazı tablolarda bu sütun, «ev halkı» 
başlığı altında da gösterilmektedir. 

Bölme III,  endüstriler tarafmdan  üretilmeyen temel inputlan 
içine almaktadır. Başka bir deyişle, emek, toprak, sabit sermaye 
gibi inputlar için yapılan ödemeler bu bölmede görülecektir. Bu 
ödemeler, üretim sonucunda meydana gelen katma değere eşit ola-
caktır. Bilindiği gibi katma değer, ücret ve maaşlar, faiz  ödemeleri, 
kârlar, temettüler, dolaylı vergiler ve amortisman kalemlerinden 
oluşur. Şu halde endüstrilerin toplam üretimlerinden ara malları 
için yapılan ödemeler çıktıktan sonra kalan kısım katma değere 
eşit olmaktadır. Her sektörün katma değer unsurlarına ilişkin öde-
meleri bu bölmede V, terimi ile yer alacaktır. Burada belirtilmesi 
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gereken son bir nokta da, tablonun faktör  fiyatlarına  göre düzen-
lenmesi halinde dolaylı vergilerin katma değer dışında tutulması 
gerekeceğidir. Üretim piyasa fiyatları  ile değerlendiriliyorsa, dolay-
lı vergilerin katma değer içinde gösterilmesi kaçınılmazdır. 

Bölme IV'de,  nihai talebe giren dolaysız faktör  inputları yer 
alır. Bunun başlıca örnekleri devletin kullandığı işgücü, ev hizmet-
leri ve dış alem faktör  ödemeleridir. Bu işlemlerin çoğu endüstri-
lerarası modeller bakımından önemli olmamakla birlikte, milli ge-
lir toplamıyla eşitliği sağlama açısından, tabloya kaydedilmeleri uy-
gun olur. 

Tablonun son iki sütunu toplam arzı göstermekte ve bunu da 
yerli üretim ve ithalat olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Buna göre 
herhangi bir i malının arzı, i endüstrisi üretimi ile bu malm itha-
latının toplamına eşit olur. Burada mal ve endüstri için aynı no-
tasyonun kullanılması, bu malın sadece tek bir endüstri tarafından 
üretilmesi şeklindeki bir varsayımın sonucudur. Input-Output sis-
teminin varsayımlarına ilerde değinilecektir. 

Şimdi tabloda yer alan sembolleri kullanarak input-output sis-
teminin formel  yapısını ve genel denge denklemlerini vermeye ça-
lışalım. Semboller şöyle tanımlanmaktadır. 

Zi = i malının toplam arzı 

Xj = i malı üretimi 

Mi = i malı ithalatı 

Xij = j endüstrisi tarafından  kullanılan i malı 

Yi = i malının nihai talebi 

Wi = i malının endüstrilerce kullanılan kısmı, yani i malının 
toplam ara talebi (Sj x y ) 

Uj = j endüstrisinin diğer endüstrilerden satın aldığı toplam 
ara input miktarı (2i Xjj) 

Vj = j endüstrisinin temel inputlara yaptığı ödemeler (veya 
j sektörünün katma değeri) 

Bu tanımlamalardan iki temel denge denklemi çıkarmak müm-
kündür. Birincisi, sıralarla ilgili olup, arz-talep ilişkisinin sonucu-
dur. Bilindiği gibi, her malın toplam arzının toplam talebine eşit 
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olmak zorunluğu vardır. Öyle ise i malının toplam arzı Zi, bu malııı 
«ara talep» ve «nihai talep» şeklinde ikiye ayrılan toplam talebine 
eşit olacaktır. Yani, 

^ = T a l e P (j = l, ...., n) 
M; + X, Ij Xij + Yi 

Buradan 

Xi = E j X i j + Yi — Mi , (1) 

elde edilir, ikinci denklem  ise sütunlarla ilgilidir. Buna göre her 
hangi bir j endüstrisinin üretim değeri diğerlerinden aldıkları ara 
inputlarla, temel inputlar için yapılan ödemeler (yani j endüstrisi 
içinde yaratılan katma değer) toplamına eşittir. Öyle ise, 

Xj = Si Xij + Vj (i=l,...,n) (2) 

dir. (1) no. lu denklem her hangi bir i endüstrisinin üretimini ver-
mektedir. Bütün endüstrilerin üretimini toplarsak, 

Ei X, = li Sj X i j + 7k Y — 2, Mi (3) 

elde edilmiş ©lur. Aynı şekilde, (2) no. lu denklem ile ifade  edilen 
ilişkiden yararlanarak bütün endüstrilerin üretim değerleri topla-
nırsa, 

Sj Xj = Sj Si X i j + Sj Vj (4) 

bulunmuş olur. (3) ve (4) no. lu denklemlerin sağ tarafları  ekono-
mideki toplam üretimi ifade  ettiğine göre eşit olacaklardır. Dolayısı 
ile, 

Si Sj Xjj + Si Yi — S; Mi = Sj Si Xij + Sj Vj 

yazılabilir. Burada global olarak ara talep toplamları ile ara in-
put kullanımları eşit olacakları için (yani Si Sj = Sj Sj Xij ya da 
W = U) 

Si Yi— Si Mi = Sj Vj (5) 
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ya da genel ifadelerle, 

Y — M = V (6) 

sonucuna ulaşılmış olur2. Bu ifade,  bilinen milli gelir eşitliğinden 
2 İthalatın Input-Output sisteminde farklı  gösteriliş şekilleri de vardır. 

İthalat ya milli gelir hesaplarında olduğu gibi nihai talepten düşürülür; ya 
bütünüyle temel inputlara eklenebilir; ya da «rakip» ve «tamamlayıcı» ithalat 
şeklinde ikiye ayrılarak, tamamlayıcı ithalat tabloda ara inputlann altına 
«tamamlayıcı ithalat» başlığı altında bir sıra vektörü olarak, rakip ithalat 
da nihai talep içinde negatif  bir sütun vektörü şeklinde yer alabilir. Ancak 
bütün bu alternatifler  (6) no. lu denklemle ifade  edilmiş bulunan sonucu et-
kilemezler. Örneğin birinci halde, yani ithalatın bütünüyle nihai talepten 
düşülmesi halinde, herhangi bir endüstrinin sıra toplamı, (1) no. lu denk-
lemle de ifade  edildiği gibi, o endüstrinin üretimini verir ve sonuç değiş-
mez. İkinci halde, ithalatın bütünüyle temel inputlara eklenmesi, sıra ve sütun-
ların anlamını değiştirir. Bu durumda sıralar toplamı, endüstrilerin toplam 
talebini, sütun toplamları da üretim yerine toplam arzı gösterecektir. Baş-
ka bir ifade  ile j endüstrisinin toplam arzı Zi + Vj + Mj( i endüstrisinin 
toplam talebi ise W; + Y. olacaktır. Ancak toplam arz toplam talep eşitliği 
tüm endüstriler açısından ele alındığında, 

Si Us + Z j V, + Z, Mj = 2 i W j + Y; 

yazılabileceği için 

£ j Vj = 2ı Yj — s . M j 

ya da genel bir ifade  ile 

V = Y — M 

sonucuna varılabilecektir. Üçüncü halde, yani ithalatın rakip ve tamamlayıcı 
olarak ayrılması halinde denklemler şu şekilde yazılabilir: mj = tamamlayıcı 
ithalat, m'j = rakip ithalatı göstermek üzere i endüstrisi üretimi 

X, = W, + Y, - m'j 
ve j endüstrisi üretimi, 

Xj = Uj + Vj + mj 

olacaktır. Tüm endüstrilerin üretimleri toplanarak z ; X; ve Zj Xj hesaplanırsa, 

2i W, + 2 ; Y, — ^ m'j = 2 j Uj + Zj Vj + Zj m, 
ve buradan 

2; - (Zi m'j + Zj mj) = Zj Vj 
ya da 

Y — M = V 
bulunmuş olur. 
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başka bir şey değildir. Eşitliğin sağ tarafı  gelir yönünden, sol tarafı 
da harcama yönünden GSMH yı vermektedir. Gerçekten bir ekono-
mide harcama yönünden (piyasa fiyatlarıyla)  GSMH = I + C + 
G + A S + E — M dir. Bunun gelir yolundan hesaplanmış GSMH'-
ya, yani ekonomideki katma değer toplamına (V) eşit olduğu açık-
tır. 

Yukarda ana çizgileri ile özetlediğimiz endüstrilerarası input-
output ilişkileri hakkındaki açıklamalarımıza sayısal bir örnekle 
son verelim. Bu amaçla aşağıda sunulan Tablo IV. 2, Türkiye'nin 
1968 yılı için hazırlanmış 50 sektörlü endüstrilerarası işlemler tab-
losunun 4 ana sektöre indirgenmiş şeklini göstermektedir. 

Tablo IV. 2, piyasa fiyatları  ile hazırlanmış olduğu için dolaylı 
vergiler katma değer içinde yer almaktadır. Input-Output akım 
tabloları piyasa fiyatları  yerine faktör  fiyatlarıyla  da hazırlanabilir. 
Ancak pratikte her sektörün input kullanımı sırasında ödediği do-
laylı vergiler kolaylıkla hesaplanamadığı için, tablolarda genellik-
le piyasa fiyatları  kullanılır. Bu noktada, tablolar yapılırken kulla-
nılan birimlerin mutlaka fiyatlar  olmadığına da işaret edelim. In-
put-Output tabloları değer birimleri yerine miktarları gösterecek bi-
çimde de hazırlanabilir. Ancak miktar birimlerinin kullanılması ha-
linde sütun toplamlarını almak mümkün değildir. Başka bir deyiş-
le, (2) no. lu denklem bir anlam taşımaz. Bu bakımdan pek çok 
ülkenin akım tablosunda sabit fiyatlarla  değer birimleri kullanıl-
mıştır. 

Tablonun I. Bölmesi 4 ana sektör arasındaki input-output iliş-
kilerini belirlemektedir. II. Bölme ise, tüketim, yatırım ve ihracat-
tan oluşan nihai talep unsurlarını göstermektedir. Tüketim sütunu 
içinde özel ve kamu tüketimi yer almaktadır. Yatırım sütunu ise, 
özel ve kamuya ait sabit sermaye birikimi ile stok değişmelerinin 
toplanması sonucu elde edilmiştir. Tabloda rakip ve tamamlayıcı 
ithalat ayrımı yapılmamış, ithalat 'bütünü ile bir sütun vektörü şek-
linde talep sütununun yanına eklenmiştir. 

Tabloya sıralar itiibariyla bakıldığında, sektörlerin toplam üre-
timlerinin diğer sektörlerce talep edilen ve nihai talebe giden mik-
tarı ile sektörlerce yapılan ithalat miktarları görülmektedir. Örne-
ğin tarım sektöründe üretilen 44576 Milyon TL değerindeki üretimin 
18630 Milyonu diğer sektörlerce talep edilmekte, 26151 Milyonu ni-
hai talebe gitmekte ve toplam talebin açık kalan 205 Milyonluk 
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TABLO IV. 2 : 1968 Yılı Endüstrilerarası İşlemler Tablosu 

(Milyon TL.) 

ARA TALEP Ara NİHAİ TALEP Nihai Top-
İtha-

lat 

Top. Top-
SEKTÖRLER Tarım 

(T) 
Madencilik 

(M) 
İmalat S. 

(î) 
Hizmetler 

(H) 
Talep 

Toplamı Tüketim Yatırım îhracaat 
Talep 
Top-

lam 
Talep 

İtha-
lat 

Ürfr 
tim 

lam 
Arz 

Tarım (T) 9622 46 8615 347 18630 24096 —214 2269 26151 44781 205 44576 44781 

Madencilik (M) 14 9 1892 530 2445 394 71 170 635 3080 414 2666 3080 

İmalat S. (D 2060 463 17129 9563 29215 31734 7286 1214 40234 69449 6315 63134 69449 

Hizmetler (H) 1954 276 7944 7214 17388 38619 14156 1686 54461 71849 929 70920 71849 

Ara Input Toplamı 13650 794 35580 17654 67678 94843 21299 5339 121481 189159 7863 181296 189159 

Katma Değer 30926 1872 27554 53226 113618 

Toplam Üretim 44576 2666 63134 70920 181296 



kısmı da ithalatla karşılanmaktadır. Nihai talep içinde negatif  ola-
rak görülen yatırım değeri stok azalmasındandır. 

Tabloya sütunlar itibariyle bakıldığında, sektörlerin toplam 
üretimlerinin ara inputlar için yapılan ödemelerle katma değer 
toplamına eşit olduğu görülmektedir. Örneğin tarımsal üretim de-
ğeri (44576 Milyon TL), bu sektörün diğerlerinden aldığı inputlar 
toplamı (13650 Milyon TL) ile, bu sektör içinde yaratılan katma 
değer (30926 Milyon TL) toplamından oluşmaktadır. Katma de-
ğer, her sektör için ayrı ayrı hesaplanabileceği gibi, bir «artık de-
ğer» olarak da bulunabilir. Başka bir değişle, tablo sıralar itiba-
riyle doldurulup toplam üretim değerleri bulunduktan sonra, bu 
değerden her sektörün ara input kullanımları çıkarılırsa katma de-
ğerlere varılmış olur. Katma değerin bir artık kalem olarak elde 
edilmesinin başlıca nedeni, bu işlemin pratik kolaylığıdır. Ancak 
bu şekilde artık kalem olarak elde edilen sektörel katma değerle-
rin, her sektörde ayrıca yapılacak katma değer hesaplamaları ile 
kontrol edilmesi ve tablolarda gerekli düzeltmelerin yapılması uy-
gun olur. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, herhangi bir sektörün ara ma-
lı ve hizmetler talebi toplamı ile bu sektörün diğer sektörlerce ara 
malı olarak talep edilen mal ve hizmet miktarının toplamı eşit ol-
mak zorunda değildir. Yani W; ^ U; dir. Örneğin tarımsal malla-
rın ara malı olarak talebi 18630 Milyon TL, oysa tarım sektörünün 
ara input kullanımı 13650 Milyon TL dir. 

Öte yandan, tabloda (6) no.lu eşitliği kolaylıkla görmek müm-
kündür. Harcamalar yönünden GSYÎH (113618 Milyon TL.) tüke-
tim, yatırım ve ihracattan oluşan nihai talep toplamından (121481 
Milyon TL), ithalât (7863 Milyon TL) çıktıktan sonra kalan de-
ğerdir ve bu değer gelir yönünden hesaplanmış GSYÎH'ya, yani 
katma değer toplamına (113618 Milyon TL) eşit olmaktadır. 

2. Temel Input-Output Modeli 

Buraya kadarki açıklamalarımızla, ekonomideki üretici sek-
törlerin bir yandan kendi aralarındaki imal ve hizmet akımlarını, 
öte yandan bunların nihai taleple olan ilişkilerini genel bir denge 
çerçevesi içinde göstermiş bulunuyoruz. Şimdi de modelin temel 
varsayımlarını ve matematik yapısını vermeye çalışalım. 
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Input-Output sisteminin birinci temel varsayımı, her mal veya 
mal grubunun bir tek endüstri veya sektör tarafından  üretiliyor 
olmasıdır. Bunun doğal sonucu olarak, (i) her malm üretiminde 
yalnız bir üretim tekniği kullanılmakta; (ii) her sektör yalnız bir 
mal üretmektedir. İkinci ve en önemli varsayımlarından birisi de, 
üretim miktarı ne olursa olsun, üretimde kullanılan inputlarla üre-
tim arasında belli ve sabit oranda bir ilişkinin varlığıdır. Buna gö-
re herhangi bir sektörün inputu yalnız o sektör üretiminin doğru-
sal bir fonksiyonu  olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, sektörler ara-
sı ilişkilerin bazıları da model dışında tutulmuştur. Örneğin mo-
del, sektörler arası mal alış verişlerini kapsadığı halde, input ika-
meleri ve alış veriş dışında kalan dışsal tasarruflar  ve kayıplar 
şeklindeki ilişkiler modelde yer almamaktadır. 

Input-Output modelinin birinci varsayımını pratikte dar an-
lamda geçerli görme olanağı yoktur. Bu varsayım her sektörün ve-
ya endüstrinin belli bir üretim tekniği ile yalnız tek bir homojen 
mal üretileceğini ifade  etmektedir. Dolayısı ile örneğin kok kömü-
rü gibi belli bir mal üreten bütün üretim faaliyetleri  bir endüstri 
veya sektör halinde birleştirilebilecek ve sonuç olarak «kömür» bir 
mal ya da bir endüstri olarak düşünülebilecektir. Ancak ekonomi-
de çok sayıda mal üretilebileceği gerçeği göz önüne alınırsa, sek-
tör sayısının çok yüksek rakamlara varması gerekecek ve çözümü 
olanaksız sorunlarla karşılaşılabilecektir. Bu nedenle pratikte sek-
törler birleştirilerek sayı azaltmaya ve daha az sayıda sektörle çö-
züm yapılma yoluna gidilmektedir. Dolayısı ile tabloda her sektö-
re ait sıra ve sütunda görülen değerler homojen bir malı değil fa-
kat birleşik bir mal grubunu gösterecektir. Sektörlerin birleştiril-
mesi işlemine, input-outpuı terminolojisinde aggregasyon adı ve-
rilir. Aggregasyon yapılırken çok çeşitli ölçüler göz önünde tutu-
labilir. Sektörler üretim fonksiyonlarının  veya mal içeriklerinin 
benzerliğine, malların ikame edilebilir veya tamamlayıcı olması-
na ve bir sektörün ürününün diğer bir sektör tarafından  bütünüy-
le input olarak kullanılması durumuna göre birleştirilebilirler. 
Böylece örneğin ham petrol ve petrol rafinerisi  işlemleri ayrı ayrı 
sektörler kapsamında görülebileceği gibi, tek bir sektör altında da 
toplanabilir. Veya kömür ve petrol ayrı sektörler şeklinde ele alı-
nabileceği gibi, ikame mallan oldukları göz önünde tutularak ma-
dencilik sektörü altında bir arada düşünülebilecektir. Kısaca, sek-
törü meydana getirirken hangi ölçünün kullanılacağı birleştirilen 
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faaliyetlerin  özelliklerine ve malların kullanılışı hakkındaki mev-
cut bilgilere bağlı olacaktır3. 

Öte yandan, input-output modelinden sonra geliştirilen ve en-
düstrilerarası analiz metodu olan doğrusal programlama, input-
outputun diğer varsayımlarını aynen kabul etmekle beraber, birin-
ci varsayımını yumuşatmıştır. Input-Outputta her endüstrinin bel-
li bir malı tek bir üretim yöntemi ile elde etmesi kabul edilmiş-
ken, doğrusal programlamada belli bir malın alternatif  üretim ola-
nakları açık olarak modele katılmıştır. 

Input-Output modelinin yukarda ele aldığımız üç temel varsa-
yımı yanında başka varsayımları da vardır. Burada bu varsayım-
lara değinmemeyi daha uygun görüyoruz. Çünkü bir kere modelin 
teorik yapısını kavrama bakımından üç temel varsayımı yeterli 
bulmaktayız. Kaldı ki, input-output, bütün kayıtlayıcı varsayımla-
rına rağmen, doğrusal programlama ile birlikte, planlamada başa-
rılı bir uygulama alanı bulmuş endüstrilerarası analiz tekniğidir. 

Şimdi yukarda belirtilen varsayımlara göre modelin matema-
tik yapısını görmeye çalışalım. Ekonomide n tane üretim sektörü 
ve n nihai talep olduğunu ve ithalatın olmadığını kabul edelim. 
Buna göre, önceki kısımda kullandığımız notasyonu hatırda tuta-
rak, herhangi bir sektör outputunun, ara malı ve nihai talep top-
lamına eşit olduğu şeklindeki temel denge denkleminden hareket 
debiliriz. Yani i sektörünün üretimi, (1) no. lu denkleme ve itha-
latın olmadığı varsayımına göre, 

X, — Ej Xij -)- Yi 

olacaktır. Ekonomide n sektör ve bunlara isabet eden n nihai talep 
bulunduğu için, yukardaki eşitliği şu şekilde yazabiliriz : 

3 Yukarda verilen Tablo IV. 2 de, 1968 yılı endüstrilerarası işlemler tab-
losundaki 50 sektör, tarım, madencilik, imalat sanayii ve hizmetler olmak 
üzere 4 sektör altında birleştirilmiştir. Bu birleştirme, yüksek bir aggregas-
yon yapıldığı ve homojenliğin tamamen ihmal edildiği anlamına gelir. Ancak 
buradaki amacımız, sayısal bir örnek vermek ve bundan sonraki açıklama-
larımızı bu örneğe dayandırmaktan öteye gitmemektedir. 
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Xl = Xn + Xl2 + ... + Xlj + ... + Yı 

Xa = X21 + X22 + ... + X2j + ... + Ya 

: (7) 
Xi = Xii + Xi2 + ... + Xij + ... + Yi 

Xn = Xnl + Xn2  + ... + Xnj + ... + Yn 

Bu denklemler setinde yer alan nihai talepler, planlamanın 
sektör analizleri aşamasında plan dönemi için önceden tahmin 
edilerek hedef  alınmış unsurlardır. Dolayısı ile input-output ana-
lizinin amacı, önceden saptanmış bulunan nihai talebi karşılamak 
üzere sektörlerin nekadar üretim yapacaklarını bulmaktır. Böyle-
ce model, genel bir üretim teorisini ifade  etmektedir. Nihai talep-
ler analiz dışında ve önceden tahmin edildiklerine göre, denklem 
sisteminde veri kabul edilecek demektir. Şimdi (7) no. lu denkle-
mi bilinen Y'ler yalnız bırakılacak şekilde düzenlersek, 

Xl Xll Xl2 ... Xij ... Xln = Yı 

X2 X21 X22 ... X2j ... X2n = Y2 

Xi XU Xi2 Xin — Yi (8) 

-*Vn Xnl Xn2 ... • Xnj ... Xnn — I n 

elde ederiz. Bu sistemde Y'ler veri olduğuna göre n tane bilmen, 
buna karşılık n tane üretim seviyesi (X ;) ile n2 kadar ara talep 
(xy) bilinmiyen olarak yer almaktadır, n denklem, ancak n tane 
bilinmiyenin çözümüne olanak vereceği için yukardaki denklemler 
sisteminin çözümü yapılamaz. Çözüm için yukarda değindiğimiz 
ikinci temel varsayımdan yararlanılır. Buna göre herhangi bir j 
sektörünün bir i malına olan talebi, j endüstrisinin kendi üretim 
seviyesinin doğrusal bir fonksiyonu  oluyordu. Şu halde bu üişkiyi 

Xij = xu + aij Xj 
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şeklinde yazabiliriz. Burada Xij, j sektörünün kendi üretimine 
bağlı olmaksızın i sektöründen aldığı inputları, yani sabit maliyet 
unsurlarını göstermektedir. Bu değerin sıfır  olduğu kabul edilirse, 
input fonksiyonu 

Xij = aİS X, (9) 

halini alacaktır. Bu denklemde aıj katsayısına «input katsayısı» 
adı verilir ve 

şeklinde ifade  edilir. Buna göre input katsayısı, herhangi bir j sek-
törünün bir birim output üretimi için i malından alması gerekli 
miktarı gösterecektir. Şimdi (9) no.lu fonksiyonel  ilişkiyi, (8) no. 
lu denklemler sisteminde yerine koyalım. Gerekli parantez işlemi-
ni de yaparsak, 

(1—au)Xı —ai2Xj — ... —aijXj — ... — aı„ Xn = Y, 

—aaıXı + (1—a2a)Xa — ... —a2jXj — ... — a^ X„ = Y2 

—a i lX, _ a i 2 X 2 — . . . +(1—a„) Xj —.. . — a i n X n = Y,...{10) 

—anıXı —a^ X2 — ... —aojXj— . + (1—ann)Xn = Yn 

denklemler sistemine ulaşmış oluruz. Görülüyor ki, bu denklem 
sisteminde n sayıda denklem, n sayıda bilinmiyen üretim seviye-
si (Xj), input katsayılarını ifade  eden n2 sayıda parametre (ay) 
ve değerleri önceden saptanmış nihai talep (veya otonom değiş-
ken, Yj) bulunmaktadır. Nihai talepler bilindiğine ve input kat-
sayıları da hesaplanabileceğine göre, her sektörün üretim seviye-
leri, bu denklemler takımının çözümü ile elde edilebilecektir. 

Şimdi de modele ithalatı katdım. En basit şekli ile ithalat, 
sistem dışında saptanır ve nihai talebin bir unsuru olarak kabul 
edilirse, (10) no.lu sistem, 
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(1—an)Xı —aı2X2—. 

—a2,Xı + (1—a22)X2 — 

—a,„Xn=Yı—Mj 

—a2nXn = Y ^ M 2 

—ai,X, —al2Xr—... +(1—a i j)Xj—... —a inXn = Y;—M, (11) 

—anıXı —an2X2 — ... —anjXj—... 4- (1—aDı,)Xn=Yn—M„ 

şeklini alacaktır. Burada denklemlerin sağ tarafında  bilinen de-
ğer olarak, (10) no.lu denklemlerde olduğu gibi nihai talep de-
ğil fakat  sistem dışında hesaplanan ithalatın nihai taleplerden 
düşüldükten sonra kalan miktarları yer alacaktır. İthalatı fark-
lı şekillerde de ele almak olanağı vardır. Örneğin, dış ticaretin 
önemli olduğu hallerde ithalat üretime bağlı bir değişken ola-
rak modele katılabilir. İthalat, sektörlerin üretim seviyesinin doğ-
rusal bir fonksiyonu  olarak kabul edilirse, 

Mi = Mi + mı Xi 

yazılabilir. Burada mı parametresi belli bir malm ithalat katsayı-
sını göstermektedir. M; ise, üretim seviyesine bağlı olmayan sa-
bit ithalatı ifade  etmektedir. Bu terim sıfır  olduğu zaman, ithalat 
fonksiyonu 

M; = m, Xi 

şeklini alacaktır. Bu ilişkiyi (11) no.lu denklem sistemine katar-
sak, 

(1—an) Xı —at2X2 — ... —aij Xj — ... — ainXn=Yı—mıXj 

—a2ı Xı + (1—a22)X2 — ... —a2j Xj — ... — a2nXn=Y2—m2X2 

—au Xı —a i2X?—...+(1—aij) Xj—... — a i n X n = Yi—niiXi 

—a„ı Xı —a^X2 — ... —anj Xj — ... + (1—am) Xn=Yn—mDXn 
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elde edilir. Bu sistemde bilinen nihai talepleri eşitliğin sağ tara-
fında  yalnız bırakır ve gerekli parantez işlemlerini yaparsak, 

(1 + mı —an)Xı —ai2 X2—... — aıj Xj— ... —a ln X„ = Yi 

—a21 X, + ( l + m 2 — a22) X2 — ...—a2j Xj— ... —a2n X„ = Y2 

—aü Xı —ai2 X 2 —.. . + (14-m, —sn,) X,— ... —ain Xn = Yi (12) 

—a„ı X t —a^ X2 ...—anj Xj — ... + ( l + m n — a m ) Xn = Y„ 

denklem sistemine ulaşırız. Görülüyor ki, sistemin çözümü, Xij ve 
Mi değişkenlerinin input ve ithalat fonksiyonları  ile yok edilmesi, 
yani bu değişkenlerin sektör outputları cinsinden ifade  edilmesi ile 
mümkün olmakta ve böylece n sayıda bilinmeyen üretim seviyesi n 
denklem yardımı ile elde olunabilmektedir. 

3. Input-Output Modelinin Çözüm Yöntemleri 

Yukarda genel çizgileri ile göstermeye çalıştığımız model, bu-
gün elektronik hesap makinaları ile kolaylıkla çözümlenebilmekte-
dir. Ancak bu kolaylık modelin elle çözümü için geliştirilmiş olan 
yöntemleri de gereksiz kılmaz. Çünkü elle çözüm, modelin işleyişi 
hakkında bazı yararlı bilgileri elde etme olanağı sağlar. İşte bu kı-
sımda, modellerin işleyişini daha yakından görebilmek amacıyla, 
Tablo IV. 2 de verilen örnekten yararlanarak input-output sistemi-
nin çözümü için geliştirilmiş alternatif  yöntemleri göstermeye çalı-
şacağız. 

Input-Output modelinin çözüm yöntemleri, özel çözümler ve 
genel çözümler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Özel çö-
zümler, sektörlerin üretim düzeyine bir takım tekrarlamalar sonu-
cunda aşama aşama yaklaşılmasını sağlayan yöntemleri kapsar. Ge-
nel çözüm ise, modelin matriks cebri kullanarak çözülmesi anlamı-
nı taşır. Hangi çözüm yöntemi kullanılırsa kullanılsın, başlangıçta 
input katsayılarının, yani ay parametrelerinin bilinmesi zorunludur. 
Bu katsayılar, (9) no. lu denklemde de görüleceği gibi, 
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şeklinde ifade  edildiğine göre, bu ilişkiyi kullanarak, Tablo IV. 2 de 
verilen 4 sektörlü sistem için input katsayıları matriksini hesapla-
mak mümkündür. Örneğin Tablo IV. 2 de, tarım sektörünün kendi 
içinde kullandığı inputlarm değeri 9622 TL. dir. Bir birimlik tarım-
sal üretim için gerekli tarım inputu, 

a u = = - 9 6 2 2 = 0.2159 
X, 44576 

olacaktır. Aynı şekilde bir birimlik imalat sanayii malı üretmek 
için gerekli hizmetler inputu 

a43 = JEL- = 7 9 4 4 = 0.1258 
X3 63134 

dir. Bu şekilde hesaplanan katsayılar, aşağıda Tablo IV. 3 de ve-
rilmiştir. 

TABLO IV. 3 : Input Katsayıları Matriksi 

Alan Sektörler 
Veren Sektörler 

Alan Sektörler 
Tarım Madencilik İmalat S. Hizmetler 

Tarım 0.2159 0.0173 0.1365 0.0049 
Madencilik 0.0003 0.0034 0.0300 0.0075 
İmalat S. 0.0462 0.1737 0.2713 0.1348 
Hizmetler 0.0438 0.1035 0.1258 0.1017 

Katma Değer 0.6938 0.7021 0.4364 0.7511 

Tabloda her sektöre ait input katsayılarının toplamı birden 
! küçüktür. Başka bir deyişle Si a^ < 1 dir. Tablonun son sırasına 

ayrıca katma değer katsayıları da eklenmiştir. Bu katsayılarla in-
put katsayılarının toplamı, tanımı icabı, her sektör için l'e eşit 
olacaktır. 

a) Özel Çözümler  : Sektörel üretim seviyelerine bir takım tek-
rarlamalarla (îterasyon) ulaşılması, başlıca iki şekilde olmaktadır 
(i)Kuvvet  serileri  yolu ile iterasyorı;  (ii) Gauss-Sidel  iterasyonu. 
Şimdi bu yöntemleri sırayla görelim. 
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TABLO IV. 4 : Kuvvet Serileri ile Iterasyoıı 

VEREN 
SEKTÖR-
LER 

Tarım 

Madencilik 

İmalat 
Sanayii 

Hizmetler 

Katma Değer 

ALAN SEKTÖRLER 

Tarım 

(0.2159) 5601.74 
2266.48 
1026.42 
434.03 
177.40 
71.48 
28.62 

(0.0003) 

(0.0462) 

(0.0438) 

(0.6938) 

7.78 
3.15 
1.43 
0.60 
0.25 
0.10 
0.04 

1198.71 
485.00 
219.65 
92.89 
37.96 
15.29 

6 . 1 2 
1136.43 
459.77 
208.24 
88.05 
35.99 
14.50 
5.81 

18001.34 
7283.41 
3298.61 
1394.79 
570.07 
229.69 
91.98 

Madencilik 

(0.0173) 3.82 
24.68 
10.71 
4.20 
1.66 
0.66 
0.26 

(0.0034) • 0.75 
4.85 
2.10 
0.83 
0.33 
0.13 
0.05 

(0.1737) 38.39 
247.97 
107.55 
42.15 
16.62 
6.59 
2.62 

(0.1035) 22.87 
147.75 
64.09 
25.12 
9.90 
3.93 
1.56 

(0.7021) 155.17 
1002.34 
434.73 
170.38 
67.17 
26.63 
10.60 

İmalat Sanayii 

(0.1365) 4629.94 
2409.99 
953.90 
375.84 
148.95 
59.22 
23.58 

(0.0300) 1017.57 
529.66 
209.65 
82.60 
32.73 
13.02 
5.18 

(0.2713) 9202.22 
4789.36 
1895.32 
747.00 
296.04 
117.70 
46.86 

(0.1258) 4267.01 
2221.07 

879.12 
346.38 
137.27 
54.58 
21.73 

(0.4364) 14802.26 
7704.91 
3049.70 
1201.60 
476.20 
189.32 
75.38 

Hizmetler 

(0.0049) 262.31 
53.26 
19.28 
7.26 
3.05 
1.21 
0.48 

(0.0075) 401.49 
81.53 
29.50 
11.64 
4.63 
1.84 
0.74 

(0.1348) 7216.11 
1465.36 
530.32 
209.15 

83.22 
33.15 
13.12 

(0.1017) 5444.20 
1105.54 
400.10 
157.79 
62.78 
25.01 
9.97 

(0.7511) 40207.89 
8164.92 
2954.93 
1165.37 
463.46 
184.73 
73.62 

Endüst-
rilerarası 

Talep 
(AX,) 
10497.81 
4754.41 
2010.36 

821.67 
331.06 
132.57 
52.94 

1427.59 
619.19 
242.68 
95.68 
37.94 
15.09 
6.01 

17655.59 
6988.29 
2753.44 
1091.19 
433.84 
172.73 
68.81 

10870.61 
3934.13 
1551.55 
617.34 
245.94 
98.02 
39.07 

Nihai 
Talep 

(Y.) 

25946 

221 

33919 

53532 

73166.66 
24155.58 
9737.97 
3932.14 
1577.10 
630.37 
251.58 

Toplam 
Üretim 

Tahmini 
(X,) 

36443.81 
41198.22 
43208.58 
44030.25 
44361.31 
44493.88 
44546.82 

1648.59 
2267.38 
2510.06 
2605.73 
2643.67 
2658.76 
2664.77 

51574.59 
58562.86 
61316.30 
62407.49 
62841.33 
63014.06 
63082.87 
64402.61 
68336.74 
69888.29 
70505.63 
70751.57 
70849.59 
70888.66 
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Önce Tablo IV. 2 de 1968 yılı için verilen nihai taleplerin bi-
lindiğini, buna karşılık üretim düzeylerinin bilinmediğini kabul ede-
lim. Bu durumda yapılacak iş, (11) no. lu denklemler takımını çöz-
mek olacaktır. İthalatı, basit olması amacı ile, nihai talepten düşer-
sek, sektörlerde karşılanması gereken nihai talepler, sırası ile, 25946, 
221, 33919 ve 53532 olacaktır. Öyle ise, sektörlerde bu nihai talep-
leri karşılamak üzere ne kadar üretim yapılması gerektiği sorusu-
na cevap vermeliyiz. 

Önce her sektörün kendi nihai talebini karşılamak üzere ken-
di içinde ve diğer sektörlerden ne kadar input talep edeceğini he-
saplayabiliriz. Sektörlerin birbirlerinden input talep etmeleri ila-
ve üretim yapmalarını gerektirecek ve dolayısı ile yeni nput talep-
leri doğacaktır. Bu talepler de giderek yeni üretimlere ve bu üre-
tim için yine input gereksinmelerine yol açacaktır. Dolayısı ile sek-
törlerin nihai üretim miktarına, aşamalı bir şekilde varılmış ola-
caktır. 

Çözüm sonuçları Tablo IV. 4 de gösterilmiştir. Örneğin tarım 
sektöründeki 25946 lık nihai talebi karşılamak üzere bu sektör ken-
di içinde (0.2159) (25946) = 5601.74, madencilik sektöründen 
(0.0003) (25946) = 7.78, imalat sanayinden (0.0462) (25946) = 
1198.71 ve hizmetlerden (0.0438) (25946) = 1136.43 kadar ara input 
talep edecektir. Aynı şekilde madencilik sektörü de, kendisine ait 
221 değerindeki nihai talebi karşılamak üzere, sırasıyla 3.82, 0.75, 
38.49 ve 22.87 kadar ara input talep edecektir. İmalat sanayinin ve 
hizmetlerin ara input talepleri de aynı yolla hesaplanarak tablo-
da verilmiştir. Şu halde çözümün birinci aşamasında her sektör-
den çıkan inputları hesaplamak gerekecektir. Ara inputlar hesap-
landıktan sonra her sektör için birinci üretim tahmini yapılabilir. 
Bunun için birinci sıra toplamlarını almak yeterli olacaktır. Ör-
neğin tarım sektörü için birinci aşamadaki üretim artışı, 

5601.74 + 3.82 + 4629.94 + 262.31 = 10497.81 

dir. Aynı şekilde madencilik sektörünün nihai talepler karşısında 
yapmak durumunda olduğu ilave ara malı üretimi, 

7.78 + 0.75 + 1017.57 + 401.49 = 1427.59 

dır. Bu üretim artışları tabloda endüstrilerarası talep sütununa ya-
zılmıştır. Şimdi birinci üretim tahminini bulmak için, ara talep top-
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lamı ile nihai talebi toplamak yeterlidir. Buna göre tarım sektörü-
nün birinci üretim tahmini, 

10497.81 4- 25946 = 36443.81 

madencilik sektörünün ise, 

1427.59 + 221 = 1648.59 

dur. Diğer sektörlerin birinci üretim tahminleri de aynı yolla he-
saplanarak tabloda «Toplam Üretim Tahmini» sütununda gösteril-
miştir. Bu tahminler, nihai talebin üretim üzerindeki ilk etkisinin 
sonucudur. Kuşkusuz üretim burada durmayacak ve devam ede-
cektir. İkinci aşamada, bir önceki artışlar  nihai talep gibi kabul 
edilerek, her sektörde yapılması gereken üretim artışı hesaplana-
caktır. Başka bir deyişle, 10497.81, 1427.59, 17655.59 ve 10870.61 
değerleri, sırası ile, tarım, madencilik, imalat sanayii ve hizmetler 
sektörlerindeki nihai talep artışları gibi düşünülerek, adı geçen 
sektörlerin gerçekleştirmeleri gereken üretim artışı hesaplanacak-
tır. Buna göre örneğin tarım sektöründeki üretim artışı, 

(0.2159) 10497.81 = 2266.48 

(0.0173) 1427.59 = 24.68 

(.0.1365) 17655.59 = 2409.99 

(0.0049) 10870.61 = 53.26 

Tarım Sektörü Üretim Artışı = 4754.41 

bulunmuş olur. Bu değer tarım sektörünün birinci üretim tahmini 
olan 36443.81 e eklenirse, ikinci üretim tahmini olan 41198.22 ra-
kamına ulaşılmış olur. Diğer sektörler için de aynı hesaplamalar 
yapılarak tablonun ikinci sırasına kaydedilmiştir. Görülüyor ki ye-
dinci tekrardan sonra sektörlerin toplam üretim tahminleri, fiili 
üretimlerine oldukça yaklaşmaktadır4. 

4 Yukardaki örnekten de görüleceği üzere, gerçek üretim düzeyine ula-
şabilmek için iterasyon işlemine bir süre daha devam etmek gerekmektedir. 
Ancak tekrarlama işleminin uzun sürebileceği durumlarda bunu kısaltacak 
bir yöntem (extrapolasyon) uygulanabilir. Bu yönteme göre, önce her sektör-
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İzlemekte olduğumuz yöntemin cebirsel ifadesi  şöyle verilebilir: 
X;, i sektörünün üretimini ve Yi( i sektörü nihai talebini göstersin. 
X; nin ilk tahmini, 

XJi = Y + A X'i 

dir. Burada A X1; ara talep artışları olup, A X\ = Sj a^ Yi dir. 

X'i = Yj -f-  Zj aij Yi 

olacaktır. İkinci aşamada A X'; değerleri, yani ara talepteki artış-
lar, nihai talep gibi düşünülmektedir. Buna göre ikinci üretim tah-
mini, 

X2i = X'i + A X2i 

olacaktır. Burada A X2; = Sj ay A X'j dir. Bu değeri ve X1 in yukar-
da verilen değerini yerine koyarsak, 

X2i = Yi + Sj ay Yi + Sj ay AX,' 

ya da 

Xi2 = Yi + Sj ay Y, + Sj ay (Sj a„Y0 
deki son iki üretim artışının oranlan bulunur ve sonra bunların ortalaması 
hesaplanır. Örneğimizde bu oranlar sektörler itibarıyla şöyledir. 

52.94 6.01 
= 1355T = ° ' 3 9 9 3 4 = " W = ° ' 3 9 8 2 8 

68.81 39.07 
r ; = - 7 = - = - = 0.39837 r H = „ = 0.39859 1 172.73 H 98.02 

Bu oranların ortalaması r = 0.3986 dır. Bu oran, her sektörde üretim artışını 
saptamak üzere, 

r 
—=— . A X 
(1-r) 

denkleminde yerine konur. Azalan geometrik diziyi veren r/(l-r) terimi 0.6628 
dir. Bu sonuca göre üretim artışları : 

X T = 44546.82 + 0.6628 ( 52.94) = 44581.90 
X M = 2664.77 + 0.6628 ( 6.01) = 2668.75 
X, = 63082.87 + 0.6628 (68.81) = 63128.48 
X H = 70888.66 + 0.6628 ( 39.07) = 70914.56 

bulunur. Görülüyor ki sonuçlar, hemen hemen fiili  üretim değerlerine eşit çık-
maktadır. 
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olacaktır. Bu ifadeyi  matriks notasyonu ile genelleştirirsek, ilk üre-
tim tahmini, 

X1 = Y + A Y 

ikinci üretim tahmini 

X2 = Y + AY + A2 Y 

ve nihayet n inci üretim tahmini 

Xn = Y + AY + A2 Y + ... + An Y 
ya da 

Xn = (1 + A + A2 + ... + An) Y (13) 

bulunmuş olur,. Burada A, input katsayıları matriksini, Y ise nihai 
talep vektörünü göstermektedir. Böylece gerçek üretim değerlerine 
kuvvet serileri yolu ile yaklaşmak mümkün olabilmektedir. 

Tablo IV. 4 ün son sırasında katma değer artışları yer almak-
tadır. Ancak hemen görüleceği gibi, katma değerin sektörel üretim-
lerin hesaplanmasında herhangi bir etkisi yoktur. Çözümü etkile-
memekle beraber, işlem sırasında nihai talebin gerektirdiği temel 
faktörlere  yapılan ödemelerin, yani katma değerlerin nasıl hesap-
landığını göstermek amacıyla, bu unsur tablonun sonuna eklenmiş-
tir. Değerler iki şekilde hesaplanabilir. Birinci yol, katma değer-
lere ait katsayılar ile talep artışlarını çarpmaktır. Buna göre örne-
ğin tarım sektörünün ilk aşamadaki katma değeri (0.6938) 
(25946) = 18001.34, ikinci aşamadaki katma değeri (0.6938) 
(10497.81) = 7283.41 dir. İkinci  yol, ara input toplamını üretim 
artışından çıkararak, katma değeri bir artık kalem olarak hesapla-
maktır. Buna göre yine tarım kesiminin ilk katma değeri 25946 — 
(5601.74 + 7.78 + 1198.71 + 1136.43) = 18001.34 ve ikinci aşama-
daki katma değer tahmini 10497 — (2266.48 + 3.15 + 485.00 + 
459.77) = 7283.41 olacaktır. Her aşamadaki katma değerler topla-
narak, endüstrilerarası talep sütununun altına kaydedilmiştir. Dik-
kat edilecek olursa, yedinci tekrardan sonra katma değer artışları-
nın toplamı 113451.40'a ulaşmaktadır. Oysa nihai talep toplamı 
113618 dir. Tekrarlamaya devam edildiği takdirde aradaki fark  kü-
çülecek ve eşitlik sağlanacaktır. 

Görülüyor ki denge halinde, katma değeri oluşturan faktör 
ödemeleri ve vergiler toplamı, nihai talepten ithalat çıktıktan son-
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ra kalan değere eşit olmaktadır. Böylece Leontief  sisteminde, fak-
tör ödemeleri, vergiler ve ithalat şeklinde üretim değerinden dışarı-
ya bir sızıntı olmaktadır. Bu sızıntıların varlığı, input katsayıları-
nın toplamının birden küçük olduğu, yani E; a„ < 1 anlamını taşır. 
Bu ise, Leontief  sisteminin çözümünü ve istikrarını sağlayan koşul-
dur. Çünkü sistem içinde ara inputlar için yapılan harcamalar, ya-
ratılan üretimden küçük olmaktadır. Bu koşul, aynı zamanda, 
Keynes sisteminin de çözümünü sağlayan koşuldur. Çünkü hatırla-
nacağı üzere, Keynes sisteminde çözümün mevcut olması için, uya-
rılmış harcamaların yaratılan gelirden küçük olması gerekiyordu. 
Bu aslında, marjinal tüketim eğiliminin birden küçük olması de-
mektir. Leontief  sisteminde de, girdi katsayıları toplamının birden 
küçük olması gerekmektedir. Dolayısı ile hem Leontief  hem de 
Keynes sisteminde çözümün olup olmayacağını aynı koşul sapta-
maktadır. 

Belli nihai talepler karşısında sektörlerde yapılması gereken 
üretim değerlerine, bir diğer tekrarlama yöntemi (Gauss-Siedel ite-
rasyonu) ile ulaşmak mümkündür. Bu yöntemde de, bir öncekinde 
olduğu gibi, önce nihai talepleri karşılamak üzere sektörlerin ara 
taleplerini hesaplamak, sonra yine bu ara talepler için gerekli ikin-
ci üretimleri bulmak ve tekrarlamaya devam etmek gerekir. Ancak 
bu yöntemin kuvvet serileri ile iterasyondan farkı,  herhangi bir 
sektör içinde ara talebi bulduktan sonra, bu değerin diğer sektörün 
üretim tahmininde kullanılmakta oluşudur. Şimdi bu çözüm yön-
temini, Tablo IV. 5 de izlemeye çalışalım. 

Bu yöntemde önce herhangi bir sektörün belli nihai talepleri 
karşılamak üzere yapması gereken ara malı üretimini hesaplamak 
gerekir. Örneğin tarım sektörünün ikinci aşamada ara malı üretimi, 

A X'T = (0.2159) 25946 + (0.0173) 221 + (0.1365) 33919 + 
(0.0049) 53532 

= 5601.74 + 3.82 + 4629.94 + 263.31 
= 10497.81 

dir. Dolayısı ile tarım sektörünün ilk üretim tahmini, 

X'x — Yt + A X'T 
denklemine göre, 

XV = 25946 + 10497.81 = 36443.81 
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TABLO IV. 5 : Gauss-Sledel İterasyonu 

VEREN 
SEKTÖR-
LER 

ALAN SEKTÖRLER Endüst-
rilerarası 

Talep 
CAX.) 

Nihal 
Talep 
(Yt) 

Toplam 
Üretim 

Tahmini 
(X.) 

Fiili 
Üretim 

VEREN 
SEKTÖR-
LER Tarım Madencilik İmalat Sanayii Hizmetler 

Endüst-
rilerarası 

Talep 
CAX.) 

Nihal 
Talep 
(Yt) 

Toplam 
Üretim 

Tahmini 
(X.) 

Fiili 
Üretim 

Tarım 

(0.2159) 5601.74 
7868.22 
8919.42 
9363.40 
9532.64 
9593.37 

(0.0173) 3.82 
28.58 
40.02 
44.13 
45.50 
45.96 

(0.1365) 4629.94 
7140.03 
8121.03 
8453.60 
8563.21 
8599.26 

(0.0049) 263.31 
329.89 
342.57 
345.92 
346.97 
347.31 

10497.81 
15366.72 
17423.19 
18207.05 
18488.32 
18585.90 

25946 

36443.81 
41312.72 
43369.19 
44153.05 
44434.32 
44531.90 

44576 

Madencilik 

(0.0003) 10.93 
12.39 
13.01 
13.25 
13.33 
13.36 

(0.0034) 0.75 
5.62 
7.86 
8.67 
8.94 
9.03 

(0.0300) 1017.57 
1569.24 
1784.87 
1857.93 
1882.02 
1889.95 

(0.0075 ) 401.49 
504.93 
524.34 
529.47 
531.07 
531.60 

1430.74 
2092.18 
2330.08 
2409.32 
2435.36 
2443.94 

221 

1651.74 
2313.18 
2551.08 
2630.32 

2656.36 
2664.94 

2666 

îmalat 
Sanayii 

(0.0462) 1683.70 
1908.65 
2003.66 
2039.87 
2052.87 
2057.37 

(0.1737) 286.90 
401.80 
443.12 
456.89 
461.41 
462.90 

(0.2713) 9202.22 
14191.14 
16141.22 
16801.93 
17019.77 
17091.41 

(0.1348) 7216.11 
9075.24 
9424.18 
9516.43 
9545.16 
9554.58 

18388.93 
25576.83 
28012.18 
28815.12 
29079.21 
29166.26 

33919 

52307.93 
59495.83 
61931.18 
62734.12 
62998.21 
63085.26 

63134 

Hizmetler 

(0.0438) 1596.24 
1809.50 
1899.58 
1933.90 
1946.22 
1950.50 

(0.1035) 170.96 
239.4ı 
264.04 
272.24 
274.93 
267.89 

(0.1258) 6580.34 
7484.58 
7790.94 
7891.95 
7925.17 
7936.13 

(0.1017) 5444.20 
6846.82 
7110.08 
7179.68 
7201.35 
7208.46 

13791.74 
16380.31 
17064.64 
17277.77 
17343.67 
17371.98 

53532 

67323.74 
69912.31 
70596.64 
70809.77 
70879.67 
70903.98 

70920 

Katma Değer 

(0.6938) 17053.39 
24845.05 ' 
28477.05 
30018.17 
30697.99 
30819.72 

(0.7021) —241.43 
755.33 

1337.14 
1548.15 
1641.18 
1649.28 

(0.4364) 12488.93 
21922.94 
25657.62 
26925.77 
27343.95 
27481.46 

(0.7511) 40207.89 
50566.86 
52511.14 
53025.14 
53185.22 
53237.72 

69539.21 
98090.18 

107982.95 
111517.83 
112755.70 
113180.08 



elde edilir. Bu üretim düzeyi, ilk aşamada ikinci sektörün, yani ma-
dencilik sektörünün üretim tahmininde kullanılacaktır. Buna göre 
madencilik sektörünün ilk aşamadaki ara malı üretim tahmini, 

X'M = (0.0003) 36443.81 + (0.0034) 221 + (0.0300) 33919 + 
(0.0075) 53532 

= 10.93 + 0.75 + 1017.57 + 401.49 
= 1430.74 

olacak ve ilk üretim tahmini de 

X'M = 221 + 1430.74 = 1651.74 

bulunacaktır. İmalat sektörünün ilk üretim tahmini de, yine yukar-
daki şekilde hesaplanacaktır. Bu sektör, yukarda tarım ve madenci-
liğe ilişkin üretim değerleri ile kendisine ve hizmetlere ait nihai 
talepleri karşılamak üzere, 

X1! = (0.0462) 36443.81 + (0.1737) 1651.74 + (0.2713) 33918 
+ (0.1348) 53532 

= 1683.70 + 286.90 + 9202.22 + 7216.11 

= 18388.93 

ara malı üretecek ve ilk üretim tahmini, 

X'ı = 18388.93 + 33919 = 52307.93 

olacaktır. Aynı düşünce şekli ile hizmetler sektörünün ilk aşama-
daki ara malı üretimi, 

X'H = (0.0438) 36443.81 + (0.1035) 1651.74 + (0.1258) 
52307.93 + (0.1017) 53532 

= 1596.24 + 170.96 + 6580.34 + 5444.20 

= 13791.74 

ve ilk üretim tahmini, 

X'H = 13791.74 + 53532 = 67323.74 

elde edilir. 

İkinci aşamada, yukarda elde edilen üretim tahminleri temel 
alınarak önce birinci, sonra da, sırasıyla, diğer sektörlerin ikinci 
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üretim tahminleri hesaplanacaktır5. Tekrarlamaya bu şekilde devam 
edildiğinde, altıncı aşamada tablonun son sütununda yer alan ger-
çek üretim değerlerine erişilmektedir. 

Tablonun son sırasında her aşamadaki sektörel katma değer-
ler yer almaktadır. Bu değerler, artık kalem olarak hesaplanmıştır. 
Örneğin tarım kesiminin ilk aşamadaki katma değeri, 

V'T = 25946 — (5601.74 + 10.93 + 1683.70 4- 1596.24) 
= 17053.39 

ikinci aşamadaki katma değeri ise, 

V2t = 36443.81 — (7868.22 + 12.39 + 1908.65 4- 1809.50) 
= 24845.05 

dir. Altıncı tekrar sonunda toplam katma değer 113180.08 değerine 
ulaşmaktadır ki bu değer gerçek değer olan 113618 e oldukça ya-
kındır. 

Bu yöntemde de tekrarlamaya uzun bir süre devam edilmesini 
azaltacak bir extrapolasyon işlemi uygulamak mümkündür. Bunun 
için de yine, önce her sektörün son iki aşamadaki üretimleri ara 
smdaki farkların  oranlarını bulmak ve sonra da bu oranların orta-

5 Örneğin ikinci aşamada, sektörlerin üretim tahminleri şöyle hesapla-
nacaktır: 

X \ = (02159) 36443.81 + (0.0173) 1651.74 + (0.1365) 52307.93 + (0.0049) 
67323.74 + 25946 

= 7868.22 + 28.58 + 7140.03 + 329.89 + 25946 
= 41312.72 

X 2
m = (0.0003) 41312.72 + (0.0034) 1651.74 + (0.0300) 52307.93 + (0.0075) 

67323.74 + 221 

= 12.39 + 5.62 + 1569.24 + 504.93 + 221 
= 2313.18 

= (0.0462) 41312.72 + (0.1737) 2313.18 + (0.2713) 52307.93 + (0.1348) 
67233.74 + 33919 

X2h = (0.0438) 41312.72 + (0.1035) 2313.18 + (0.1258) 59495.83 + (0.1017) 
67323.74 + 53532 

= 1809.50 + 239.41 + 7484.58 + 6846.82 + 53532 
= 69912.31 
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lamasından yararlanmak gerekir6. Dikkat edilecek olursa bu yön-
temde elde edilen oranların ortalaması, az da olsa kuvvet 
serileri yolu ile yapılan çözümde bulunan ortalamadan küçüktür. 
0.337 < 0.399 dur. Bu nedenle Gauss-Siedel iterasyonunda çözüme 
daha az sayıdaki tekrarlama ile varılmıştır. Aslımda Gauss-Siedel 
iterasyonu, kuvvet serileri yoluna oranla daha büyük güçlük ve ha-
ta payı taşımakla beraber, elektronik hesap makinaları (kullanıldı-
ğında üstünlüğü tartışılmazdır. 

b) Genel Çözüm:  Input-Output sisteminin matriks notasyo-
nu ile ifade  edilmesini ve matriks cebri kullanılarak çözülmesini 
içerir. Burada sadece modelin çözümü için gerekli olan matriks 
işlemleri ile yetinilecek ve sayısal örnek çözülmeye çalışılacaktır. 

Sistemin matriksle ifadesini  ve çözümünü kavrayabilmek için 
önce bazı tanımları ve matriks işlemlerini en basit şekli ile gör-
mekte yarar vardır. 

i) Matriks, rakamların sıra ve sütunlar şeklinde dizilmesi de-
mektir. Matriksin büyüklüğünü sıra ve sütun sayıları belirler. Bir 
matriks m sıra ve n sütundan oluşuyorsa, bu matrikse mxn (m 
çarpı n) derecesinde bir matriks denir. Input-Output sisteminde in-

6 Örneğin beşinci tekrarda durarak, extrapolasyon yaptığımızı kabul ede-
lim. Sektörlerin üçüncü, dördüncü ve beşinci üretim tahminleri arasındaki 
farkların  biıt>irlerine oranlan: 

281.27 „ „ „ 26.04 
r T = 0.359 r M = = 0.329 T 783.86 M 79.24 

264.09 „„„„ 69.90 
r, = = 0.330 r„ = = 0.328 

802.94 H 213.13 

dir. Bu oranların ortalaması da r = 0.337 çıkmaktadır. Buradan, 

. r - = 0.508 
1 — r 

bulunur. Öyle ise sektörel üretim seviyeleri, 

X T = 44434.32 + (0.508) 281.27 = 44577.20 
X M = 2656.36 + (0.508) 26.04 = 2669.58 
X, = 62998.21 + (0.508) 264.09 = 63132.37 
X H = 70879.67 + (0.508) 69.90 = 70915.18 

olarak elde edilebilecektir. 
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put katsayıları bir matriks şeklinde aşağıdaki gibi ifade  edilir. An-
cak bu matriksde sıra ve sütun sayıları eşit olduğu için, buna kare 
matriks denir. 

A = 

a n a n . . a i j . . . a m 

a 2i a22 . • a 2 j . • a 2 n 

a n a i 2 . . a ü . • ain 

a„ ı a n 2 . . an j • • a n n 

ii) Matıiksin herhangi bir sırasına «sıra vektörü»; sütununa 
da «sütun vektörü» adı verilir. Başka bir deyişle, sıra vektörü tek 
sıradan, sütun vektörü de tek sütundan oluşan bir matrikstir. Input-
Output sisteminde nihai talep ve sektörlerin üretimleri birer sü-
tun vektörü olarak gösterilebilir: 

X = 

iii) Input-Output sisteminde kullanılan bir diğer matriks şekli 
de diyagonal matrikstir. Diyagonal matriks, köşegenindeki eleman-
ların sıfırdan  farklı  ve diğer bütün unsurların sıfır  olduğu matrik-
se denir. Sistemde buna örnek olarak ithalat katsayıları gösterile-
bilir: 

X, Y, 
X2 Y2 

• Y = • 

XI Yı 

XN Y„_ 

M = 

mı 0 . 
0 m2 

0 0' mn 

Eğer köşeğen unsurların tümü 1 ise, bu tür diyagonal matrikse, 
«birim matriks» denir ve 

1 0 .... n 
0 1 0 

I = 
0 0 .... 1 
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şeklinde gösterilir. (12) no.lu denklem sisteminin çözümü için bu 
iki diyagonal matrikse ihtiyaç vardır. 

iv) Matrikslerle ilgili olarak toplama, çıkarma ve çarpma gibi 
işlemler yapmak mümkündür. Örneğin iki matriksi toplayabilmek 
(çıkarabilmek) için, matrikslerde birbirine karşıt gelen elemanla-
rın toplanması (çıkarılması) gerekir7. Ancak bu işlemin yapılması 
için de, her iki matriksin aynı büyüklükte, yani sıra ve sütun sa-
yılarının eşit olması zorunluluğu vardır. 

Matriks çarpımında ise kural, birinci matriksin sütun sayısı-
nın, ikinci matriksin sıra sayısına eşit olmasıdır. Örneğin bir A 
matriksi mxn derecesinde ise, bu matriks nxp derecesinde bir B 
matriksi ile çarpılabilir ve yeni matriks mxp derecesinde olur. 
Yani 

[A] nm • [B] Dp [C] mp 

dir8. Görülüyor ki bu kurala göre çarpma işlemi ancak A matriksi-
nin ön çarpan olması halinde mümkündür. B matriksinin ön çar-
pan olması halinde ise BA çarpımı mümkün olmayacaktır. 

Input-Output sisteminde matriks ile vektör çarpımı çok sık 
başvurulan bir işlemdir. Yukardaki kurala göre bu işlem ancak sü-
tun vektörünün ikinci terim olması halinde mümkün olabilir. Do-

Örneğin 

A = 12 
a 2 2 

ve B = 
^21 b z 

ise 

A qp B = 

olacaktır. 
8 Örnek olarak 

A = 

(a„ + bn) (a12 + bl2) 
+ b21> (̂ 22 + b22> 

12 
a 2 2 

ve B = b u b12 b u 
b 2 1 b 2 2 b 2 3 

AB = 

olur. 

(a„ b n 
+ a l 2 b 2 l ) ( a l l b 1 2 + a i 2 b 22^ ( a l l b 1 3 + a i 2 b 2 3 ^ 

(a21 
b l l + a 2 2 b 2 l ) ( a 2 1 b 1 2 + a 2 2 b 2 2 ^ ( a 2 1 b 1 3 + a 2 2 b 2 i ) 

127 



layısı ile mn derecesinde bir matriks, nl sütun vektörü ile çarpıl-
dığında, sonuç ml sütun vektörünü verecektir9. Oysa sütun vektö-
rünün ön çarpan olması halinde bu işlemin yapılamıyacağı açıktır. 

Input-Output modelinde input katsayıları matriksi ile üretim 
seviyelerini gösteren sütun vektörü çarpılarak ara mallan talep 
vektörü elde edilir. Buna göre, 

AX = 

an a u . . a,j . . ain X, 
a2ı a^ . . aîj . .. a2n X. 

a» ai2 . • a i j • ain X, 

anı &n2 • • anj . . ana Xn_ 

aııXı + ai2Xa+ . 
a2IXı + a22X2+ . 

. +a l j X j + 

. +a2jXj + 
. +a ı n X n 
. +a2nXn 

= W 

Wl 
w 2 

auXı + ai2X2+ . • + a i j X j + . . + ataX„ = W Wi 

aD!Xı4-an2X2+ • . + anjX) + . +am lX I 1 _Wn_ 

olmaktadır. Öyle ise (10) no.lu denklemler sistemini matriksle ifa-
de edebiliriz: 

X, 
x2 

Xi 

aııXı + aı2X2 + . • + a,jXi + . . + a„ıXn 
a2ıXı + a2jX2 + . • + a2iXj + . . + a2nXn 

anXı + a,2X2 + . . + ajjXj + . . • 4- a i nXn 

an,X, + a 02X2 + . . . 4- anjXj + . . . "4- annXn 

YT 
Y2 

YI 

_YN_ 

9 Bir matriks, sıra vektörü ile de çarpıtabilir. Ancak kurala göre, birinci 
terimin sıra vektörü olması zorunludur. Sonuç bir sıra vektörü olacaktır. 
Örneğin, 

(a„aI2) | j^1 (= [ (an b„ + au b21) (aa bıs + a12 b2)] 
dir. 
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Bu aynı zamanda, 

X — AX = Y 

demektir. Bu çıkarmanın yapılabilmesi için X vektörü birim mat-
riksle çarpılır ve IX = X olur10. Öyle ise 

IX — AX = Y 

ve buradan 
(I — A) X = Y (14) 

yazılabilir. Bu ifadenin  açık şekli, 

(1 — an) -- ai2 -- . . . — a,j — . . . ain Xı Yı 
— a a + ( 1 -—as) — . . . — a2 j — . . . a2n X2 Y2 

— an — a i2 + ( l _ a ü ) — . . — a i n Xı — YI 

— anı — an2 — . . — a n j — . . . + (1 a^n) Xn _YN_ 

dir ve bu çarpım yapıldığında (10) No. lu denklemler takımı elde 
olunacaktır. 

(1 — A) X = Y ifadesinden  X değerlerini bulmak için X'i yal-
nız bırakmak gerekir. Bunun için de her iki tarafı  (1 — A) ya böl-
mek ya da aynı şey demek olan (1 — A) mn tersi ile çarpmak yeterli 
olacaktır. Bu durumda 

( l — A ^ U — A)X = (1 — A) 1 Y 

yazılabilecektir. Ancak bir matriksin tersi ile çarpılması bir kural 
olarak birim matriksi vereceğinden yukardaki ifade 

X = (1 — A)"1 Y (15) 

şekline dönüşecektir11. 

(1 — A) matriksine Leontief  matriksi de denir. Bu matriksde 
köşegen unsurlar artı,  diğer elemanlar ise eksi  değerdedir. (1 — A ) - 1 

1 0 Görülüyor ki bir vektörün birim matriksle çarpımı yine kendisini ver-
mektedir. Bu kural, bir matriksin birim matriksle çarpılması halinde de ge-
çerlidir. 
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ise, ters matriksi ifade  etmektedir. (15) no.lu eşitlikten de görüle 
ceği gibi, input-output sisteminin çözümü ters matriks ile nihai ta-
lep vektörünü çarparak elde edilir. (15) no. lu ifadeyi  daha açık bir 
şekilde göstermek mümkündür. Ters matriksin hesaplandığını ve 
elemanlarının ry olduğunu kabul edelim. Bu durumda (15) no.lu 
ifade  için, 

X, rn r iı . . rij . . rın 

x2 T21 r22 . . r2j . . r2n 

Xi ru ra . . r,j . . r i n 

xn r„ı Tra  • . rn j . 

Yı 
Y2 

Y; 

YN 

yazılabilecektir. Şimdi gerekli çarpım yapılırsa, sektörel üretim dü-
zeyleri, 

X, = r u Y, + r u Y2 + . . . + ru Yj + . . . + r t a Y„ 
Xz = r21 Y, + r^Y, + . . . + r2 j Yj + . . . + r2 n Yn 

X; = r;ı Yı + r j 2 Y2 + . . . + rij Yj + . . . + a i n Y„ (16) 

Xn = r n l Yı + r* Y2 + . . . + r n j Y,-+ . . . + r m Y. 

olarak elde edilecektir. 

Görülüyor ki sistemin çözümü için ters matriksin hesaplanması 
gerekmektedir. Burada sayısal örneğimizden de yararlanarak, ters 
matriks için söz konusu olabilecek, 3 ayrı hesaplama yöntemini gös-
termeye çalışacağız; 

1 1 İthalatın da sisteme dahil edilmesi halinde (12) no. lu denklemler ta-
kımının ya da (14) no.lu eşitliğin matriksle ifadesi 

(1 + M — A) X = Y 
olur. Buradan da, 

X = (1 + M — A)-» Y 

ifadesine  varılır. Şu halde (1 + M — A) mn tersini alarak bunu nihai talep 
sütun vektörü ile çarpmak, sektörel üretim düzeylerine ulaşmak için yeter-
lidir. 
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1°) Birinci yöntem, ters matriksi doğrudan doğruya elde et-
mektir. Bunun için ters matriksin her sütunu içindeki elemanları 
içeren denklemler yazılarak yerine koyma metodu ile çözüme varılır. 
Hatırlanacağı üzere, bir matriksin tersi ile çarpılması birim mat-
riksi veriyordu. Şu halde örneğimizdeki (1 — A) matriksini, ele-
manlarını bulmaya çalıştığımız ters matriks ile çarparsak, birim 
matriksi elde edebiliriz. Bu işlem, Tablo IV. 3 de verilen A matrik-
sinden hesaplanan (1 — A) yardımı ile şöyle gösterilebilir: 

( l — A ) (1 - A)"1 = I 

ve sayısal değerler yerine konursa, 

Ü/7841 —0.0173 —0.1365 —0.0049" 7^"r12 r u r ^ 
-0.0003 0.9966 —0.0300 —0.0075 m r22 r B r24 
-0.0462 —0.1737 0.7287 —0.1348 r31 r32 r33 r M 
-0.0438 —0.1035 —0.1258 0.8983 r41 r« r43 r« 

olarak yazılabilir. Şimdi ters matriksin her sütunundaki elemanları 
içeren denklemler takımı, gerekli çarpma işlemleri yapılarak aşağı-
daki gibi yazılacaktır. 

1. Sütun 

0.7841 r„ — 0.0173 r21 — 0.1365 r31 — 0.0049 r41 
—0.0003 r„ + 0.9966 r21 — 0.0300 r3I — 0.0075 r« 
—0.0462 r„ — 0.1737 r* + 0.7287 r31 — 0.1348 r41 
—0.0438 m — 0.1035 r21 — 0.1258 r31 + 0.8983 r41 

2. Sütun 

0.7841 r,2 — 0.0173 r a — 0.1365 rjî — 0.0049 r« 
—0.0003 r,2 + 0.9966 r* — 0.0300 r^ — 0.0075 r42 
—0.0462 r12 — 0.1737 r H + 0.7287 r» — 0.1348 r42 
—0.0438 r12 — 0.1035 r^ — 0.1258 r 3 2 + 0.8983 r42 

3. Sütun 

0.7841 r13 — 0.0173 r^ — 0.1365 r M — 0.0049 r43 = 0 
—0.0003 rı3 + 0.9966 r B — 0.0300 r33 — 0.0075 r43 = 0 
—0.0462 r u — 0.1737 r* + 0.7287 r M — 0.1348 r43 = 1 
—0.0438 r,3 — 0.1035 r B — 0.1285 r33 4- 0.8983 r43 = 0 

10 0 0 
0 1 0 0 
0 0 10 
0 0 0 1 

= 1 
= o 
= o 
= o 

= o 
= 1 
= o 
- o 

131 



4. Sütun 

0.7841 r,< — 0.0173 r* — 0.1365 r* — 0.0049 r« = 0 
—0.0003 r i 4 + 0.9966 r24 — 0.0300 r M — 0.0075 r« = 0 
—0.0462 r M — 0.1737 r24 + 0.7287 r* — 0.1348 r44 = 0 
—0.0438 ri4 — 0.1035 r24 — 0.1258 rj4 + 0.8983 r« = 1 

Görülüyor ki, bu yöntemde ters matriks içindeki her sütun ayrı 
ayrı hesaplanmaktadır. Her grup, kendi içinde, yerine koyma meto-
du ile çözüldüğünde r ; j değerleri aşağıdaki gibi elde edilecektir. 

(1 - A)"1 = 

1.2927 0.0711 0.2530 0.0456 
0.0039 1.0130 0.0451 0.0152 
0.0972 0.2754 1.4397 0.2189 
0.0771 0.1588 0.2192 1.1479 

2°) Ters matriksin elde edilişinde ikinci ve daha genel bir yön-
tem, determinantlarla hesaplamadır. Matriksin sıra ve sütunlardan 
meydana gelmiş rakamlar seti olmasına karşılık, determinant bir 
değer veya tek bir sayıdan ibarettir. Örneğin A2x2 derecesindeki bir 
matriksin determinantı (anau — a2ıaı2) ye eşittir12. Bu yöntemde ön-

1 2 Daha büyük derecedeki matrikslerin determinatı hesaplanırken şu ku-
rala dikkat etmek gerekir: Örneğin 3x3 derecesindeki bir matriks için önce 
elemanlar aşağıdaki gibi yanyana konur. Sonra da, sol üst köşeden sağ alt 
köşe yönündeki okların işaret ettiği elemanlar çarpılarak toplanır ve bu top-
lamdan, sol alt köşeden üst köşe yönüne giden okların gösterdiği elemanlar 
çarpılarak çıkarılır. Örnekle gösterirsek, 

A = 
aıı a12 ai3 % % ^ 
a31 a32 

olsun. Önce elemanları yerleştirelim; 

*H a21 jra 31 ,a i l a21 \ X X / l12 *a22 3 22 

/ . X X . v 
okların gösterdiği yönde işlemi yaparsak, 

|A| = (a„ a22 4- a^ a^ a B + a 3 1 a 1 2 aj3 — a 1 3 a n a3 1 — a^ a 3 2 a u a 3 3 a 1 2 a^ 

determinant değerine ulaşılmış olur. 
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ce (1 — A) matriksinin kofaktörünün  dönüştürülmüş şeklini hesap-
lamak, sonra da bunu (1 — A) mn determinant değerine bölmek 
gerekir. (1—Ajj) matriksinin kofaktörü  Cjj ise, bunun dönüştürül-
müş şekli C'ij veya Cjj olacaktır13. Buna ajuant matriks adı da verilir 
lir. Buna göre ters matriks, 

( 1 - A ) - 1 =• 
1 

1—AI • C j i 

şeklinde elde olunur. Bu yöntem uygulandığında, sayısal örneğimiz-
de bir önceki yöntemle elde edilmiş ters matrikse ulaşılacağı açıktır. 

3°) Ters matrikse ulaşmanın bir üçüncü yolu da kuvvet seri-
lerini kullanmaktır. Hatırlanacağı üzere (13) no. lu eşitlikte, üretim 
düzeylerini, 

X = (1 + A + A2 + A3 + . . . .• + An) Y 

şeklinde elde olunur. Bu yöntem uygulandığında, sayısal örneğimiz-
zümünü veren (15) no.lu denkleme göre, 

X = (1 — A)-1 Y 

1 3 Ters matriks işlemine bir örnek verelim: 

A = 

olsun. Bu matriksin kofaktörünii  alalım: C;. kofaktörü  gösteriyorsa, bu matkis 

C = 
<hı ez-

dir. Örneğimize göre c n = a^, c2 1 = — a ) 2 , c 1 2 = — a 2 I ve = a n olacak ve 
dolayısı ile kofaktör,  A matriksi elemanları cinsinden, 

C = afi—a2i 
~ai2 aıı 

olacaktır. Dikkat edilirse, i + j nin tek değerleri için (—), çift  değerleri için 
( + ) işareti verilmektedir. Ajuant matriks, kofaktörün  dönüştürülmüş şekli 
olduğuna göre, 

A+ = c = b - a 
a21 a 

12 

«U 
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idi. Şu halde iki ifade  eşitlenirse, 

(1 — A)"1 Y = (1 + A + A2 + . . . . + An) Y 

ve buradan da 

(1 _ A)"1 = 1 + A + A2 + . . . . + A" (17) 

bulunur. Demek ki (17) no. lu ifade  de görüldüğü gibi, katsayı mat-
riksinin kuvvetleri ne kadar arttırılırsa, ters matriksin gerçek de-
ğerine o kadar yaklaşılmaktadır. 

Bu yöntemlerden her hangi biri ile elde edilen ters matriks, 
nihai talep vektörü ile çarpılarak sektörel üretimlere ulaşılır14. 

4. Ters Matriksin Önemi ve Endüstrilerarası Analizlerde 
Yararlanma Olanakları 

Ters matriksin hesaplanmasına ilişkin özel ve genel çözüm me-
todlarını gördükten sonra, şimdi de bunun input-output sistemin-
deki önemine ve unsurlarının ne anlama geldiğine değinelim. 

(1 —• A) - 1 matriksi, nihai talep birimi başına sektörlerin doğru-
dan ve dolaylı olarak arttırmaları gereken üretim miktarlarını gös-
terir. Örneğin bir i sektörünün nihai talebinde bir artış olduğunda, 
i sektörü bu talep artışını karşılamak üzere üretimini arttıracak-
tır. Ancak i sektörü, üretimini arttırmak için diğer sektörlerden in-
put talep edecek ve dolayısı ile o sektörler de kendilerine olan talep 
artışlarını karşılamak için yeniden üretim yapmak durumunda ka-

şu halde 

A-ı = A+ 
(an ajj al2a2l) 

7̂2 al2 
—&21 all 

1 4 Sayısal örnekteki ters matriks ve nihai talep vektörü çarpımı sonu-
cunda elde edilen sektörel üretim düzeyleri: 

~ X T
— T2927 0.0711 0.2530 0.0456~ "25946" "44577" 

X M = 0.0039 1.0130 0.0451 0.0152 221 _ 2667 
X[ 0.0972 0.2754 1.4397 0.2189 33919 63134 
X H • 0.0771 0.1588 0.2192 1.1479 53532 _70719_ 

dur. Dikkat edilirse bu değerler, yuvarlama hataları ihmal edildiğinde ger-
çek değerlere eşittir. 
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lacaklardır. Şu halde, herhangi bir sektördeki nihai talep artışı sa-
dece o sektörde değil, fakat  diğer sektörlere de yansıyarak dolaylı 
üretim artışlarına yol açabilecektir. 

Doğrudan ve dolaylı üretim artışlarını daha açık bir şekilde 
gösterebiliriz: Örneğin sadece birinci sektörün nihai talebinde A Y 
kadar bir artış olduğunu kabul edelim. Bu durumda ekonomideki 
sektörlerin üretim artışları, 

A Xı ru ru . . A Y, ru A Yı 
A X2 

= 
r2ı r^ . . • • . r2„ 0 

= 
r2ı A Y, 

A Xn r„ı I"n2 • • 0 r„ı A Yi 

olacaktır. Burada doğrudan etki A Xı = ru A Yı dir15. Başka bir de-
yişle birinci sektörün kendisine ait nihai talep artışını karşılamak 
üzere yapması gereken doğrudan üretim artışı ru A Yı kadardır. Do-
laylı etki, yani birinci sektöre ait nihai .talep artışının diğer sektör-
lerde yol açtığı üretim artışları ise, 

A X2 = r a . A Yı, A Xn = r n l A Yı 

olacaktır. Buna göre, birinci sektöre ait A Y kadarlık nihai talep 
artışının ekonomide yaratacağı üretim artışı, doğrudan ve dolaylı 
üretim artışlarının toplamı olarak, 

A Xı + A X2 + + A Xn = r„ A Yı + r a A Yı + + r„,AY, 

olacaktır. Eğer birinci sektöre ait nihai talep artışını 1 birim kabul 
edersek, bütün sektörlerde yapılması gereken üretim artışı. 

A X, + A X2 + + A Xn = ru + r a + + rn , 

olarak bulunacaktır. Bu ise, ters matrikste birinci sütuna ait ele-
manların toplamından başka bir şey değildir. Ulaştığımız sonucu 
genelleştirecek olursak, ters matrikste j sütununa ait elemanların 
toplamı (2i r j , i = 1, . . . . , n), j sektöründe 1 birimlik nihai ta-
lep artışını karşılamak üzere ekonomideki bütün sektörlerin yap-
maları gerekli üretim artışım gösterecektir. 

1 5 Diğer sektörlerde nihai talep artışı sıfır  kabul edildiği için, nihai çö-
zümde birinci sektöre ait üretim artışının, 

A X, = r u A Y, + r 1 2 . 0 + + r l n . 0 - r H A Y, 

olacağı açıktır. 
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Şimdi de bütün sektörlerin nihai taleplerinde A Y kadar bir 
artış olduğunu düşünelim. Bu durumda sektörel üretim düzeyleri. 

A Xı ru ru . . . . rı„ A Y2 
A X2 = 

r2ı r22 . . . r2 n A Yı 

A Xn rnl TN2 • • • ı"NN A Xn 

Y, 4- ru A Y2 + ... 
r2ı A Y, + Ta A Y2 + . . . 

+ r t a A Yn 
+ r2n A Yn 

r^ A Yı + Ta A Y2 + . . . + r n n A Yn_ 

olacaktır. Buna göre birinci sektörün üretim artışları, 

X t = m A Yı + ru A Y2 + + r l n A Y„ 

dir. Nihai talep artışlarını 1 birim kabul edersek, 

A Xı = ru + rı2 + + r t a 

buluruz. Bu ise ters matriksin birinci sırasına ait elemanların top-
lamını vermektedir. Genelleştirecek olursak, ters matriksin i sırası-
na ait elemanların toplamı (Zj ry, j = 1, ..., n) ekonomideki bü-
tün sektörlerin üretimine karşı nihai taleplerde 1 birimlik artış 
meydana geldiğinde, herhangi bir i sektörünün yapması gereken üre-
tim artışını gösterecektir. 

Doğrudan ve dolaylı etkileri, (13) no. lu denklemden de çıkar-
mak mümkündür. Bu denklemde yer alan (1+A)Y nihai talebin 
doğrudan etkisini; (A2 + A3 + + An) Y ise, dolaylı etkisini 
verecektir. 

Şimdi de yukardaki açıklamaların ışığı altında, sayısal örnek-
teki ters matriksin sıra ve sütun elemanlarının sektörler itibarıyla 
toplamlarını alalım. 

Sektörler 
1. Tarım 
2. Madencilik 
3. İmalat Sanayii 
4. Hizmetler 

Sütun Toplamı 
Sı rij 
1.4709 
1.5183 
1.9570 
1.4276 

Sıra Toplamı 

1.6624 
1.0772 
2.0312 
1.6030 
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Sütun toplamları içinde en yüksek değer 1.9570 ile imalat sana-
yine aittir. Bu sonuca göre, imalat sanayine yönelen nihai talep, di-
ğer sektörlere yönelen nihai talebe oranla endüstrilerarası yapıyı 
daha fazla  etkilemektedir. Örneğin tarım sektörünün nihai talebi 
1 birim arttığında bütün sektörlerdeki üretim artışı 1.4709 birim ol-
duğu halde, imalat sanayii nihai talebindeki 1 birim artışı karşıla-
mak için tüm sektörlerde 1.9570 birimlik bir üretim artışı gerekli 
olmaktadır. 

Sıra toplamlarına bakıldığında da, nihai talep artışları karşı-
sında en çok imalat sanayiinin duyarlı olduğu sonucuna varılmak-
tadır. Gerçekten de tüm sektörlerde nihai talep 1 birim arttığında 
bu artışı karşılamak için imalat sanayiinin üretimini, 2.0312 birim 
arttırması gerekmektedir. Oysa madencilik için gerekli artış çok 
daha düşük olup, 1.0772 birim düzeyinde kalmaktadır. Şu halde 
(3) no. lu sektörün genel olarak diğer sektörlere oranla endüstriler-
arası sisteme karşı daha duyarlı olduğu söylenebilir16. 

1 6 Sektörlerin endüstrilerarası sisteme karşı duyarlılığının ölçülmesinde 
daha sağlıklı bir yol, genel ortalamadan yararlanarak elde edilecek endeks-
leri kullanmaktır. (Bakınız, Uğur Korum, Input-Output  Analizi, Sevinç Mat-
baası, Ankara 1963, s. 21) Bu yönteme göre önce sıra ve sütun toplamları sek-
tör sayısına bölünerek ortalamalar alınır. Buna göre, 

1 
n 

1 

r u = j sektörü üretimine karşı 1 birimlik nihai talep artışını kar-
şılamak için herhangi bir sektörün yapması beklenen orta-
lama üretim artışı 

rM = Tesadüfi  olarak seçilmiş bir sektörün üretimine karşı 1 bi-
n rimlik nihai talep artışını karşılamak için i sektörünün yap-

ması gerekli üretim artışı 

Endüstrilerarası karşılaştırmalarda, bu ifadelerin  genel ortalamaya wan-
lanması gerekir. Genel ortalama, 

1 
n2 r"İ 

dir. Şu halde endeksler, 

1 1 
'Si Sj fij  £jrij 

u, = ve u, = 
n2 Ei 2 İ rij 

t 
dir. Şimdi sayısal örnekle bu değerleri hesaplıyalım: 
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Buraya kadar ki açıklamaların ışığında, belli bir mala karşı 
talebin bütün sektörler üzerindeki etkisini anlamak için ters mat-
riksde o malı üreten sektöre ait sütuna bakılacağı, nihai taleple-
rin bir sektör üzerindeki etkisini anlamak için de ilgili sektörün 
ters matriksdeki sıra değerlerine bakılacağı sonucu çıkarılabilir. 

Ters matriks unsurlarının ne şekilde yorumlanacağını gör-
dükten sonra, şimdi de, endüstrilerarası analizde ters matriks 
yardımıyla ne gibi sorunların çözümlenebileceği konusuna geçe-
lim. 

(i) Ters matriks, bir nihai talep unsurunun her sektörün üre-
tim düzeyi üzerindeki etkisini bulmaya olanak verir. Bunun için 
nihai talebin her unsurunu (yatırım, tüketim, ihracat gibi) ters 
matriks ile çarpmak gerekir. Buna göre C tüketimi, I yatırımı ve 
E ihracatı göstermek üzere. 

X = (1 — A) - 1 C 

X = (1 — A)"1 I 

X = (1 — A)"1 E 

hesaplanarak, her sektörün, her bir nihai talep unsurumu karşıla-
yan üretim miktarı bilinmiş olur. 

Sektörler 

Sütun 
Toplam-

ları 
Si(Tij 

Sıra 
Toplam-

ları 
Sjfij 

1 
— V Ü 

n J J 

1 
n 1J U, 

Tarım 1.4709 1.6624 0.3677 0.4156 0.9229 1.0432 
Madencilik 1.5183 1.0772 0.3798 02693 0.9533 0.6760 
İmalat Sanayii 1.9570 2.0312 0.4893 0.5078 1.2282 1.2746 
Hizmetler 1.4276 1.6030 0.3569 0.4008 0.8958 1.0060 

6.3738 6.3738 

Genel ortalama = = 0.3984 

U.; sütunu incelendiğinde sadece imalat sanayi için U., > 1 dir. Şu halde 
bu sektöre karşı nihai talep artışı sektörler arası yapıyı diğer sektörler-e yö-
nelen nihai talepten daha fazla  etkilemektedir. U.; sütunu incelendiğinde de, 
sırasıyla, imalat sanayii, tarım ve hizmetler sektörleri için U.; > 1 dir. Dola-
yısı ile endüstrilerarası sistemde bu sektörlerin daha duyarlı oldukları sonu-
cuna varılır. 
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Bu işlemi sayısal örneğimize kolaylıkla uygulayabiliriz. Tab 
lo IV. 6 ve Tablo IV. 7 bu amaçla hazırlanmıştır. 

TABLO IV. 6 : Nihai Talep Unsurlarının Sektörel Üretimler 
Üzerindeki Etkisi 

Ters Matriks Nihai Talep Unsurları 

Sektörler T M î H C I E İthalat 

T 1.2927 0.0711 0.2530 0.0456 240% —214 2269 205 

M 0.0039 1.0130 0.0451 0.0152 394 71 170 414 

1 0.0972 0.2754 1.4397 0.2189 31734 7286 1214 6315 

H 0.0771 0.1588 0.2192 1.1479 38619 14156 1686 929 

Toplam 94843 21299 5339 7863 

Tablo IV. 6 da ters matriks ve nihai talep unsurları yer al-
maktadır. Tablo IV. 7 de de, sektör üretimlerinin nihai talep un-
surları arasında nasıl bölündüğü gösterilmektedir. Bu değerlerin 
elde edilişinde, Tablo IV. 6 daki nihai talep unsurları ayn ayrı 
ters matriks ile çarpılmıştır. Nihai talep, 

Y = C + I + E — M 

şeklinde ifade  edilmiştir. Böylece Tablo IV. 7 nin alt sırasmda yer 
alan rakamlar, ithalat dışında (153276 + 34260 + 8377) topla-
mından oluşan 195913 değeri içinde tüketim, yatırım ve ihracat 
arasındaki bölüşümünü yansıtmaktadır. Buna göre sektör üre-
timlerinin % 78 inin tüketim, % 18 inin yatırım ve % 14 ünün de 
ihracat artışlarını karşılamaya yöneldiği ve sonuç olarak nihai 
talep içinde en çok tüketimin sektör üretimlerini etkilediği söy-
lenebilir. 

(ii) Her sektörün, nihai talep unsurlarını karşılayan üretim dü-
zeyleri bilindikten sonra bunun gerektirdiği doğrudan ve olaylı it-
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TABLO IV. 7 : Sektör Üretimlerinin Nihai Talep Unsurlarına 
Göre Bölünüşü 

(Cari Fiyatlarla Milyon TL) 

Sektörler 
Tüketim 

C 
Yatırım 

I 
İhracat 

E 
İthalat 

M 
Üretim 

X 

Tarım 40966 2217 3329 —1934 44578 

Madencilik 2511 614 261 — 719 2667 

İmalat Sanayii 56592 13587 2384 —9429 63134 

Hizmetler 53207 17842 2403 —2532 70920 

Toplam 153276 34260 8377 —14614 181299 

% .783 .175 .042 1.000 

halat gereklerini de, ithalat katsayılarını kullanarak hesaplamak 
mümkündür. Sektörel ithalat katsayılarını 

Mi 
m i = " x T 

şeklinde tanımlarsak, tüketim, yatırım ve ihracat olarak üçe ayrı-
lan nihai talep unsurlarına yönelen sektör üretimleri için gerekli 
doğrudan ve dolaylı ithalat miktarları, 

m i (1—A)"1 Ci 

mı (1—A)-1 I; 

m i (1—A)-1 Ei 

olacaktır. Tablo IV. 8, örneğimizdeki doğrudan ve dolaylı ithalat 
gereklerini göstermektedir. 

Tabloda yer alan ithalat katsayıları (mO, Tablo IV. 2 deki sek-
törel ithalat değerlerinin toplam üretim değerlerine bölünmesi so-
nucu elde edilmiştir. Bulunan katsayılar, Tablo IV. 7 deki tüketim, 
yatırım ve ihracat sütunundaki rakamlarla çarpılarak, nihai talep 
unsurlarının gerektirdiği doğrudan ve dolaylı ithalat gerekleri elde 
edilmiştir. 
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Tablo IV. 8 incelendiğinde, ithalatın büyük ölçüde tüketimi 
karşılamaya yöneldiği görülmektedir. İthalatın tüketimi karşıla-
yan kısmı toplam içinde % 77, yatırımı karşılayan kısmı ise % 19 
dur. Bunun nedeni, Tablo IV. 2 den de görüleceği gibi, tüketimin 
nihai talep içindeki nisbî öneminin yüksek oluşudur. Öte yandan 
1968 yılındaki fiili  ithalat ile doğrudan ve dolaylı ithalat gerekleri 
karşılaştırıldığında, 1095.9 milyon TL bir fark  görülmekte ve bu-
nun 941.3 milyonu da imalat sanayiinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
farkların,  önceki yıllarda yapılmış ve fakat  kullanılmamış ithalatla 
karşılanmış olması olasılığı vardır. 

(iii) Her sektörün her bir nihai talep unsurunu karşılayan üre-
tim düzeyinin bulunması, bunların gerektirdiği üretim faktörleri 
gereğinin bilinmesine olanak sağlar. Bunun için faktör  katsayıları-
nı kullanmak gerekir. Örneğin, L ve K emek ve sermaye miktarla-
rını, Zj ve kj, j sektörünün üretimi başına düşen emek ve sermaye 
ihtiyacını gösteriyorsa, 

L = Z, X, + l2 X2 + + U Xn = I j Zj X, 

ve 

K = k, Xı + k2 X2 + + k„ Xn = S, kj Xj 

yazılabilir. Bu hesaplama şekli, nihai talebin her bir unsuru için 
faktör  ihtiyacının bulunmasına olanak verecektir. Örneğin 

X = (1—A)-1 C 

eşitliğinden 

Lc = £j Zj Xj (18) 

bulunabilir. Bu bize, nihai talep içinde tüketimin gerektirdiği sek-
törel emek ihtiyacını verir Benzer işlemi yatırım ve ihracat için ya-
parak, bunlara ilişkin işgücü gereklerini de hesaplamak mümkün-
dür. 

Öte yandan, nihai talepteki bir birim artışın faktör  gerekle-
rinde meydana getireceği artışları da, ters matriks ve faktör  kat-
sayıları yardımı ile bulmak mümkündür. Hatırlanacağı üzere, ters 
matriksde j sütununa ait elemanların toplamı, j malı nihai tale-
binde bir birim artışın gerektirdiği sektörel üretimleri gösteriyor-
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TABLO IV. 8 : Doğrudan ve Dolaylı i thalat Gerekleri (Cari fiyatlarla  Milyon TL.) 

Sektörler m, m,(l—A)-1C 1^(1—A)-il mi (l—A)-»E mj (1—A) - 1 Y Fiili 
i thalat 

Fark 

Tarım 0.0046 188.4 10.2 15.3 213.9 205 8.9 

Madencilik 0.1553 390.0 95.4 40.5 525.9 414 111.9 

imalat S. 0.1000 5659.2 5358.7 238.4 7256.3 6315 941.3 

Hizmetler 0.0131 697.0 233.7 31.5 962.2 929 33.2 

Toplam 6934.6 1698.0 325.7 8958.3 7863 1095.3 



du. Bu üretim değerleri, sektörlere ait faktör  katsayıları ile çarpı-
lırsa, bir birim nihai talebin gerektirdiği faktör  ihtiyacı hesaplan-
mış olur. Örneğin, ftj,  j malı nihai talebi birimi başma tüm sek-
törlerin emek ihtiyacı olarak tanımlanırsa, bu ifade 

fıj  = Eiury (19) 

şeklinde formüle  edilebilir. Her mala ait üretim faktörü  ihtiyacını 
bu şekilde saptadıktan sonra, nihai talep unsurları bakımından 
gerekli olan üretim faktörleri  toplam ihtiyacını başka bir yoldan 
da bulmak mümkün olur. Örneğin tüketim malları için gerekli 
emek miktarı, tüketim sütunundaki her mala ait tüketimlerin o 
malın emek input katsayıları ile çarpımının toplamına eşit olacak-
tır. Yani, 

LC = EJ FıJ YJ (20) 

dir ki bu (18) no.lu eşitliğin değerine eşit olur. 

Buraya kadar değindiğimiz noktalan sayısal örneğe uygulaya-
rak, faktör  gereksinmelerini nihai talep açısından saptayabiliriz. 

TABLO IV. 9 : Nihai Talep Unsurlarının Emek Girdisi Üzerindeki Etkisi 

Nihai Talep Unsurları Toplam 
Tüketim Yatırım ihracat Nihai Talep 

1) Sektörlerin emek 
talebi (L) 11988.5 1481.7 855.9 14326.1 

2) Sektörlerin emek 
yoğunluğu 0.126 0.070 0.160 0.118 

Nihai talep unsurlarının emek faktörü  üzerindeki etkisi Tablo 
IV. 9 da ve birinci sırada hesaplanmıştır. Bu hesaplama için önce 
sektörel emek katsayıları (/j) bulunmuştur. Bu katsayılar, 1968 yı-
lı için sektörel istihdam rakamlarının aynı sektörün üretim de-
ğerlerine bölünmesiyle elde edilmiştir17. Hesaplama sonuçları şöy-
ledir : 

1 7 1968 yılı sektörel istihdam verileri, 1970 Yılı  Programı  s. 445, tablo 260 
dan alınmış, ancak sanayi^kesiminde çalışanların % 8 inin madencilik sek-
töründe çalıştığı varsayılmıştır. Esas olarak analizlerde emek faktörünün  öl-
çü birimi serbestir. İnsan sayısı kullanılabileceği gibi, çalışma saatleri de 
alınabilir. 
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Sektörler 
Sektörel Emek 
Katsayıları (Zj) 

Tarım 
Madencilik 
İmalat Sanayii 
Hizmetler 

0.21 
0.05 
0.02 
0.04 

Bu katsayıları kullanarak (18) no. lu eşitlik yardımı ile nihai 
talep unsurları açısından emek ihtiyacı hesaplanabilir. Örneğin, 
tüketimin gerektirdiği emek ihtiyacı, emek katsayıları ile, Tablo 
IV. 7'deki tüketim sütununun çarpılması ile elde edilecektir. Yani 

Lc = 0.21 (40966) + 0.05 (2511) + 0.02 (56592) + 0.04 (53207) 
= 11988.5 

Aynı şekilde yatırım malları için gerekli toplam işgücü ihtiyacı da 

Lı = 0.21 (2217) + 0.05 (614) + 0.02 (13587) + 0.04 (17842) 
= 1481.7 

olacaktır. Tablo IV. 9'un ilk sırasında yer alan rakamlar bu yolla 
hesaplanmıştır. Değerler incelendiğinde, tüketimin emek kullanı-
mını büyük ölçüde etkilediği anlaşılmaktadır. Tüketimin nihai ta-
lep içindeki payının yüksek olması nedeni ile böyle bir sonuç do-
ğal karşılanmalıdır. 

Bu yöntem, nihai talep unsurlarındaki faktör  oranlarının kar-
şılaştırılmasında da kullanılabilir. Böyle bir karşılaştırma için fak-
tör yoğunluklarını hesaplamak gerekir. Faktör yoğunluğu bir bi-
rim nihai talebin üretiminde her faktörden  kullanılan miktarı ifa-
de eder. Tablo IV. 9 un ikinci sırası bu amaçla düzenlenmiştir. Eli-
mizde sadece sektör bazında istihdam edilen işgücü miktarları ol-
duğu için, bu hesaplamayı sermaye faktörü  açısından yapma ola-
nağı bulunamamıştır. Hesaplama sonucuna göre tüketimin emek 
yoğunluğu 11988.5/94843 = 0.126, yatırımın emek yoğunluğu 1481/ 
21299 = 0.070, ihracatın emek yoğunluğu 855.9/5339 = 0.160 ve 
nihayet bir birim nihai talebin üretimindeki emek miktarı da 
14326.1/121481 = 0.118 çıkmaktadır18. Oranlar karşılaştırıldığında 
bir birim tüketim ve bir birim ihraç malının üretiminde kullanılan 
emeğin, yatırıma oranla daha fazla  olduğu görülecektir. Bunun ne-

1 8 Oranların paydasında yer alan değerlerin, nihai talep unsurlarının 
toplamları olduğuna dikkat edilmelidir. 
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deni tarım sektöründeki emek katsayısının diğer sektörlere oran-
la yüksek oluşudur. 

Şimdi de herhangi bir j malına (veya j sektörü üretimine) ait 
emek faktörü  ihtiyacını saptayabiliriz. Bunun için (19) no. lu ifa-
deden faydalanılabilir.  Bu ifadeye  göre herhangi bir j malına ait 
nihai talep bir birim arttığında tüm sektörlerde yapılacak üreti-
min gerektirdiği emek ihtiyacı hesaplanmış olacaktır. Tablo IV. 
10 da bu sonuçlar verilmektedir. 

TABLO IV. 10 : Bir Birim Nihai Talebin 
Gerektirdiği Emek İhtiyacı C/j ) 

(Mal (j) Emek 

1 0.2766 
2 0.0774 
3 0.0930 
4 0.0607 

Tablo IV. 10 nun birinci sütunu malları (sektörleri), ikinci 
sütunu da emek ihtiyacmı göstermektedir. Örneğin 1 inci mala ait 
emek ihtiyacı, ters matriksin 1 inci sütunu ile, emek katsayılarının 
çarpımı sonucu elde edilmektedir. Yani, 

L = 0.21 (1.2927) + 0.05 (0.0039)4-0.02 (0.0972)+0.04(0.0771) 
= 0.277 

dir. Bu değer tarımsal mallara ait bir birimlik nihai talebin tüm 
sektörlerde gerekli kıldığı emek miktarını göstermektedir. Diğer 
mallara ait değerleri de aynı şekilde yorumlamak gerekir. 

Her mala ilişkin nihai talebin bir birimi için gerekli emek ih-
tiyacını bu şekilde bulduktan sonra, nihai talep unsurları açısından 
toplam emek ihtiyacını saptayalım. Bunnu için (20) no.lu eşitlik 
kullanılabilir. Örneğin tüketim malları için gerekli emek miktarı, 
Tablo IV. 2 deki tüketim sütununda yer alan sektörel tüketim ra-
kamlarının, o malın emek inputu katsayıları (Tablo IV. 10 daki de-
ğerler) ile çarpımlarının toplamı olarak bulunacaktır. Buna göre 

Lc = 0.2766 (24096)4-0.0774 (394>+0.0930 (31734)+0.0607 ( 38619) 
= 11990.5 
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elde edilir. Bu sonuç, yuvarlama hataları ihmal edilirse, (18) no.lu 
eşitlik yardımı ile hesaplanan ve Tablo IV. 9 da tüketim içn veri-
len değere eşittir. Bu yolla yatırım ve ihracat için hesaplanacak 
Lı ve L e değerlerinin yine Tablo IV. 9 daki sonuçlara eşit çıkaca-
ğı açıktır. 

5. Sektörel Sermaye Katsayıları ve Dinamik Input-Output Mo-
deli 

Buraya kadar yapılan açıklama, input-output modelinin kal-
kınma planlamasında nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bir fikir 
vermektedir. Gerçekten, input ktsayıları biliniyorsa ve her sektö-
re ilişkin «nihai mallar demeti» belli ise, bunu karşılamak üzere 
her sektörün ne miktarda üretim yapacağı, sistemin çözümü ile 
elde edilebilmektedir. Burada sektörel nihai mallar demeti kavra-
mının sektörlerarası ara input taleplerini değil, her sektörün üre-
timine karşı olan tüketim, yatırım, ihracat ve ithalat taleplerini 
içerdiği açıktır. Şu halde makro aşamada elde edilen makro bü-
yüklüklerden, sektörlere göre bölünmüş tüketim, yatırım, ihracat 
ve ithalat değerleri hesaplanabildiği sürece, sektörel üretim düzey-
leri saptanabilecektir. Input-Output analizinin bu kullanılış şekli 
yararlı olmakla beraber oldukça da basittir. Analizin daha karma-
şık bir uygulama şekli, sektörel sermaye/hasıla oranlarını kulla-
narak, her sektörde yapılacak yatırımların saptanmasına, yani ya-
tırım kararlarının sektörlere bölünmesine olanak verecek biçimde 
olmalıdır. Bu ise, yatırımın, tüketim ve ihracat gibi bir nihai talep 
unsuru olmayıp, modelin çözümünden elde edilecek bir değişken 
olması anlamı taşır. Dolayısı ile bu sorun, dinamik bir input-out-
put sisteminin çözümü ile sağlanabilecektir. 

Şimdi sektörel sermaye/hasıla oranları ve bunların dinamik 
bir modelde ne şekilde kulanılacakları konusu üzerinde duralım. 

Bilindiği gibi sektörler cari inputlar yanında kapasitelerini 
arttırmak için demir-çelik, çimento, makine gibi sermaye malları 
da talep ederler. Başka bir deyişle sektörler üretimlerini yapabil-
mek için, sadece hammadde ve yarı mamul değil fakat  belirli mik-
tarda makine, teçhizat gibi sabit sermaye malları da satın almak 
zorundadırlar. Şu halde sektörler arasında sadece cari input alış 
verişi şeklinde değil fakat  aynı zamanda sermaye malları alış ve-
rişi şeklinde bir ilişki de söz konusudur. Örneğin demiryolu hiz-
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metlerine karşı bir nihai talep artışı karşısında bu sektör, demir, 
çelik, kömür, çimento gibi sermaye malları talep edecek ve gide-
rek belli bir düzeyde yatırım gereği doğacaktır. Görülüyor ki dina-
mik bir input-output modelinde, endüstrilerarası işlemler matrik-
si yanında sermaye malları akımını belirleyen bir yatırım matrik-
sinin hesaplanması da gerekecektir. Her iki matriksin bir arada 
gösterilebileceği bir input-output tablosu ise aşağıdaki şekilde ola-
caktır. 

Tablo IV. 11 de verilen yatırım matriksinin anlamı şudur: Her 
sektör ürettiği malların bir kısmını diğer sektörlere hammadde ve-
ya ara malı olarak verdikten başka bir kısmını da yatırım amacı 
ile satmaktadır. Buna göre örneğin i nci sektör üretiminin diğer 
sektörlerce yatırım amacıyla talep edilen kısmı, 

Ii =iii + ii2 + + ı i n = S ly (j = 1, ..., n) 

olmaktadır. Dolayısı ile yatırım matriksinde sıra toplamları çeşit-
li sektörlerin diğerlerine yatırım amacı ile verdikleri sermaye mal-

. ları miktarını göstermektedir. Matrikse sütunlar itibarıyla bakıl-
dığında her sektörün yatırım amacıyla diğerlerinden aldığı serma-
ye malları görülmektedir. Örneğin j nci sektörün yatırım amacıy-
la diğer sektörlerden talep ettiği sermaye malı miktarı 

I ( j ) =iij + i2j + + ı n j = Z, îy (i = 1 n) 

olacaktır. Ekonomide yapılan toplam yatırım ise, 

I = Ej I® = Ei Ii 

dir. Bu şekilde verilmiş bir inputoutput tablosu, sektörel serma-
ye/hasıla oranlarının hesaplanmasına olanak verir. Sektörel ser-
maye/hasıla oranını 

t Üj 
= " A x r 

olarak tanımlamak mümkündür. Bu katsayı j sektöründe 1 birim 
hasıla artışı (A Xj) sağlamak için i sektöründen ne kadar yatırım 
malına ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Açıktır ki, 

Si bü A X, = I® 
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TABLO IV. 11 : Yatırım Matriksini îçeren Input-Output Tablosu 

Sektörler 
Mübadele 
Matriski 

Yatırım 
Matriski Yatırım Tüketim İhracat İthalat Üretim 

1 X11 x12 x ln in
 J
12 1ln I. C, e ı -M, 

2 X21 x22
 X

2n ı2 C2 «2 -m 2 x 2 

» • 
n 

"nl Xn2 Xmı n̂l ^ 1nn In CD 
en - M n Xn 

Katma Değer V, V2 v n 

Üretim X, X2 x n 1(1) 1(2)... IC) I c E —M X 



dir. Bu bize, j sektöründeki A X kadar yıllık üretim artışı için, bu 
sektörde yapılması gereken yatırım miktarını verir. Aynı şekilde, 

Ej bij A Xj = Ij 

eşitliğini de sistemde çıkarmak mümkündür. Bu eşitlik bize, eko-
nominin çeşitli sektörlerinde A Xı, A X2,..., A Xn kadar hasıla ar-
tışı sağlanması için i sektörüne yapılması gereken yatırımı gösterir. 

Tablo IV. 11 de verildiği gibi, belli bir yıla ait input-output 
tablosundan, input katsayılarını ve sektörel sermaye/hasıla kat-
sayılarını hesaplamak mümkündür. Bu katsayıların yer alacağı 
dinamik bir input-output modeli basit olarak şöyle formüle  edile-
bilir. Temel denge denklemlerinden yararlanarak ve yatırımı nihai 
talep dışında tutarak bir t dönemine ait arz-talep ilişkisi, 

M/ + X,* = I j x\, + S, bü A K ' j + Y'i 

olacaktır. Bu eşitliğin anlamı 

(ithalat) + (Iç Üretim) = (Ara Malı Talebi) + (Yatırım Ta-
lebi) + (Nihai Talep)dir. Eşitlik matriks notasyonu ile ifade  edil-
diğinde, 

(1—M — A) X t = B A K, + Y, 

olur. Burada B, sermaye/hasıla oranları veya sektörlerarası serma-
ye inputlarını ifade  eden by matriıksini, A K ise kapasite artışını 
göstermektedir. Görülüyor ki dinamik modelde yatırım talebi dı-
şardan bir hedef  ve veri olarak değil, model içinde modelin çözü-
münden elde edilecek bir parametre olmaktadır. 

Sistemde yer alan K terimi kapasite düzeyini göstermektedir. 
Her dönemde yaratılan kapasite, yani kapasite artışı A K dır. Kapa-
site düzeyi, sektörün fiili  üretim düzeyi Xt ile o dönemde kullanıl-
mayan kapasite Ut olmak üzere iki kısımdan oluşabilir. Yani, 

Kt = X, + U, 

eşitliği yazılabilir. Aynı şekilde t dönemindeki kapasite artışı da 

A Kt, = A X t + A Ut 

veya 

A Kt = (X, - X,.!) +(U, — Ut-ı) 
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olabilir19. Burada A Ut kapasite fazlasını  ya da başka deyişle kulla-
nılmayan kapasite artışını ifade  edecektir. Son ifade  de t birinci dö-
nemi gösteriyorsa, tanım icabı başlangıç döneminde Ko = Xo — UQ 
olacağından 

A Kt = X, + U, — Ko 

ya da 

X t + Ut = K„ + A K, 

eşitliği yazılabilecektir. Şu halde karşımıza iki denklem sistemi çık-
maktadır. Bunlar 

(1—M—A) X, = B A Kt + Y, 

Xt + Ut = Ko + A Kt 

dir20. Birinci denklem, herhangi bir t dönemindeki toplam üretimin 
nihai talep ile kapasite artışı için (gerekli üretim miktarı toplamına 
eşit olduğunu; ikinci denklem ise toplam üretim ile kullanılmayan 
kapasite toplamının başlangıç kapasitesi ile kapasitedeki artış mik-
tarına eşit olduğunu ifade  etmektedir. Sistemde Yt ve K, değerleri 
verilmişse, Xt ve A Kt 1er için çözüm yapmak mümkün olabile-
cektir. 

Dinamik input-output sistemi uygulamasında aslında çeşitli 
güçlükler vardır: Bunlardan  biri, plan döneminde nihai talepte kök-
lü değişmeler istendiği takdirde buna olanak verecek alternatif  ya-
tırım planlarının seçimini kendiliğinden sağlamamasıdır. Bu sorun 
aslında plan döneminde bazı sektörlerde kullanılmayan kapasitele-
rin varlığı halinde ortaya çıkmaktadır. Gerçekten eğer sektörlerde 
artık kapasite varsa ve nihai talep unsurlarını oluşturan tüketim ve 
ihracatta temel değişiklikler olmayacaksa kapasiteler tam kullanıla-
rak daha fazla  sermaye birikimi sağlanabilir. Bu durumda bir seçme 
sorunu ile karşılaşılmaz. Ancak her sektörde tam kapasite kullanı-
nımını sağlamak her zaman mümkün olmayabilir ve bazı sektörler-
de şu veya bu şekilde artık kapasite kalabilir. Böyle bir durumda, 
nihai talepte önemli değişikliklerin de olması isteniyorsa, ihracatta 

1 9 Artan kapasitenin doğrudan doğruya üretim artışına gittiği ve dolayısı 
ile kullanılmayan kapasite artışı olmadığı varsayılırsa, yani A U t = 0 ise, 
A K t = A X, olacaktır. 

2 0 Kullanılmayan kapasitenin olmaması halinde, (yani Ut = 0 varsayılırsa) 
ikinci denklem X, = K 0 + A K t halini alacaktır. 
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ve tüketimdeki artışları karşılayacak kapasiteleri yaratan bir yatı-
rım programını saptamak gerekecektir. Böyle bir yatırım programı-
nın seçimi ise, input-output yerine doğrusal programlama cinsinden 
formüle  edilebilir. İkinci  bir güçlük,  ekonomide yeni endüstrilerin 
kurulması ve mevcut malların yeni teknolojilerle üretilmesi istendi-
ği takdirde ortaya çıkacaktır. Yeni endüstrilerin kurulması, aslında 
çözümü zor bir sorun yaratmaz, sadece mevcut sektörlerin sayısı 
artacak ve buna paralel olarak yeni endüstrilere ilişkin input ve 
sermaye katsayılarının bilinmesine gerek duyulacaktır. Oysa mev-
cut malların üretimine yeni teknolojilerin itihal edilmesi, aynı mal-
ların eski ve yeni olmak üzere farklı  iki teknoloji ile üretilmesi so-
nucunu verecektir ki, bu durum input-output analizinin temel var-
sayımına ters düşer. Çünkü hatırlanacağı üzere input-output mo-
deli her endüstrinin homojen bir ma!l ürettiğini ve tek bir üretim 
tekniği kullanıldığını varsaymaktadır. Oysa söz konusu durumda 
elde sektör sayısından fazla  teknolojik katsayı seti mevcut olabil-
mektedir. 

Yukarda özetlemeye çalıştığımız güçlükler, dinamik input-out-
put modelinin doğal devamı sayılabilecek ve ilerde ana hatları ile 
ele alacağımız doğrusal programlama tekniği ile çözümlenebilir. 
Çünkü bu teknik, yatırımları minimum düzeyde tutarak en yük-
sek geliri sağlayacak alternatif  üretim faaliyetlerinin  (üretim tek-
niklerinin) seçimini mümkün kılar ve böylece optimum sermaye 
birikiminin yolunu belirler. 

6. Nihai Talep Tahminleri 

Sektörlerarası analiz aşamasında yapılması gereken diğer bir 
işlem, nihai talep unsurlarının planlı döneme ait tahminleridir. Ni-
hai talebi oluşturan tüketimin ve ihracatın sektörler itibarıyla bö-
lünüşünü tahmin etmek, input-output analizi yardımı ile her sektör-
deki üretim düzeylerinin ne olacağını saptamaya olanak verecektir. 

a) Tüketim  Tahminleri:  Tüketim büyüklük itibariyle nihai 
talebin en önemli kısmını oluşturur. Burada üzerinde durulması ge-
reken mallar, nihai tüketime yönelen dayanıklı ve dayanıksız mallar 
ile hizmetlerdir. Bilindiği gbi, tüketici serbestisinin hakim olduğu 
toplumlarda talep yapısı, tüketim harcamaları konusunda kişisel 
kararlara bağlıdır. Bununla beraber, bu ekonomilerde de, çeşitli 
ekonomik ve sosyal nedenlerle maliye, para ve diğer politika ted-

151 

1 



birleri uygulanarak pratikte talep bünyesine müdahaleler yapılmak-
tadır. Dolayısı ile tüketici serbestisi yine de belli sınırlar içinde söz 
konusu olmaktadır. Bu sınırlar içinde tüketicinin serbest seçimine 
dayanan tüketim talebinin tahmini için, akılcı varsayımlara dayalı 
bir metodun uygunlanması gerekir. 

Üzerinde durulması gereken birinci nokta, tüketim talebini et-
kileyen faktörlerin  saptanmasıdır. Bu faktörlerden  birisi reel gelir-
dir. Bilindiği gibi çeşitli malların tüketimi ile reel gelir arasında 
çok yakın bir ilişki vardır. Bu ilişki, talebin gelir esnekliği katsayısı 
olarak bilinmektedir. Öyleyse, gelecekteki tüketimi kaba bir şekil-
de tahmin etmenin yolu, belli bir dönemde çeşitli malların veya mal 
gruplarının gelir esnekliklerini saptamak ve bu katsayıları makro 
aşamada elde edilmiş planlı döneme ait gelirlerle çarpmaktır. Böy-
lece gelirin çeşitli malların tüketimine giden kısmını bulmak müm-
kün olabilecektir. 

Bu yöntem, görüldüğü gibi, gelir dağılımındaki ve nüfus  yapı-
sındaki değişiklikleri göz önüne almamaktadır. Oysa çeşitli mal ve 
hizmet kategorilerine olan tüketim talebinin gelir esneklikleri, çe-
şitli gelir gruplarında farklılıklar  gösterir. Örneğin gıda maddele-
rine olan talebin gelir esnekliği düşük gelir gruplarında büyük, 
yukarı gelir gruplarında ise küçüktür. Öte yandan dayanıklı tüke-
tim mallarına olan talebin gelir esnekliği ise, gıda maddelerine olan 
talebin aksine küçüktür ve gelir düzeyi yükseldikçe büyüyen bir 
katsayı olarak karşımıza çıkar. Kaldı ki aynı gelir düzeyinde bile 
tüketim talebi kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan topluluklar ara-
sında farklılıklar  gösterir. Bu nedenle çeşitli mal ve hizmetlerin ge-
lir esneklik katsayılarını gelecekteki gelir tahminleri ile çarparak 
elde edilecek tüketim düzeyi, nüfus  hareketliliğinin ve gelir dağı-
lışının plan döneminde sabit kalacağı anlamına gelir ki, gelişen bir 
ekonomi açısından böyle bir varsayım geçerli olmayacaktır. O hal-
de, gelir dağılışında ve şehirleşme hızındaki değişiklikleri de tüke-
tim talebini etkileyen faktörler  olarak göz önüne alan bir yöntemin 
uygulanması daha gerçekçi olur. 

Tüketimin istatistiki olarak en iyi şekilde analizi aile bütçesi 
verilerine dayanılarak çeşitli gelir gruplarındaki ailelerin tüketim 
fonksiyonlarının  hesaplanması ile mümkündür. Buna «Aile Bütçe-
lerinin Araştırılması» yöntemi denir. Bu yöntemde yapılacak iş, 
kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan çeşitli gelir kategorilerindeki 
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ailelerden örnekler alarak, bunların tüketim harcamalarını araştır-
maktır. Bu verilere dayanarak kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan 
ve çeşitli gelir düzeylerinde bulunanların farklı  mal kategorilerine 
olan taleplerine ilişkin gelir esneklikleri hesaplanabilir. Elde edilen 
esneklik katsayıları, planlı dönem içinde gelir dağılımında ve şehir-
leşme derecesinde söz konusu olabilecek muhtemel değişiklikler 
dikkate alınarak kullanılmalıdır. 

Kentsel ve kırsal alanlarda nüfusun  gelecek yıllardaki dağılımı, 
zaman serilerinden yararlanılarak saptanabilir. Bunun için, nüfus 
istatistiklerinden elde edilen verilere dayanarak kentsel alanlardaki 
nüfus  artışlarının yakın geçmişteki trendlerini hesaplamak ve bu 
trendleri extrapolasyona tabi tutmak gerekir. Ancak plan uygula-
masının trendin seyrini değiştirme olasılığı varsa, extrapolasyonla 
yetinmeyip gelecekteki nüfus  tahmininde gerekli düzeltmeleri de 
yapmak zorunludur. 

Gelir dağılışında ileriki yıllarda meydana gelecek değişmelerin 
önceden tahmini daha zor bir iştir. Bir kere, nüfusun  yer değiştir-
mesi gelir dağılışında bazı değişikliklere yol açacaktır. Çünkü üc-
retler veya başka gelirler, kentlerde ve kent dışı kesimlerde genel-
likle farklıdır.  Bu nedenle, tahmin yaparken nüfusun  meslek grup-
ları itibarıyla ilerki yıllarda alacağı durumu da göz önünde tutmak 
gerekecektir. Ancak gelecekteki gelir dağılışını tahminde asıl önem-
li olan güçlük, çeşitli üretim faktörlerinin  gayrı safi  milli hasıla-
dan aldıkları paylarda meydana gelecek değişiklikler saptanmak is-
tendiğinde ortaya çıkacaktır. Çünkü bilindiği gibi üretim faktörle-
rinin gelirleri, çeşitli iktisadi ve sosyal faktörlerden  etkilenirler. 
Tahminlerin güvenilir olabilmesi için gelir dağılımı politikası hak-
kında önceden bir bilgiye sahip olmak gereklidir. 

Yukarda belirtilen etkenler dışında tüketim talebini etkileyen 
bir başka faktör  de nisbî fiyatlardır.  Bilindiği gibi talep teorisi, 
nisbî fiyatları,  çeşitli mal ve hizmetlerin tüketimini etkileyen önem-
li bir değişken olarak kabul eder. Bu nedenle plan hazırlanırken, 
çeşitli malların fiyat  esneklikleri ile tamamlayıcı ve rakip malların 
fiyat  esnekliklerinin ilerki yıllara ilişkin tüketim üzerindeki etkile-
rini dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. 

Yukarda ana hatları ile açıklamaya çalıştığımız noktalar tüke-
timi etkileyen faktörleri  ortaya koymaktadır. Bu faktörleri  göz önü-
ne alarak tüketimin analiz edilmesi endüstrilerarası çerçeveye iki 
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şekilde oturtulabilir. Birincisi, korelasyon tekniği ile zaman serileri-
ni kullanmak ve her sektöre ait mala ilişkin tüketim fonksiyonunu 
hesaplamaktır. Bu fonksiyonda  bağımsız değişkenler, yukarda be-
lirtildiği gibi, tüketici geliri, nis'bî fiyatlar,  zaman olabilir. Böyle-
ce, bağımsız değişkenlerle ilgili olarak plan dönemine ait tahmin-
ler, aynı dönemde sektörel tüketim düzeyinin saptanmasına olanak 
verecektir. Tüketimin istatistiki olarak daha iyi bir analiz şekli, çe-
şitli gelir gruplarına göre aile bütçelerinin araştırılması ve buna da-
yanılarak her malla ilgili ayrı tüketim fonksiyonlarının  hesaplan-
masıdır. Bu yaklaşımlar gerekirse birlikte de kullanılabilir. Sektö-
rel tüketim düzeylerinin tahmininde, mevcut istatistiklerin söz ko-
nusu yaklaşımların uygulanmasına olanak vermemesi halinde, kal-
kınma aşamasında olan ve gelir düzeyleri birbirine yakın ülkelerde-
ki bilgilerden de yararlanılabilir. Ancak bu durumda, ülkeler ara-
sında iklim, tüketim alışkanlıkları v.s. gibi farklı  olabilecek fak-
törleri ayrıca göz önüne almak gerekecektir. 

b) İhracat  Tahminleri:  Nihai talebin diğer bir unsuru olan 
ihracatın da sektörel bazda tahmin edilmesi gerekir. İhracat tah-
minleri konusunda önceki bölümde yeterli açıklama verilmişti. Bu-
rada kısaca özetlemek gerekirse, ihracatın tahmini için tek ve genel 
bir metod önermenin güçlüğüne ve geçersizliğine işaret etmeliyiz. 
Çünkü bir ülkenin ihraç mallarına karşı olan talep, çok çeşitli fak-
törlerin etkisi altındadır. Bu faktörler,  alıcı ülkelerin gelir düzey-
leri, ihraç malları fiyatlarındaki  muhtemel değişmeler, ikame edi-
len veya potansiyel olarak ikame olanağı bulunan rakip malların 
fiyatları,  ihracatçı ülkenin arz koşulları, döviz kuru giibi etkenler-
dir. İhracat tahminleri yapılırken, her malla ilgili olarak ve her 
ihraç piyasası için gelir,' fiyat  ve ikame esnekliklerinin hesaplan-
ması gerekecek ve ülkenin ihraç malı üretim olanakları üzerinde 
durulacaktır. Ayrıca, döviz politikası ve dış ticaret tedbirleri ile ül-
kenin dış piyasaları ne ölçüde etkileyebileceği, araştırılması gerek-
li diğer önemli bir konudur. 

7. Input-Output Tablolarının Pratik Sorunları ve Türkiye'deki 
Çalışmalar 

Türkiye'de input-output çalışmaları 1959 yılı için yapılan en-
düstrilerarası işlemler tablosu ile başlamış ve daha sonra 1963, 1967, 
1968 ve 1973 yıllarına ait olmak üzere 4 tablo hazırlanmıştır. 
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Endüstrilerarası işlemler tablosunun ya da kısaca input-output 
tablolarının hazırlanması aslında güç bir iştir. Çünkü bir tablonun 
hazırlanabilmesi, her şeyden önce ülkedeki istatistiki bilgilerin ni-
telik ve nicelik bakımından yeterli olmasına bağlıdır. Bu bakımdan 
tablolar belli bir yıl için hazırlanır ve çok gerekli olmadıkça her 
yıl tekrarlanmaz. Dolayısı ile seçilen yılların, tabloyu hazırlamaya 
olanak verecek sanayi ve tarım sayımlarının yapılmış olduğu yıla 
rastlamasına ve aynı zamanda yılın anormal bir yıl olmamasına dik-
kat edilir. Sanayi ve tarım sayımları tabloların hazırlanması için 
gerekli istatistiki bilgilerin tek pratik kaynağıdır. Kuşkusuz üretim-
le ilgili bilgileri başka kaynaklardan da sağlamak mümkündür. An-
cak üretim girdileri ile ilgili bilgiler için söz konusu sayımlar kaçı-
nılmaz kaynaklardır. Sayımla elde edilen bilgilerin de diğer kay-
naklardan sağlanan bilgilerle tamamlanması gerekir. Ayrıca tablo 
yapımında seçilen yılın da normal bir yıl olmasına dikkat edilmeli-
dir. Başka bir deyişle, ekonomide piyasa mekanizmasının işleyişini 
bozucu köklü politika kararlarının alınmamış olduğu, gelir dağılı-
mında, ekonominin sektörel yapısında önemli değişikliklerin olma-
dığı ve fiyat  düzeyinde anormal dalgalanmaların görülmediği yılm 
seçilmesi uygun olur. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de hazırla-
nan tablolar için seçilen yılların normal yıllar olduğu söylenebilir. 
1963 yılının seçilmesinde, bir yanda Türkiye'de tarım ve sanayi sa-
yımlarının yapılmış olması, öte yandan bu yılm Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının başlangıç yılı olması rol oynamıştır. 1967 yılı, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının son yılı olması nedeni ile se-
çilmiş ve ekonomik yapıda birinci plan döneminde meydana gelen 
değişmelerin bu tablo yolu ile değerlendirilmesi istenmiştir. Ayrıca 
Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlanmasında bu tablodan yararlanıl-
mıştır. 1968 yılı ise, 1967 ye oranla daha ayrıntılı ve güvenilir bir 
tablo hazırlama isteğinin bir sonucu olarak seçilmiştir. 1973 tablosu 
da, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında kulla-
nılmak üzere meydana getirilmiştir. 

Input-Output tablolarının hazırlanmasında birinci adım tablo 
planının yapılmasıdır. Tablo planının hazırlanması, tabloda yer ala-
cak sektörlerin hangi sayıda olacağı, nasıl smıflandırılacağı,  nihai 
talebin ne şekilde bölüneceği gibi konuların kararlaştırılması anla-
mına gelir. 

Hatırlanacağı üzere input-output modelinin en önemli varsa-
yımlarından biri, her sektörün belli bir üretim tekniği ile tek ve 
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homojen bir mal üreteceği idi. Bu çerçeve içinde kalındığında tab-
lodaki sektör sayısının binlere varması gerekir. Aslında sektör sa-
yısını çoğaltmak, input katsayılarının sabitliği açısından uygundur. 
Ancak bu kadar çok sektör bir arada ele alındığında çözümü ola-
naksız sorunlarla karşılaşılır. Bu nedenle input-output tabloları ha-
zırlanırken çeşitli ekonomik faaliyetler  belli sayıda sektör altında 
toplanmaya çalışılır. Dolayısı ile tabloda her sektöre ait sıra ve sü-
tunlarda yer alan değerler, artık homojen tek bir mal yerine birle-
şik bir mal grubunu gösterirler. 

Çeşitli ekonomik faaliyetlerin  belli sayıda sektör altında top-
lanmasında, yani faaliyetlerin  birleştirilmesinde çeşitli ölçüler uy-
gulanabilir. Sektörler ürettikleri malların benzerliğine göre bir ara-
ya getirilebilirler veya üretim fonksiyonlarının  benzerliğine yani in-
put yapılarındaki benzerliğe göre birleştirilebilirler. Bir başka ölçü 
ikame mallarının birleştirilmesi olabilir. Örneğin kömür ve petrol 
sektörleri tek bir sektör adı altında bir araya getirilebilir. Ayrıca 
sektörler dikey ve yatay biçimde de birleştirilebilirler. Dikey birleş-
tirme, bir sektör üretiminin tamamının ikinci bir sektör tarafından 
girdi olarak kullanılması halinde söz konusu olabilir. Örneğin ip-
lik üreten bir endüstrinin üretimi dokuma sektörünün inputu ola-
bilir. Dolayısı ile her iki endüstri tek bir sektör adı altında topla-
nabilir. Aynı şey petrol eritme ve rafinerisi  gibi birbiri ardından 
gelen faaliyetler  için söylenebilir. Yatay birleştirme ise, yukarda be-
lirtildiği gibi birbirini izleyen imalat aşamalarının değil, birbirine 
paralel olan imalat faaliyetlerinin  birleştirilmesi anlamına gelir. 

Öte yandan çeşitli faaliyetler  bir sektör adı altında bir araya 
getirilirken, üretilen malların çok sayıda olmaları, büyük değerde 
ana mal yanında daha az değerde ikinci derecede malların üretil-
mesi bir takım sorunlar ortaya çıkarır. Bu sorunların çözümünde 
bir yaklaşım, bütün ikinci derecedeki malların değerlerini ana mal 
değerine katmaktır. Buna kuruluş esası adı verilir. Böylece tabloda 
her sektöre ait değerler, sektörlerin ana malları yanında ikinci de-
recede ürettiği mal değerlerini de kapsar. Bu yaklaşım, pratik açı-
dan yararlı olmakla birlikte, input-output tablolarında aranan ho-
mojenliğe uygun düşmez. Homojenliği sağlayan yaklaşım şekli, mal 
esasına göre sektörleri sınıflandırmaktır.  Bu ölçüye göre, ikinci de-
recede üretilmiş malların bütününü bunu üreten endüstrinin üre-
timinden düşmek ve bunları ana mal olarak üreten endüstrinin 
üretimine eklemektir. Böylece mallar, üretildikleri endüstriye göre 
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değil, ana mal oldukları endüstriye göre sınıflandırılmakta  ve her 
sektörün üretimine ilişkin değerler ana malları kapsamaktadır. Bu 
yaklaşımlar içinde mal esası uygulamasının, teorik açıdan daha üs-
tün olduğu açıktır. Çünkü bu yolla, input-output tablosundaki her 
sıra sadece ana malları göstermekte ve bunun sonucunda homo-
jenlik ve input katsayılarının sabitliği sağlanmış olmaktadır. An-
cak pratikte tablolar büyük ölçüde sanayi sayımlarından elde edilen 
bilgilere dayanırlar. Bu sayımlarda ise toplanan bilgiler kuruluş 
esasına göre verilmektedir. Mal esasına göre kuruluşlardan istene-
cek bilgilerin son derece ayrıntılı olmak zorunluluğu, uygulamada 
sektör sınıflamasının  kuruluş esasına göre yapılmasına yol açmak-
tadır. Türkiye'de hazırlanmış bulunan input-output tablolarında ge-
nel olarak kullanılan yaklaşım kuruluş esasıdır. 

Konuya sektör sayısı açısından baktığımızda, Türkiye'deki in-
put-output tablolarının farklı  olduğunu görmekteyiz. 1959 tablosu 
15 sektörlüdür. Bu oldukça yoğun ve yüksek bir birleştirme düze-
yini ifade  etmektedir. Bu tabloda ilk 5 sektör tarım, ormancılık, 
balıkçılık ve madenciliğe, sonraki 8 sektör imalat sanayii alt sek-
törlerine ve son 2 sektör de hizmet alt sektörlerine ayrılmıştır. An-
cak hizmetler için ayrılan iki sektör yetersiz olup, ticaret, konut, 
devlet hizmeti gibi hizmetler için sektör ayrımı yapılmamıştır. 1963 
ve 1967 tabloları 37 sektörlü olarak hazırlanmıştır. Her iki tabloda 
da 1959 tablosuna oranla daha ayrıntılı bilgi vardır. Bu tablolarda 
ilk 3 sektör tarıma, sonraki 3 sektör madenciliğe, 21 sektör imalat 
sanayii sektörlerine ve son 10 sektör hizmetlere ayrılmıştır. 1968 
tablosu ise 50 sektörlüdür. Homojenlik açısmdan önceki tablolara 
oranla daha üstündür. Bu tabloda ilk 3 sektör tarıma, sonraki 4 
sektör madenciliğe ayrılmıştır. îmalat sanayii 32 sektöre bölünmüş 
olup 1963 ve 1967 tablolarına oranla imalat sanayindeki endüstriler-
arası yapı hakkında daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu tablonun 
son 11 sektörü hizmetlere ayrılmıştır. Hem homojenlik hem de en-
düstrilerarası yapı hakkında verdiği ayrıntılı bilgiler açısından üs-
tünlük taşıyan tablo, hiç kuşkusuz, 1973 tablosudur. Bu tablo 64 
sektörlüdür. îlk 4 sektör tarıma, sonraki 6 sektör madenciliğe ay-
rılmıştır. İmalat sanayii 41, hizmetler de 13 alt sektöre bölünmüş-
tür. 64 sektörlü olan 1973 tablosunun diğer tablolara oranla daha 
düşük bir birleştirme düzeyini ifade  ettiği açıktır. 

Türkiye'deki input-output tabloları nihai talebin sınıflandırıl-
ması açısından da farklılık  gösterir. 1959 tablosunda nihai talep 
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7 ye bölünmüştür. Bunlar, özel tüketim, kamu tüketimi, özel yatı-
rım, kamu yatırımı, stoklar, ihracat ve negatif  değerleri içeren ra-
kip ithalat sütunlarıdır. 1963, 1968 ve 1973 tablolarında, nihai ta-
lep, özel tüketim, kamu tüketimi, özel yatırım, kamu yatırımı, stok 
değişmeleri ve ihracat olmak üzere 6 ya bölünmüştür. 1967 tablo-
sunda ise, yatırımlarla ilgili olarak kamu-özel ayrımı yapılmamış 
ve yatırımlar «sermaye birikimi» adı altında tek bir sütunda veril-
diğinden nihai talep 5 e ayrılmıştır. 

Tablolarda dikkati çeken önemli bir nokta, ithalatın farklı  şe-
killerde ele alınmış olmasıdır. Aslında input-output tabloları düzen-
lenirken karşılaşılan kavramsal sorunlardan biri de, ithalatın rakip 
ve tamamlayıcı ithalat olarak bir ayrıma talbi tutulup tutulmaya-
cağı, tutulacaksa tabloda ne şekilde gösterileceğidir. İthalatın, rakip 
ve tamamlayıcı olarak ayrımı, ithal edilen malların yerli endüstri-
ler tarafından  üretilen mallara benzemesi veya benzememesine göre 
yapılır. Örneğin Türkiye'de kahve üretimi yapılmadığı için kahve 
ithalatı rakip ithalat olarak kabul edilecek; buna karşılık demir 
ithalatı tamamlayıcı ithalat sayılacaktır. Tamamlayıcı ithalatın in-
put-output tablolarında gösterilişi konusunda bir tereddüt yoktur. 
Bu ithalat IV. 1 no. lu input-output akım tablosunda katma değer 
sırasının altında bir tamamlayıcı ithalat sırası açılarak, kullanan 
sektörler itibariyle kaydedilebilir. Rakip ithalat bakımından stan-
dar bir şekil olduğunu söylemek güçtür. Çeşitli alternatifler  düşü-
nülebilir. Örneğin rakip ithalat nihai talep içinde negatif  bir sütun 
olarak kabul edilebilir ve nihai talepten düşülebilir. Başka bir şe-
kil, rakip ithalatı önce ilgili sektörün mal arzı içinde göstermek 
sonra da bu sektöre ait sırada yerli üretime uygun olarak yeniden 
dağıtmak olabilir. Ya da rakip ithalat bütünüyle input-output mo-
deli dışında tutulabilir. 

1959 tablosunda ithalatın rakip ve tamamlayıcı olarak ikiye ay-
rıldığını görmekteyiz. Tamamlayıcı ithalat katma değer sırasında 
altında kullanan sektörler itibariyle kaydedilmiş, rakip ithalat ise 
nihai talep içinde negatif  bir kalem olarak yer almıştır. İthalatın 
rakip ve tamamlayıcı olarak ayrımı 1959 tablosunun üstün yönle-
rinden biri olmakla beraber, tabloda her gözde yer alan değerle-
rin ne kadarının yerli üretimi, ne kadarının rakip ithalatı gösterdi-
ğini anlamak mümkün değildir. Böyle bir ayrım yapıldıktan sonra 
bir adım daha atılarak, rakip ithalatın sektörel dağılımını yapmak 
ve tabloyu her gözde yerli üretim ve rakip ithalat değerleri ayrı ayrı 
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görülecek biçimde düzenlemek iyi olurdu. 1963 tablosuna baktığı-
mızda, ithalatın rakip ve tamamlayıcı ayrımının yapılmadığını gör-
mekteyiz. Toplam ithalat sektörler itibarıyla ayrı bir çalışmayla 
hesaplanarak, tabloda bir arz kalemi olarak yer almıştır. Bu açı-
dan bakıldığında 1959 tablosu 1963 e oranla daha başarılı bir ça-
lışmayı ifade  etmektedir. 1967 tablosu, ithalatın ele almışı bakımın-
dan çok daha anlamlıdır. İthalat önce rakip ve tamamlayıcı olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. Tamamlayıcı ithalat katma değerin bulun-
duğu bölmede «tamamlayıcı ithalat» adı altında bir sırada gösteril-
miştir. Rakip ithal malları ise, «tüketim malı ithalatı», «yatırım 
malı ithalatı» ve «aramalı ithalatı» olmak üzere 3 e ayrılmıştır. Ra-
kip tüketim ve yatırım malı ithalatı, tabloda «rakip ithalat» başlı-
ğını taşıyan bir arz sütunu olarak gösterilmiştir. Rakip ara malları 
ise, tablonun sektörlerarası ilişkilerin yer aldığı Bölme I de, alan 
ve veren sektörler arasında dağıtılmıştır. Böylece her gözde, sek-
törlerin ne kadar yerli, ne kadar ithal malı kullandığı ayrıntılı ola-
rak görülebilmektedir. Başka bir deyişle rakip ara malları ithalat 
matriksi düzenlenmiştir. Bu durum, ithalatın incelenmesi, ithal ika-
mesi olanaklarının araştırılması açısından 1967 tablosunun, 1959 
ve 1963 tablolarına oranla büyük bir üstünlük taşıdığını göstermek-
tedir. 1968 ve 1973 tabloları ise, 1963 tablosuna benzemektedir. 
İthalat, herhangi bir ayrıma tabi tutulmamış ve ayrı bir çalışmay-
la tabloya bir arz kalemi olarak eklenmiştir. Bunun nedeni, rakip-
tamamlayıcı ayrımına olanak verecek verilerin güvenilir olmaması 
ve elde yetersiz verilerle yapılacak böyle bir ayrımın gerçeği yan-
sıtamıyacağı endişesidir. 

Input-Output tablolarının hazırlanmasında karşılaşılan bir di-
ğer kavramsal sorun, hangi fiyatların  kullanılacağı sorunudur. Tab-
lolarda kullanılan fiyatlar  piyasa fiyatları  mı, faktör  fiyatları  mı 
olmalıdır? Genellikle tablolarda yer alan değer rakamları piyasa 
fiyatlarını  ifade  eder. Bunun nedeni, faktör  fiyatlarma  ulaşmak 
için gerekli vasıtalı vergi ve sübvansiyon hesaplamalarının güçlü-
ğüdür. 

Ancak tablolarda kullanılan fiyatların  piyasa fiyatları  olması, 
sorunun çözümünde yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda, üretimin, 
yapıldığı sektörden çıktığı anda mı yoksa hedef  sektöre vardığı 
anda mı değerlendirileceği sorununun da çözümlenmesi gerekir. Bu 
bizim karşımıza, tablonun her gözünde yer alan değer rakamlarının 
alıcı veya satıcı fiyatları  ile değerlendirilmesi konusunu çıkarır. 
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Alıcı fiyatlarında,  her endüstri ürettiği malların satışlarında 
bütün dağıtım masraflarını,  yani çeşitli ulaştırma ve ticaret pay-
ları ile depolama ve pazarlama masraflarını  kendi öder. Dolayısı 
ile malı alan endüstri her hangi bir masraf  yapmaz; çünkü bu mas-
raflar  satıcı tarafından  zaten ödenmiş bulunmaktadır. Buna göre 
input ve outputlar teslim fiyatları  ile (c.i.f  olarak) ifade  edilecekle-
ri için, dağıtım masrafları  üretim veya üretim girdileri içinde yer 
alacaktır. 

Satıcı fiyatlarında  ise, dağıtım masrafları  alıcı sektöre ait ol-
maktadır. Bu bakımdan, her hangi bir sektörün inputu veya out-
putu f.o.b  fiyatlarla  ifade  edilmekte, ancak alıcı sektörlere ait söz 
konusu masraflar  ticaret ve ulaştırma sektörlerinden alımlar ola-
rak toptan bir araya getirilmektedir. Görülüyor ki üretimin veya 
inputlarm değerleri bu masrafları  kapsamamaktadır. Ancak alıcı 
sektörlerce yapılan bu masrafların  kaydedilebilmesi için, input-
output akım tablosunda ticaret ve ulaştırma sektörü şeklinde ad-
landırılacak ek bir sektöre ihtiyaç vardır ve bu masraflar  bu sek-
törün outputu olacaktır. Oysa alıcı fiyatlarında  ticaret ve ulaştırma 
hizmetleri için yapılan masraflar  zaten her gözdeki değer rakam-
ları içinde yer aldığına göre, böyle bir ek sektöre gerek yoktur. 
Satıcı fiyatlarına,  bir çok yerlerde «üretici» fiyatları  da denmek-
tedir. 

Her iki fiyatlandırma  sisteminin birbirine göre üstün ve sakın-
calı yönleri vardır. Satıcı fiyatları  input katsayılarının sabitliği açı-
sından daha üstün bir değerlendirme yöntemidir. Çünkü satıcı fi-
yatlarında, malların dağıtım masrafları  ayrı olarak hesaplanmakta, 
kaynak sektörün üretim değerinden düşülerek ticaret ve ulaştırma 
adlı ayrı bir sektörün outputu olarak yazılmaktadır. Bu bakımdan 
input katsayıları, bölgeden bölgeye farklılıklar  gösteren, ticaret 
merkezleri arasındaki uzaklığa göre zamanla değişen dağıtım mas-
raflarından  etkilenmez. Bu teorik üstünlüğüne karşılık satıcı fi-
yatlarının alıcı fiyatları  karşısındaki zayıf  yönleri, pratik güçlük-
lerden doğmaktadır. Gerçekten satıcı fiyatlarında  alıcı sektör, her 
alış verişte malın kaynak sektördeki çıkış fiyatı  ile buna isabet 
eden ticaret ve ulaştırma paylarını ayırdetmek zorundadır. Dola-
yısı ile bu tür masraflar  için ayrıntılı bilgilere gerek duyulacaktır. 
Oysa pratikte istatistiki bilgiler, genellikle alıcıların fiilen  ödedik-
leri değerleri ifade  eder. Bu değeri, üretim maliyeti ve dağıtım 
masrafı  şeklinde ikiye ayırmak zordur. Bu nedenle ayrıntılı ve gü-
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venilir istatistiklere sahip olmayan ülkelerde alıcı fiyatları  daha 
çok tercih edilir. 

Türkiye'de 1959 yılı için hazırlanan input-output tablosunda 
alıcı fiyatları  kullanılmıştır. Bu nedenle de tabloda dağıtım mas-
rafları  ile ilgili olarak ticaret ve ulaştırma başlığı taşıyan ayrı bir 
sektör açılmamış, bu masraflar  malların fiyatları  içinde yer almış-
tır. Buna karşılık 1963, 1967, 1968 ve 1973 tablolarında ise satıcı 
fiyatları  kullanılmıştır. Böylece tablolarda ticaret ve ulaştırma faa-
liyetleri için ayrı hesaplar açılarak dağıtım masraflarını  işleyebü-
me olanağı yaratılmıştır. Söz konusu tabloların satıcı fiyatları  ile 
hazırlanmış olması, onları 1959 a oranla daha üstün kılmaktadır. 
Bunda, istatistikleri iyileştirmek konusunda Türkiye'de uzun süre-
denberi gösterilen çabaların da rolü olmuştur. 

Türkiye'deki input-output çalışmalarında vasıtalı vergilerin ele 
alınış şekli, 1959 tablosu hariç, aynıdır. 1959 çalışmasında vasıtalı 
vergilerle ilgili her hangi bir hesaplama görülmemektedir. Diğer-
lerinde ise, katma değer bölümünde ayrı bir sırada «vasıtalı vergi-
ler» başlığı altında yer almaktadır. Ancak bu vergiler, sektörlerin 
output satışları içindeki vergi paylarını ifade  etmekte, her sektörün 
diğerinden aldığı inputlara isabet eden vasıtalı vergi miktarı bilin-
memektedir. Oysa tablodaki her göz içindeki üretim değerleri ya-
nında buna isabet eden vasıtalı vergi paylarını da hesaplamak ve 
bir vasıtalı vergi matriksi oluşturmak, vergilerin analizi bakımın-
dan uygun olur. Buna benzer bir çalışma, 1967 tablosunda ithalatla 
ilgili vasıtalı vergiler için görülmektedir. Bu tabloda ithalat üze-
rinden alınan vasıtalı vergiler hesaplanmış ve her gözde ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Böylece tabloda vasıtalı ithalat vergisi matriksine 
yer verilmiştir. Aynı yaklaşımın yerli üretim üzerinden alman va-
sıtalı vergiler için de uygulanması, bu vergi paylarının hesaplanma-
sına olanak veren ayrıntılı istatistiklerin varlığına bağlıdır. 

Son olarak da, input-output tablolarının planlama amaçları 
için kullanılırken, mümkün olduğu ölçüde günümüze yaklaştırıl-
ması zorunluluğuna değinmeliyiz. Bilindiği gibi input-output tablo-
su düzenlenirken güdülen amaç, endüstrilerarası modelde kullanı-
lacak katsayıları elde etmektir. Ancak tablonun düzenlenmesi za-
man alıcı bir iştir. Bu zaman içinde endüstrilerarası yapıda önemli 
değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu bakımdan tablo düzenlen-
dikten sonra bu değişikliklere göre tabloyu yeniden gözden geçir-
mek gerekecektir. Konu, planlama açısından oldukça önemlidir. 
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Çünkü planlı dönemde bazı yeni endüstrilerin kurulması, üretim 
tekniklerinde değişiklikler olması öngörülmüş olabilir. Bu nedenle 
katsayı matriksini, plan dönemindeki muhtemel değişmelere göre 
değiştirerek uygulamak gerekir. Türkiye'de Birinci Beş Yıllık Plan 
çalışmalarında 1959 yılı tablosu kullanılmış, ancak yukarda belir-
tilen yönde bir düzeltme yapılmamıştır, ikinci Beş Yıllık Plan ça-
lışmalarında ise 1963 input-output tablosundan yararlanılmış an-
cak katsayılar aynen alınmamış plan döneminde meydana gelecek 
muhtemel değişikliklere göre düzeltilerek kullanılmıştır. Üçüncü 
Beş Yıllık Planın hazırlanmasında da 1967 yılı tablosu temel teşkil 
etmiştir. Bu tablodan elde edilen katsayı matriksi, 1973-77 plan dö-
neminde ekonomik yapıda söz konusu olabilecek teknolojik değiş-
melere göre revizyona tabi tutularak 1973 ve 1977 ye göre düzeltil-
miş ve elde edilen yeni katsayı ve ters matriks, matriks çözümünde 
kullanılmıştır. 1973 yılı tablosu da Dördüncü Beş Yıllık Planda kul-
lanılmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır. Devlet Planlama Teşki-
latı, 1977-1982 döneminde teknolojideki, ekonomi politikalarındaki 
ve fiyat  yapısındaki değişmeleri göz önüne alarak 1973 tablosundaki 
input katsayılarını değiştirmiş ve Dördüncü Beş Yıllık Plan Mode-
linin çözümünde 1977 ve 1982 ye göre düzeltilen bu yeni katsayı 
setini kullanmıştır. 

II. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 

Buraya kadar endüstrilerarası modellerden input-output siste-
mini, teorik yapısı ve planlama amaçları açısından kullanılış biçimi 
ile görmüş olduk. Şimdi de ekonominin işleyişini daha değişik bir 
açıdan yansıtan endüstrilerarası modelleri inceleyeceğiz. Bu model-
ler optimumlaştırıcı davranışı ve alternatif  üretim tekniklerini içe-
ren modellerdir. Bunların çözümüne olanak veren matematik tek 
niğine «doğrusal programlama» ve faaliyet  denilen üretim birim-
lerinin analizine de «faaliyet  analizi» adı verilmektedir. 

Input-Output modeli ile karşılaştırıldığında doğrusal program-
lamanın iki yenilik taşıdığı dikkati çeker. Birincisi, input-ıoutput 
modelinin 'bir tutarlılık modeli, diğerinin ise optizasyon modeli 
oluşudur. Tutarlılık modelinde genellikle sayısal olarak belirlenmiş 
bir hedef  vardır. Bu bakımdan model, belli bir nihai talep setini 
karşılamak üzere ne kadar üretim yapılacağı sorusunu cevaplar. 
Oysa doğrusal programlamada hedefin  sayısal değeri bilinmez, fakat 
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yönü bilinir. Model, belli kaynaklarla en çok ürünü sağlamak veya 
belli bir amaca en düşük maliyetle ulaşmak şeklinde tanımlanan 
optimumlaştırıcı davranışı gerçekleştirmeye yönelmiştir. Bu neden-
le, bu modelerde sabit bir hedeften  söz edilemez. İkinci  bir fark, 
input-output sisteminin tek bir çözümü olmasıdır. Başka bir deyiş-
le, bu sistemde bilinmeyen sayısı denklem sayısına eşittir. Oysa 
doğrusal programlamada bir malın alternatif  üretim olanakları 
vardır. Dolayısı ile model, bir malın farklı  üretim yöntemlerini ay-
rı faaliyetler  olarak bünyesinde bulundurur ve her faaliyetin  üre-
tim düzeyini bir değişken olarak kabul eder. Bunun sonucu olarak, 
sistemde denklem sayısı değişken sayısından az olacağından çok 
sayıda çözüm bulunmaktadır. Her çözüm için belli bir hedef  değeri 
bulunacağı için, bunlardan optimallik amacına uygun olarak en 
büyüğü veya en küçüğü seçilerek nihai çözüme varılır. 

Bu kısımda önce bir doğrusal programlama modelinin niteliği 
ve kavramsal çerçevesi üzerinde durulacak, daha sonra input-output 
modeli ile ilişkisi ve birlikte endüstrilerarası analizlerde ne şekilde 
kullanılabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. 

1. Doğrusal Programlama Problemi 

Doğrusal programlama, esas itibariyle, bir amacı belli sınırla-
yıcı koşullar altında maksimum ya da minimum yapan çözüme ne 
şekilde varılacağını gösteren matematik bir tekniktir. Bu yaklaşı-
mın kavramsal çerçevesi, yani faaliyet  denilen üretim birimleri ara-
sındaki ilişkilerin analizine de «faaliyet  analizi» denir. Faaliyet bir 
iktisadi işin yapılmasında, yani belli oranda inputların belli oranda 
üretime dönüştürülmesinde kullanılan yöntemi ifade  eder. Doğru-
sal programlama matematik tekniği, çok sayıda faaliyetlerden  olu-
şan bir sistemde, belli koşullarda optimal faaliyet  setini çözmeye 
çalışır. 

Görülüyor ki, doğrusal programlama sayısal çözümü veren ma-
tematik bir yöntem, faaliyet  analizi ise bu yöntemin kavramsal içe-
riğini oluşturan bir analizdir. Aralarındaki bu sıkı ilişki nedeni ile 
«faaliyet  analizi» ve «doğrusal programlama» çok kere aynı an-
lamda kullanılırlar. 

Adından da anlaşılacağı gibi, doğrusal programlama problemin-
de fonksiyonel  ilişkilerin doğrusal olduğu varsayılmaktadır. Bu 
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doğrusallık hem amaç fonksiyonu  için hem de smır koşullarını be-
lirleyen denklemler için söz konusudur. Bunlardan her hangi biri-
nin doğrusal nitelik taşımaması halinde problem doğrusal prog-
ramlama problemi olmaktan çıkacaktır. 

Doğrusal programlama probleminin ekonomide yaygın bir kul-
lanım alanı vardır. Söz konusu analiz, bir fabrikadan  bir endüst-
riye veya bütün bir ekonomiye kadar her çeşit üretim birimlerinde 
uygulanabilir. Şimdi bir endüstrinin bir programlama modeli yar-
dımıyla optimizasyona ulaşmak istediğini düşünerek, modelin na-
sıl kurulabileceğini ve modelde yer alan kavramların ne anlam ta-
şıyacaklarını görmeye çalışalım. 

Böyle bir problemin amaç fonksiyonu,  toplam üretimin piyasa 
değerinin maksimum kılınması olabilir. Yukarda da belirtildiği gi-
bi, bu fonksiyonun  doğrusal olması gerekecektir. Böyle bir fonksi-
yon şu şekilde yazılabilir: 

Z == ClXı 4" C2X2 + -f-  CnXn 

Burada Xı, X2, ,Xn endüstri tarafından  üretilen n sayıda mal, 
Cı, c2, ,Cn ise bu malların piyasa fiyatlarıdır. 

Öte yandan bu endüstride üretim belli miktarda kaynakla ger-
çekleştirilebüir. Endüstride m tane b miktarında kaynak olduğunu 
ve her maldan bir birim üretmek için gerekli kaynak miktarlarını 
gösteren input katsayılarının (a,j) bilindiğini kabul edelim. Buna 
göre sınır koşullarını belirleyen denklemler sistemi, 

aüXı 4- a i 2X2 + + alnX» < b, 

a2ıXj + a22X2 + + a2DXn < b2 

am ıX t + am 2X2 + 4- a m n X n < b m 
I 

olacaktır. Ayrıca sistemde bilinmeyen değişkenler olarak yer alan 
X'lerin, yani üretilecek mal miktarlarının negatif  olamıyacağı şek. 
linde bir diğer smır koşulunun da belirtilmesi gerekir. Buna göre, 

(Xı, X2 ,Xn) > 0 

yazılacaktır. Şimdi bu sistemi cebirsel ifadelerle  özetleyecek olur-
sak, 

Z = Zj Cj Xj 
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doğrusal fonksiyonu 

Ej a;j Xj < bi 
(i = 1. , m) 
(j = 1 n) 

ve Xj > 0 

koşullarıyla maksimum kılınacaktır. 
Görülüyor ki doğrusal programlamada bilinmiyen sayısı denk-

lem sayısından büyüktür. Başka bir deyişle n > m dir. Bunun so-
nucu olarak nihai çözümde n—m kadar X değişkeni sıfır  değer ala-
caktır. Dolayısı ile bu endüstride, hangi mallardan ne miktarda 
üretilerek toplam üretimin piyasa değerinin maksimum kılınacağı, 
çözüm sonucunda anlaşılacaktır. 

Şimdi problemin sınır koşullarına daha yakından bakalım. Bun-
lardan biri kaynak kısıtlaması, diğeri de üretim düzeylerinin nega-
tif  olamıyacağı koşuludur. 

Yukarda değindiğimiz gibi a ; j katsayıları, bir birim j malı üre-
timi için gerekli i inputunu (kaynağını) gösteriyordu. Bu katsayı, 
Xj üretim seviyesi ile çarpılırsa, Xj kadar üretim için gerekli i kay-
nağı miktarını verecektir. Ej a^ Xj ise, i kaynağına olan toplam ta-
lebi belirler. Örneğin i kaynağı birinci kaynak ise, 

an Xı + au X2 + + aln X„ 

olacaktır. Burada (aııXı) birinci maldan Xı kadar üretim için bi-
rinci kaynaktan gerekli miktarı, (aı2X2) ikinci maldan X2 kadar üret-
mek için birinci kaynaktan gerekli miktarı ve nihayet (aı„Xn) n inci 
maldan X„ kadar üretmek için yine birinci kaynaktan gerekli mik-
tarı gösterir. Bunlar toplandığında, n mal üretimi için gerekli top-
lam birinci kaynak gereği elde edilir. Öte yandan bu ihtiyaç topla-
mının endüstride mevcut birinci kaynak miktarını aşamıyacağı 
açıktır. Şu halde bu koşulu bir eşitsizlik şeklinde ifade  etmemiz ve 

a u Xı + au X2 + + aı„ X„ < bı 

yazmamız gerekecektir. Diğer kaynaklarla ilgili eşitsizlikler de ben-
zer şekilde yazılabilir. 

İkinci sınır koşulunun nedeni açıktır. Her maldan üretilecek 
miktarın negatif  değer alması gerçekle bağdaşmaz. Bu bakımdan 
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X değişkenlerinin sıfır  ya da pozitif  olacağını modele bir sınır ko-
şulu olarak eklemek uygundur. 

Öte vandaq doğrusal programlamada input katsayıları matrik-
sinin özel bir yeri vardır. Bu matriks, yukarda formüle  ettiğimiz 
sistemden de görüleceği gibi, 

an . . . aı„ 
A = azı . . . a2n 

amı am2 • • • 

şeklinde yazılabilir. Bu matrikse cari üretim teknolojisini gösterdi-
ği için teknoloji  matriksi  adı da verilmektedir. Gerçekten de mat-
rikste yer alan aı/ler, her maldan bir birim üretmek için gerekli 
kaynak miktarlarını, başka bir deyişle, üretim teknolojisini ifade 
etmektedir. Matrikse sıralar itibariyle baktığımızda, her sıra n mal-
dan bir birim üretmek için gerekli olan belli bir kaynak ihtiyacını 
belirler. Matriksin sütunları da belli bir maldan bir birim üretmek 
için gerekli kaynak miktarlarını gösterir. Örneğin matriksin birinci 
sütunu 

an 

aml̂  

dir. Burada an birinci inaldan bir birim üretmek için gerekli birinci 
kaynak miktarını, a2ı yine birinci maldan bir birim üretmek için ge-
rekli ikinci kaynak miktarını ve nihayet a m l aynı maldan bir birim 
üretmek için gerekli m inci kaynak miktarını gösterir. Şu halde 
her sütun, ilgili malın üretim teknolojisinden başka bir şey değil-
dir. Doğrusal programlamada bu katsayılar sütununa faaliyet  adı 
verilmektedir. Faaliyet, hatırlanacağı gibi, belli oranda inputun 
(kaynağın) belli oranda mal üretimine dönüştürülmesi olarak ta-
nımlanıyordu. Şu halde A, birinci mala ait üretim faaliyetini,  ve 
genel olarak Aj( j faaliyetini  ifade  edecektir. 

Doğrusal programlamada yer alan bir diğer kavram da «faa-
liyet düzeyi» dir. Faaliyet düzeyi, bir üretim faaliyeti  sonucu orta-
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ya çıkan üretim miktarlarını ifade  eder. Buna göre j malı üretim 
düzeyini gösteren Xj değişkeni için, «j faaliyeti  düzeyi» deyimi kul-
lanılabilir. 

Her mala ait üretim teknolojisini gösteren sütun vektörleri ile 
(yani faaliyetler  ile) o malların faaliyet  düzeyini çarpıp topladığı-
mız zaman, toplam kaynak gereği elde edilmiş olacaktır. Bu kay-
nak gereği, mevcut kaynak miktarını (arzını) aşamayacağına göre, 
programlama problemimizdeki sınır koşulunu, 

an a i 2 aı„ b t 
a21 Xl + a22 X, + . . . . + a2n x„ < b2 

amı amı a:nn b m 

şeklinde, ya da kısaltılmış olarak 

A, Xı + A2 X2 + + An Xn < b 

şeklinde yazabiliriz. 

Sistemde yer alan b vektörü kaynak sınırlamasını ifade  eder. 
Bu kısıtlama veri kabul edilen otonom bir unsurdur. Programın 
yapıldığı dönemde ya da kısa dönemlerde üretim faktörlerinin  ar-
zını arttırmak mümkün olmayacağı için, faktör  veya kaynak mik-
tarını veri kabul etmek kaçınılmazdır. 

Doğrusal programlama problemlerinde optimal çözüme ulaşı-
lırken, denklemlerin eşitsizlikler yerine eşitlik şeklinde ifade  edil-
mesi kolaylık sağlar. Bu durumda, 

Zj a„ Xj < bi 

şeklinde ifade  edilen denklemler sisteminin sol tarafına  Di belirtisiz 
değişkenler  (slack variable) vektörünü eklemek gerekir. Bu du-
rumda sistem 

Zj a« Xj + D; = b, (21) 
halini alacaktır. Bu değişkenlerin iktisadi bir anlamı vardır, b, vek-
törü kullanılabilir kaynak arzını, Zj ay Xj ise malların üretim için 
fiilen  gerekli kaynak miktarlarını gösterdiğine göre, Di vektörü, kul-
lanılmayan kaynak miktarını ifade  edecektir. Bu nedenle belirtisiz 
değişkenlere, doğrusal programlama literatüründe «kullanmama 
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faaliyetleri»  (disposal activities) adı verilmektedir. Bunlar, ele aldı-
ğımız optimizasyon probleminde işgücü arz fazlası  veya kullanıl-
mayan sermaye miktarını ifade  edebilir. Dikkat edilirse, bu faali-
yetler programlama probleminin amaç fonksiyonunda  yer almamak-
ta, başka bir deyişle, her hangi bir değere sahip olduğu kabul edü-
memektedir. Ancak hemen belirtelim ki, optimal çözümde kullan-
mama faaliyetlerinden  bazıları belli bir değerle yer alabilir. Bunun 
anlamı, endüstride optimal mal bileşiminin bazı kaynakların arz 
fazlası  pahasına sağlanmış olmasıdır. Bu konuya ilerde yine dönü-
lecektir. 

a) Grafikle  Çözüm : Buraya kadar doğrusal programlama prob-
leminin nasıl formüle  edileceğini ve kavramsal içeriğini görmüş 
bulunuyoruz. Şimdi de çözümün ne şekilde olabileceğini grafik 
üzerinde görmeye çalışalım. Grafik  analiz, aynı zamanda, problemin 
niteliğini daha açık bir şekilde kavramamıza da yardım edecektir. 
Ancak ele aldığımız problemi grafikle  çözüme olanak sağlıyacak 
biçimde basitleştirmemiz gerekecektir. 

Şimdi bir endüstrinin Xı ve gibi iki mal ürettiğini, bunların 
piyasa fiyatlarının  sırası ile 1 ve 0.5 olduğunu ve bu üretimde iş-
gücü ve sermaye gibi iki üretim faktörü  kullanıldığını kabul ede-
lim. Sermaye miktarı K = 50; işgücü miktarı L = 40 birim, ser-
maye katsayıları an = 3 ve aı2 = 5 ve işgücü katsayıları a2ı = 0.5 
ve an — 2 olarak biliniyor olsun. Bu verilere göre problem, 

Z = Xj + 0.5 X> 

amaç fonksiyonunun 

3 X, + 5 X2 < 150 (Sermaye) 

0.5 Xı + 2 X2 < 40 (İşgücü) 

X12, ;> 0 

kayıtlamaları ile maksimum kılınması şeklinde formül  edilebile-
cektir. 

Problemin grafikle  gösterilişi Şekil IV. 1 de verilmektedir. Xı 
ve X2 değişkenleri her iki denklemde de yer aldığına göre, bu iki 
faaliyet  düzeyi eksen olarak kullanılabilir. Öte yandan her iki denk-
lemi eşitlik halinde düşünerek grafik  üzerinde çizmek olanağı var-
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ŞEKİL IV. 1 

dır. Sonra da eşitsizliklerin yönüne bakarak uygun ve uygun olma-
yan çözümleri ayırmak gerekir. Şekilde doğruların solunda kalan 
taralı alanlar her eşitsizlik için ayrı ayrı uygun çözümleri, yani uy-
gun çözümlerin yönlerini vermektedir. Ancak her iki eşitsizliği bir-
den sağlayan uygun çözümler, ortak taralı alan içinde olacaktır. 
Şekilde OABC alanına «uygun çözüm alanı» denir. Bu alan içindeki 
bütün çözümler uygun çözüm olmakla beraber optimum çözüm de-
ğildir. Optimum çözüm amaç fonksiyonu  yardımı ile bulunur. Şe-
kilde birbirine paralel olarak çizilmiş kırık çizgiler, farklı  değerlere 
göre belirtilen amaç fonksiyonlarını  göstermektedir. Örneğin Z de-
ğerinin 10 olması halinde, endüstri A noktasındaki üretim düzey-
lerini gerçekleştirecektir. Ancak bu nokta ulaşılabilecek maksimum 
değer değildir. Z değerini arttırıp, örneğin 35.3 yaptığımızda, fonk-
siyon B noktasından geçer. B noktasındaki üretim düzeyleri Xı = 
29 ve X2 = 12.6 dır. Ancak endüstrinin bu üretim bileşimi de ama-
cı henüz maksimum kılmamaktadır. Çünkü Z nin daha yüksek bir 
değeri için uygun çözümler vardır. Bu nedenle Z yi daha da arttı-
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rarak örneğin Z = 50 değerini verdiğimizde, bu fonksiyonun  uy-
gun çözüm alanının C köşesinden geçtiğini görmekteyiz. Bu nokta-
da endüstrinin ürün bileşimi Xı = 50 ve X2 = 0 olmaktadır. Baş-
ka bir deyişle, sadece Xı malından üretilmekte, X2 malı üretilme-
mektedir. Acaba Z değerini daha da arttıran ürün bileşimleri yok 
mudur? Bu soruya, şekilden de anlaşılacağı gibi, olumlu cevap ver-
mek mümkün değildir. Çünkü Z4 değeri Z3 değerinden büyük olmak-
la beraber, bu doğru parçası uygun çözüm alanının dışında kal-
maktadır. Şu halde toplam piyasa değerini maksimum kılan çözüm 
C noktasında gerçekleşecektir. Bu noktada faaliyet  düzeyleri, yani 
üretim miktarları Xt = 50 ve X2 = 0 dır. 

Problemde amaç fonksiyonunu  maksimum kılan nokta bulma-
nın bir diğer yolu, uygun çözüm alanını meydana getiren köşe nok-
talarındaki Xı ve X2 değerlerini Z fonksiyonunda  ayrı ayrı yerine 
koymak ve bulunacak Z değerleri içinde en yüksek olanını sapta-
maktır. Köşe noktalarını incelemenin nedeni, burada matematik is-
batma gerek görmediğimiz bir teoremden ileri gelmektedir. Bu 
teorem, bir doğrusal programlama probleminde amaç fonksiyonu-
nun maksimum (veya minimum) değerine, uygun çözüm alanının 
her hangi bir köşe noktasında varılacağını belirtmektedir21. Şu hal-
de OABC dörtgeninin köşe noktalarından herhangi biri, Z'nin mak-
simum değeri olacaktır. 

Şimdi bu noktadan hareket ederek köşe noktalarındaki Xı ve 
. X2 değerlerini ve buna göre amaç fonksiyonunun  değerlerini bula-

lım : 
2 1 Bazı hallerde maksimum noktaya birden fazla  köşe noktasında ulaşı-

labilir. Bu durum, amaç fonksiyonunun  eğiminin, iki denklemden her hangi 
birinin eğimine eşit olması halinde ortaya çıkar. Örneğin şekilde Z doğrusu, 
3 X, + 5 X 2 = 150 doğrusu ile çakışıyorsa, BC doğru parçası üzerindeki her 
noktanın belirlediği ürün bileşimi maksimum olacak; 0.5 Xj + 2 X 2 = 40 doğ-
rusu ile çakışıyorsa, AB doğru parçası üzerindeki her noktanın ifade  ettiği 
ürün bileşimi maksimum değerleri verecektir. Bu noktada bazı istisna teş-
kil eden durumlarla karşılaşılabileceğini belirtmekle yetinelim: Doğrusal 
programlama problemlerinde bazen uygun çözüm alanı bulunmayabilir. Bu 
durum eşitsizliklerin tutarsız olması halinde, örneğin şekildeki iki doğrunun 
birbirine paralel olduğu durumlarda görülür. Bazen uygun çözüm alanı ol-
masına rağmen faaliyet  seviyelerinin negatif  olamıyacağı koşulu sağlanamı-
yabilir. Nihayet bir diğer istisna, sınırsız çözümle karşılaşma olasılığıdır. Bu 
durumda, amaç fonksiyonu  için kesin bir değer yoktur; aksine sonsuz sa-
yıda optimum değer elde edilir. Hemen belirtelim ki, böyle durumlarda doğ-
rusal programlama pratiğinde karşılaşma olasılığı da son derece azdır. 
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O Noktasında (Xi = o , x2 — 0) -> Z0 - -- o 

A Noktasında (X, = 0 , x2 - 20) -» z, = 10 

B Noktasında (Xi = 29, X2 = 12.6)-» z2 •= 35.3 

C Noktasında (X, = 50, x2 = 0) z3 = 50 

Bu sonuçlara göre Z'ler karşılaştırıldığında en yüksek değerin 
C noktasında sağlandığı görülecektir. 

Elde edilen sonuç, endüstride toplam üretim değerinin maksi-
mum kılındığını, ancak bu noktaya belli oranda bir işsizlik pahası-
na ulaşıldığını göstermektedir. Gerçekten C noktasındaki üretim 
miktarları (Xı = 50, X2 = 0) iki eşitsizlikte yerine konursa, serma-
ye denkleminin sağlandığı buna karşılık işgücü denkleminde 15 bi-
rimlik kullanılmayan işgücü fazlasının  ortaya çıktığı görülür. 

Bu nokta iktisat politikası açısından büyük önem taşır. Kalkın-
ma planlarında genellikle gelirin maksimum kılınması amaç olarak 
seçilir. Ancak gelirin en yüksek düzeye çıkarılmasını hedef  tutan 
planlarda tam istihdamın da aynı anda gerçekleştirilmesi her za-
man mümkün olmayabilir. Maksimum gelir ve tam istihdamın bir-
likte gerçekleşmesi çok kere bir raslantıdır. Amaç, gelirin en yük-
sek düzeye çıkarılması ise, bazı kaynakların tam kullanımından 
fedakârlık  edilebilir. Amaç, tam kaynak kullanımını sağlamak ise, 
daha düşük gelir düzeyleri ile yetinilebilir. Nitekim örneğimizde 
tam kaynak kullanımı B noktasında gerçekleşebilmektedir. Çünkü 
B noktasındaki üretim düzeyleri (Xı = 29 ve X2 = 12.6), her iki 
eşitsizliği sağlamakta, kullanılmayan kaynaklara ilişkin Di değiş-
kenleri sıfır  çıkmaktadır. Ancak bu nokta amacı maksimum kılan 
nokta olmadığı için, tam istihdam bir gelir kaybı pahasına sağla-
nabilmektedir. Görülüyor ki, bütün hedeflere  aynı anda ulaşmak 
çok kere güç olduğu için, tam kaynak kullanımının sağladığı fay-
da ile uğranılan gelir kaybı karşılaştırılarak bir seçim yapmak ge-
rekecektir. 

b) Simpleks  Metodu  ile Çözüm : Yukarda ele aldığımız prob-
lemde değişken sayısı iki olduğu için grafikle  çözüm olanağı bulu-
nabilmektedir. Değişken sayısının ikiden fazla  olması halinde bu 
yöntemi kullanmak oldukça güçtür. Bu durumda daha genel bir 
çözüm yöntemine ihtiyaç vardır. George Dantzig tarafından  gelişti-
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rilmiş bulunan «Simpleks Metodu», doğrusal programlama prob-
lemlerinin genel ve klasik bir çözüm tekniği olarak bilinmektedir. 
Şimdi yukardaki problemi bu teknikle çözmeye çalışalım. 

Bu yöntem çok sayıda tekrarlamayı (iterasyonu) içerir. Her 
tekrarlamada amaç fonksiyonunun  değeri bir öncekine oranla daha 
yüksek kılınır ve optimum sonuca ulaşılır. Şu halde simleks yön-
temi ile hesaplama işlemi çok sayıda aşamalardan oluşmaktadır. 
Bu aşamaları şöyle özetlemek mümkündür: 

(i) ilk aşamada A matriksinde birim matriks olup olmadığına 
bakılır. Eğer yoksa, yeterli sayıda belirtisiz değişken eklenerek bi-
rim matrikse (I) ulaşılır. Simpleks yönteminde birim matriks her 
zaman uygun bir çözümdür ve başlangıçta birim matriks dışında 
uygun olabilecek başka bir çözüm bulmak da zordur. Buna göre 
problemimizdeki eşitsizlikleri önce eşitlik haline dönüştürmek ge-
rekecektir. Bunun için denklemlerin sol tarafına  «kullanmama faa-
liyetleri» olarak tanımladığımız belirtisiz değişkenleri eklemek ye-
terlidir. Buna göre problem 

3 X, + 5 X2 + D, = 150 

0.5 X, + 2 X2 + Ö2 = 40 
Xıa  — 0 

kayıtlamaları altında 

Z = X} + 0.5 X2 

fonksiyonunun  maksimum kılınması şeklinde formüle  edilebile-
cektir. Görülüyor ki kullanmama faaliyetlerinin  eklenmesi ile birim 
matriks elde edilmiş olmaktadır. 

(ii) Birim matriks elde edildikten sonra, yapılacak iş, bir baş-
langıç tablosu hazırlamak olacaktır. Şimdi, aşağıda düzenlediğimiz 
başlangıç veya ilk çözüm tablosunu daha yakından inceleyelim. 

Başlangıç Tablosu 

\ «1 
Temel Ao 1 0.5 0 0 

c i \ 
Ao 

A, a2 a3 A4 
0 A3 150 jTj 5 1 0 
0 A» 40 0.5 2 0 1 

0 —1 -0.5 0 0 
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Problemde X1( X2, Di ve D2 olmak üzere 4 faaliyet  yer almakta-
dır. Bu faaliyetler  tabloda sırası ile Aı, A2, A3 ve A, faaliyetleri  olarak 
dört sütunda gösterilmiştir. Bu faaliyetlerin  üzerindeki Cj sırası, 
amaç fonksiyonundaki  katsayıları gösterir. Bu katsayılar Aı ve A2 
faaliyetleri  için, sırası ile 1 ve 0.5 dır. Kullanmama faaliyetleri  ise 
amaç fonksiyonunda  yer almadıkları için, bunlara 0 değer veril-
miştir. 

Her faaliyet  sütununun altında, kendisine ait input katsayıları 
kaydedilmiştir. Dikkat edilirse son iki faaliyet  birim matriksi oluş-
turmaktadır. Şu halde uygun çözüm olarak bu iki faaliyetle  çözü-
me başlamak gerekecektir. Bu nedenle, «temel» sütununa bu iki 
faaliyeti  (A3 ve A4) uygun çözüm olarak kaydetmek doğru olacak-
tır. Bu iki faaliyetin  değerleri Ao sütununda sırası ile 150 ve 40 ola-
rak yer alır. Başka bir deyişle ilk çözüm, hiç bir malın üretilmediği 
(Xı ve X î değerlerinin 0 olduğu) durumdur. Dolayısı ile endüstride 
kullanılmayan sermaye ve işgücü sırasıyla, Dı = 150 ve D2 = 40 bi-
rim olmaktadır. 

Tablonun Ci başlığı altında gösterilen sütunu, yine amaç fonk-
siyonunun katsayıları olup, ilk çözümdeki A3 ve A4 faaliyetleri  için 
0 değerini almaktadır. 

Tablonun son sırası ise «simpleks kriteri» ni vermektedir. Bu 
kriter Zj - c, olarak bilinir ve 

Zj — q = CjAj — q (22) 

şeklinde hesaplanır. Buna göre örneğin Aı sütunu altındaki —1 de-
ğeri, 

C j Aj — q = (0 0) 

A2 sütunu altındaki Zj — Cj değeri, 

3 

0.5 

(0 0) 
5 

2 
— 0.5 = 0.5 

dir. Benzer şekilde Ao A3 ve A4 faaliyetleri  için de simpleks kriter-
leri hesaplanırsa, bunların 0 değerini aldıkları görülecektir. 
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(iii) Bundan sonraki aşamada temele girecek ve temeli terke-
decek faaliyetin  araştırılması gereklidir. Bunun için simpleks kri-
terinin test edilmesi gerekir. Eğer problem maksimumlaştırma 
problemi ise: 

Zj — q < 0 halinde j faaliyeti  temele girecektir. 

Zj — Cj > 0 halinde temelde yer alan faaliyetler  optimum çö-
zümü verecektir. Hiç bir faaliyetin  temele girmesi 
gerekmez. 

Problem minimumlaştırma problemi olduğundan yukardaki işlemin 
tersi düşünülür. Yani, 

Zj — Cj > 0 ise j faaliyeti  temele girer. 

Zj — Cj < 0 ise j faaliyetinin  temele girmesine gerek yoktur. 
Optimum çözüme ulaşılmıştır. 

Sayısal örneğimiz bir maksimumlaştırma problemidir. Başlan-
gıç tablosunun son sırasındaki Zj —- Cj simpleks kriterine bakıldığın-
da Aı ve A2 faaliyetleri  negatif  değerler almaktadır. Bu iki faaliyet 
içinde en küçük negatif  değerli Aı faaliyetinin  temele girmesi gere-
kecektir22. 

Temele girecek faaliyet  saptandıktan sonra, temeli terketmesi 
gereken faaliyetin  de bulunması gerekir. Bunun için temele girecek 
Aı faaliyetinin  input katsayıları (3 ve 0.5), sırasıyla Ao faaliyetinde 
yer alan değerlere (150 ve 40) bölünür ve en küçüğü saptanır23. 
Örneğin 150/3 = 50 ve 40/0.5 = 80 değerleri içinde en küçüğü 50 
dir. Bu değer, tabloda da işaretlendiği gibi A3 faaliyeti  sırasına 
rastladığı için temelden çıkarılması gereken faaliyet  A3 olacaktır. 

(iv) Temeli terkeden ve bunun yerine temele giren faaliyet 
bulunduktan sonraki aşama, aşağıda görüldüğü şekilde, ikinci çö-
züm tablosunu düzenlemek olacaktır. 

22 Her iki değer bazen eşit çıkabilir. Bu gibi bağlantı hallerinde j si en 
küçük Aj faaliyetini  temele sokmak uygun olur. Aynı kural minimum çö-
zümler için de geçerlidir. 

2 3 Bölme işlemi sonunda elde edilen değerlerden sadece pozitif  değerli 
olanların en küçüğüne bakılır. 0 ve negatif  değerli sonuçlar ihmal edilir. 
Bütün değerler 0 ve negatif  ise sınırsız çözüm var demektir. 
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İkinci Çözüm Tablosu 

Temel Ao 1 0.5 0 0 
c i \ 

Ao 
Aı A, a3 A4 

1 Aı 50 1 5/3 1/3 0 
0 a4 15 0 7/6 - 1 / 6 1 

Zj c j 50 0 7/6 1/3 0 

Bu tabloda temelde yer alan yeni Aı faaliyet  vektörü sıra ele-
manları şöyle hesaplanmıştır: Başlangıç tablosunda kare içine alın-
mış 3 rakamı piyot elemanı olur ve temelden çıkarılan A3 faaliyet 
vektörünün bütün sıra elemanları bu rakama bölünerek ikinci çö-
züm tablosundaki A, faaliyetinin  sıra elemanları bulunur. Yani, 

150 3 5 1 
Aıo = —^— = 50, An = - y = 1, Aa = — ~ , A» = — y 

0 
A,4 = — = o 

Temelde kalan A4 faaliyet  vektörü sıra elemanları da, 

A„0 = 40 — 50 (0.5) = 15, A« = 0.5 — 1 (0.5) = 0 

A42 •=• 2 — (5/3) 0.5 = 7/6, A* = 0— (1/3) 0.5 - — 1/6 

A,4 = 1 — (0.5) 0 = 1 

şeklinde hesaplanacaktır. 

Tablonun son sırasında simpleks kriteri yer almaktadır. (22) 
no. lu eşitliğe göre bu kriterin değerleri hesaplandığında, bütün ele-
manların pozitif  değerli olduğu görülecektir. Şu halde optimum 
çözüme varılmış olmaktadır. Çünkü artık temele girecek hiç bir 
faaliyet  Z değerini arttıramaz. Dolayısı ile ikinci çözüm tablosu ni-
hai çözüm olmakta ve bu tabloya göre endüstri sadece Xı malından 
50 birim üreterek toplam üretim değerini maksimum kılmaktadır. 
Temelde yer alan At faaliyeti  kullanılmayan işgücü faaliyeti  olup, 
çözüme göre 15 birimdir. Görülüyor ki bu sonuçlar grafiklş  çö-
züm sonuçlarının aynıdır. 
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Doğrusal programlama problemi, yukarda olduğu gibi maksi-
mumlaştırma şeklinde formüle  edilebileceği gibi, toplam maliyet-
lerin minimum kılınması biçiminde de düşünülebilir. Ancak bu gi-
bi problemlerde de simpleks hesaplama yöntemi yine yukarda veri-
len aşamalarla yapılacaktır. 

2. İkilik Problemi 

Her doğrusal programlama probleminin bir de ikilisi (Duality) 
vardır. Eğer orijinal programlama problemi maksimumlaştırma 
ise, bunun ikilisi minimumlaştırma problemidir. Orijinal problem 
minimumlaştırma problemi ise, bunun ikilisi maksimumlaştırma 
problemi olacaktır. 

îkili problemi formüle  etmek oldukça basit bir işlemdir. An-
cak bu problemde yer alan değişkenlerin önemli bir iktisadi anla-
mı vardır. Problemde yer alan amaç fonksiyonunun  ve eşitsizlik-
lerin kavramsal içeriğini daha açık bir şekilde görebilmek için, tek-
rar maksimumlaştırma problemine dönelim. 

Hatırlanacağı üzere orijinal problem 

Zj ay X, !< bi i = 1, m 
> 0 j = 1 n 

koşulları ile 

Z = Zj Cj Xj 
amaç fonksiyonunun  maksimum kılınması idi. Bu problemde, her 
bir kaynak veya input miktarı (bi), bir birim j malı üretimi için 
gerekli i inputu miktarları (a^) ve her malın fiyatı  (cj) belli iken, 
toplam üretim değerini maksimum kılan faaliyet  düzeylerinin ( X j ) 
ne olması gerektiği sorusuna cevap aranıyordu. Yukarda formüle 
edilen problemin ikilisi ise, 

Zi ay Pj > q i = 1 ...., m 
Pt ^ 0 j = 1 n 

koşullan ile 

Z = Zi bi Pi 
fonksiyonunun  minimum kılınması şeklinde formüle  edilebilir. Bu 
problem ise, üretim kaynaklan veya input miktarları (bi) ve her 
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malın fiyatı  q belli iken, toplam üretim maliyetini minimum kılan 
P; değerlerinin bulunması anlamını taşır. 

Dikkat edilecek olursa, problemin amaç fonksiyonu  toplam ma-
liyetin minimum kılınması şeklinde formüle  edilmiştir. Bu fonksi-
yonda bj katsayıları faktör  miktarlarını gösterdiklerine göre, Pi de-
ğerleri bu faktörlerin  fiyatlarından  başka bir şey değildir. 

Şimdi de eşitsizliklerin anlamını daha yakından görmeye çalı-
şalım. Eşitsizlikler Ijay Pi > q şeklinde formüle  edilmiştir. Bu eşit-
sizlik sisteminin birinci sırası, 

an Pı + a2ı ? 2 + + amı Pm > Cı 

şeklinde yazılacaktır. Eşitsizliğin sol tarafında  m tane üretim fak-
törüne ait bilinmiyen P, fiyat  değişkeni ile bir üretim faaliyetine  ait 
input katsayıları görülmektedir. Örneğin birinci maldan bir birim 
üretmek için gerekli birinci üretim faktörü  miktarı an ve bu üretim 
faktörünün  fiyatı  Pı ise, birinci maldan bir birim üretmek için ge-
reken üretim maliyeti an Pı olur. Aynı şekilde birinci maldan bir 
birim üretmek için gerekli ikinci üretim faktörünün  maliyeti a2i P2 
ve nihayet birinci maldan bir birim üretildiğinde m inci faktörün 
maliyeti a m ! P m olacaktır. Bu maliyetler toplandığında, bir birim bi-
rinci malın faktör  fiyatları  ile ifade  edilen maliyetine ulaşılmış olur. 
Dikkat edilirse ikili problemde bilinmiyen değişkenlerle çarpılan in-
put katsaydarı, orijinal problemdeki katsayıların dönüştürülmüş 
şekli olmaktadır. Eşitsizliğin sağ tarafında  malın satış fiyatı  yer al-
maktadır. Eşitsizliğin yönüne baktığımızda, bir birim birinci malın 
üretiminde kullanılan kaynakların toplam maliyetinin en az malın 
satış fiyatına  eşit olacağını görmekteyiz. Başka bir deyişle, birinci 
malın satış fiyatı  onun maliyetinden büyük olamaz veya en çok ona 
eşit olabilir. 

Üretim faktörlerinin  fiyat  değişkenleri olarak sistemde yer alan 
P; değerleri, aslında kaynakların «alternatif  maliyetleri» veya «göl-
ge» fiyatlarıdır.  İkili problemin çözümünden çıkan gölge fiyatlarla, 
iktisat teorisi arasındaki sıkı ilişkiye kısaca değinelim. 

Gölge fiyatları,  kitabın birinci bölümünde de değinildiği gibi, 
tam rekabet koşullarında arz-talep dengesinin oluşturduğu fiyatlar-
dır. Bu fiyatlar  faktörlerin  marjinal verimlerini yansıtırlar. Oysa 
piyasada fiilen  ortaya çıkmış bulunan fiyatlar  gölge fiyatlardan 
farklı  olabilir. Bunun nedeni, ekonominin tam rekabet koşullarm-
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dan uzaklaşması ve fiyat  mekanizmasının işleyişindeki aksaklıklar-
dır. Gölge fiyatlar,  iktisat politikası ve iktisadi planlama bakımın-
dan büyük önem taşır. Doğrusal programlama probleminin kavram 
alanı genişletilip bütün ekonomiyi içine alan bir planlama modeli 
şekline dönüştürüldüğünde, model çözümünden gölge fiyatları  elde 
etmek mümkün olur. Bu fiyatlar  optimal kaynak dağılımının gös-
tergesi olduğu için, piyasa fiyatlarının  gölge fiyatlardan  ne ölçüde 
saptığını ve bu sapmayı önlemek için ne gibi politika önlemlerine 
başvurulabileceği açık bir şekilde ortaya konmuş olur. 

İkili problemdeki eşitsizlikler orijinal problemde olduğu gibi, 
birer değişken eklenmesi ile, eşitlikler haline getirilebilir. Buna gö-
re denklemler sistemi, S ; eşitleyici değişkeni göstermek üzere, 

Si aij Pi Sı = Cj 

haline gelecektir. Bu değişkenler, bir çeşit «nisbî kayıp» olarak dü-
şünülmek gerekecektir. Çünkü eşitliğin solunda yer alan aij Pj, 
bir j malının üretiminde kullanılan bütün inputlarm maliyeti; j 
malının fiyatı  olduğuna göre, farkı  belirleyen Si değişkeni j malının 
birim maliyetinin fiyattan  fazla  olan kısmını gösterecektir. Bu ne-
denle problemin nihai çözümünde Si değişkenlerinden her hangi biri 
pozitif  değer alırsa, o mal için nisbî bir zarar söz konusu olacağın-
dan malın üretilmemesi gerekecektir. Öte yandan, orijinal problem-
de yer alan belirtisiz değişkenler de kullanmama faaliyetlerini  (D;) 
gösterdiklerine göre, bu değişkenlerden her hangi biri nihai çözüm-
de yer alırsa, yani üretim esnasında kullanılmayan kaynak fazlası 
varsa, bu kaynağa ait gölge fiyatın  ikili problemin çözümünde sıfır 
olması gerekecektir. İkilik teoreminin bu önemli ilişkisi şu şekilde 
ortaya konabilir: 

Xj Sj = 0 Her j malı için 

Pi Di = 0 Her i kaynağı için 

Birinci ilişki bir j malı için üretim düzeyi iile nisbî kayıp çarpı-
mının sıfır  olacağını belirlemektedir. Gerçekten eğer ikili problemin 
nihai çözümünde pozitif  değerli bir S değişkeni yer alıyorsa, j ma-
lının üretilmemesi gerekecek, yani Xj değişkeni orijinal problemin 
nihai çözümünde sıfır  değerini alacaktır. Ya da, eğer orijinal prob-
lemin çözümünde j malı belli bir düzeyde üretiliyorsa, bu mala ait 
bir nisbî kaybın söz konusu olmaması gerekecek, Sj sıfır  olacaktır. 
Böylece her iki halde de birinci eşitlik sağlanmış olacaktır. 
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İkinci eşitlik ise, bir i üretim faktörü  açısından ele alınmakta-
dır. Buna göre, eğer orijinal problemin nihai çözümünde kullanıl-
mayan bir üretim kaynağı varsa, buna ait gölge fiyat  sıfır  olacak ve 
eşitlik sağlanacaktır. Ya da esas problemin optimal çözümünde tüm 
üretim kaynakları kullanılıyor ve ihtiyaçtan fazla  kaynak bulunmu-
yorsa (D; = 0), gölge fiyatlar  pozitif  bir değer alacak ve yine 
ikinci eşitlik sağlanmış olacaktır. Görülüyor ki ihtiyaca oranla kıt 
olan üretim faktörlerinin  gölge fiyatları  belli bir pozitif  değere sa-
hiptir. Buna karşılık ihtiyaçtan fazla  olan kaynakların fiyatları  sı-
fırdır. 

İkili problem, yine genel çözüm yöntemi olan simpleks çözüm 
tekniği kullanılarak çözümlenebilir. Bununla beraber, ikili proble-
min bilinmiyen değişkenleri, Pi, istenirse, orijinal problemin nihai 
çözüm tablosundan da elde edilebilir. Başka bir deyişle, orijinal 
problemin nihai çözümü, ikili problem için de yeterli olabilir ve 
ayrıca ikili problem için çözüm tabloları hazırlamaya gerek kalmaz. 
Yapılacak şey, orijinal problemin nihai çözüm tablosundaki Zj — Cj 
sırasına bakmak ve ilgili kaynakların gölge fiyatlarını  bu sıradan 
bulmaktır. Bu ilişkiyi görebilmek için tekrar sayısal örneğimize 
dönelim. 

Sayısal örneğimizdeki orijinal problemin ikilisi, 

Z = 150 Pi + 40 P2 

amaç fonksiyonunun 

3 P, + 0.5 P2 > 1 
5 P, + 2 P2 > 0.5 

ve P1)2 > 0 

koşulları ile minimum kılınması şeklinde formüle  edilecektir. Eşit-
leyici değişkenlerin eklenmesi ile denklemler sistemi, 

3 Pı + 0.5 Pı — S, = 1 

5 Pı + 2 P, — S2 = 0.5 

haline dönüşür. 

Bu şekilde formüle  edilen problem simpleks yöntemine göre 
çözülerek Pi ve P2 değerleri bulunabilir. Ancak sermaye ve işgücü-
nün gölge fiyatlarını  (sırası ile Pı ve P2) daha kolay bir şekilde ori-
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jinal problemin nihai çözüm tablosunun son sırasında da görmek 
mümkündür, ikinci çözüm tablosu başlığmı taşıyan tablonun Zj — cj 
sırasına baktığımızda, A3 ve A4 kullanmama faaliyetleri  için simp-
leks kriterinin, sırası ile 1/3 ve 0 değerini aldığını görmekteyiz. Bu-
na göre sermayenin gölge fiyatının  1/3 ve işgücünün gölge fiyatının 
da 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçlara göre, yukarda söz konu-
su edilen Pj D, = 0 eşitliği de sağlanmış olmaktadır. Gerçekten ori-
jinal problemin nihai çözümünde sermaye bütünüyle kullanılmak-
ta ve bu nedenle (A3) faaliyeti  temelde yer almaktadır (yani Dı = 0 
dır). Sermayenin gölge fiyatı  1/3 olarak bulunduğuna göre, (1/3). 
(0) = 0 olacak ve eşitlik sağlanacaktır. Aynı şekilde, işgücü için 
de bu eşitliğin sağlandığını görmek mümkündür. İkinci çözüm tab-
losunda, kullanılmayan işgücü faaliyeti  (A4) pozitif  değerle temelde 
yer almaktadır. Oysa gölge fiyat,  yani işsizlerin marjinal verimi sı-
fır  olduğuna göre ,(15). (0) = 0 olarak eşitlik sağlanmaktadır. 

Öte yandan, yukarda, Xj Sj = 0 şeklinde, her mal için söz konu-
su eşitliğin de gerçekleştiği kolaylıkla görülebilir. İkinci çözüm 
tablosunda Aı ve A2 faaliyetlerinin  simpleks kriteri, sırası ile, 0 ve 
7/6 dır. Bu değerler, bu malların üretimindeki nisbî kayıpları (Sı 
ve S2) gösterirler. Optimal çözümde x ı = 50 olarak bulunmuştur. 
Bu mala ait nisbî kayıp (Sı) ise, yine aynı tabloda sıfır  olarak gö-
rülmektedir. Şu,halde (0). (50) = 0 olmakta ve eşitlik sağlanmak-
tadır. İkinci malda ise, bir nisbî kayıp vardır. Çünkü A2 faaliyetine 
ilişkin simpleks kriteri 7/6 dır. 0 halde bu malın üretilmemesi ge-
rekecektir. Gerçekten de, A2 faaliyeti  temel çözümde yer almamakta, 
yani X2 nin üretimi sıfır  olmaktadır. Buna göre (0). (7/6) = 0 ola 
rak eşitlik yine sağlanmış olmaktadır. 

Şimdi de amaç fonksiyonunun  değerine bakalım. Pı = 1/3 ve 
P2 = 0 olarak, orijinal problemin nihai çözüm tablosundan buluna-
bildiğine göre, 

1 
Z = (150) — - + (40) .0 = 50 

olacaktır. Dikkat edilirse, bu değer orijinal problemin değerine eşit 
olmaktadır. İşte bu nokta da, önemli bir teoreme işaret etmeliyiz. 
Bu teoreme göre, bir doğrusal programlama probleminde orijinal 
problemin maksimum değeri, ikili problemin minimum değerine her 
zaman eşittir. Şu halde belli kaynaklarla yaratılacak toplam üretim 
değerini maksimum kılan bir problem ters dönüştürülerek, kaynak 
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maliyetini minimum kılan bir problem haline getirilebilmekte ve 
her iki problemin amaç fonksiyonlarının  aynı değere sahip olmaları 
şeklinde aralarında sıkı bir bağlantı ortaya çıkmaktadır. 

3. Doğrusal Programlama ve Input-Output Analizi 

Buraya kadar doğrusal programlama probleminin niteliğini, 
tek bir endüstri çerçevesi içinde kalarak açıklamaya çalıştık. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi, bu analiz metodu ekonominin bütününü 
kapsayacak biçimde de ele alınabilir ve input-output analizi ile bir-
likte endüstrilerarası iktisadın temelini oluşturur. Bu kısımda, doğ-
rusal programlamanın input-output analizi ile olan ilişkisi. ve her 
iki modelin birlikte endüstrilerarası analizde ne şekilde kullanıla-
cağı konuları üzerinde durulacaktır. 

Input-Output analizi ile doğrusal programlamanın birbirini ta-
mamlayan ve birbirinden farklı  olan yönlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

(i) Input-Output modeli, her şeyden önce, bir tutarlılık modeli-
dir. Bu modelde sayısal olarak belirlenmiş bir hedefin  (nihai talep 
setinin) gerçekleştirilmesi için sektörlerin ne kadar üretim yapa-
cakları araştırılır. Doğrusal programlama modeli ise bir optimizas-
yon modelidir. Bu modelde sabit bir hedef  yoktur; aksine hedefin 
sadece yönü bilinir. Buna göre sayısal olarak önceden değeri bilin-
miyen bir amaç maksimum ya da minimum kılınmaya çalışılır. 

(ii) Input-Output analizinde malların sektör veya endüstriler 
tarafından  üretildiği kabul edilmektedir. Oysa doğrusal programla-
mada, endüstri veya sektör yerine faaliyet  kavramı kullanılmakta-
dır. Faaliyet daha önce de tanımladığı gibi, inputların outputa dö-
nüştürülmesini sağlayan yöntemdir. Mallar çeşitli yöntemlerden 
(faaliyetlerden)  her hangi birisi ile üretilebilir. 

(iii) Input-Output analizindeki sektör kavramının doğrusal 
programlamada faaliyet  şeklindeki ifadesi,  aslmda, her iki modelin 
varsayımları arasındaki temel bir farktan  ileri gelmektedir. Input-
Output modelinde her mal veya mal grubu bir tek sektör veya en-
düstri tarafından  üretiliyor kabul edilir ve bunun doğal sonucu ola-
rak, a) her malın üretiminde yalnız bir üretim tekniği kullanıldığı, 
b) her sektörün sadece bir mal ürettiği varsayılır. Oysa bu varsa-
yım doğrusal programlama analizinde yumuşatılmıştır. Buna göre, 
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bir mal, bir veya çok faaliyetle  üretilebilir; aynı zamanda bir faa-
liyetle birden fazla  mal üretme olanağı vardır. Görülüyor ki bu ana-
lizde, bir malın farklı  üretim yöntemleri, ayrı faaliyetler  olarak dü-
şünülmektedir. Bu bakımdan input-output modelinin sektör veya 
endüstri kavramı, doğrusal programlamada belli malın üretildiği 
faaliyetler  takımı şekline dönüşmüştür. 

(iv) Bunun yanında input-output modelinin diğer temel varsa-
yımları doğrusal programlamada da aynen kabul edilmektedir. Bun-
lardan biri doğrusallık varsayımıdır. Buna göre, input-output mode-
linde bir sektör, doğrusal programlamada da bir faaliyet  tarafın-
dan kullanılan inputlar, o sektör veya faaliyetin  doğrusal bir fonk-
siyonu olmaktadır. Bu ilişki = a^ Xj olarak ifade  edilir. Aynı şe-
kilde, her iki modelde de, sektörlerarası alış veriş dışında kalan 
«dışsal tasarruf  ve kayıplar» şeklindeki ilişkiler model dışında bıra-
kılmışlardır. 

v) Input-Output modelinde faktörler  arasında ikamenin olma-
dığı, başka bir deyişle, her sektör için tek bir faktör  bileşiminin söz 
konusu olabileceği varsayılmıştır. Oysa doğrusal programlamada 
inputlar arasında ikame mümkündür. Çünkü her faaliyet  ayrı bir 
input bileşimini içerdiği için, faaliyetler  arasında seçim yapmaya 
olanak veren doğrusal programlamada, inputlar arası ikame zaten 
sağlanıyor demektir. 

vi) Doğrusal programlama ile input-output modeli arasında 
şekil yönünden de bir takım farklar  vardır. Bir kere,  doğrusal prog-
ramlamada bir amaç fonksiyonu  açık olarak sistemde yer alır. 
İkinci  olarak,  doğrusal programlama modeli, bir malın alternatif 
üretim yöntemlerini ayrı faaliyetler  olarak bünyesinde bulundurdu-
ğu için faaliyet  sayısı mal sayısından fazladır.  Daha açık bir deyiş-
le, bilinmiyen sayısı denklem sayısından çoktur. Bunun sonucu ola-
rak birden fazla  kabul edilebilir çözüm vardır ve bu çözümlerden 
biri optimum çözümü verecektir. Oysa input-output modelinde denk-
lem sayısı bilinmiyen sayısına eşittir ve modelin tek bir çözümü var-
dır. Üçüncü  olarak,  doğrusal programlamada denklemler, eşitlikler 
yerine eşitsizliklerle ifade  edilir ve çözüm simpleks yöntemi ile sağ-
lanır. Denklemlerin eşitsizlikler şeklindeki ifadesi,  «kullanmama 
faaliyetleri»  dediğimiz değişkenlerin modele ithalini gerekli kılar. 
Denklemlerin eşitsizlikler şeklindeki ifadesi  kaynaklarla ilgili sınır-
lamaların açık bir şekilde modelin bünyesinde yer almış olmasının 
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bir sonucudur. Dolayısı ile kullanmama faaliyeti  ile ifadesini  bulan 
düşük kaynak kullanımı hâli, doğrusal programlamada açıkça orta-
ya konmaktadır. 

vii) Doğrusal programlama ekonomide bir denge fiyatları  se-
tinin bulunmasına olanak sağlar. Bu fiyatlar  gölge fiyatları  olup, 
ikili problemin çözümünden elde edilirler. Bu fiyatların  açık .ola-
rak modelde yer alması doğrusal programlamanın input-outputa 
olan üstünlüğünün bir ifadesidir. 

viii) Nihayet input-output sisteminin, hiç bir kaynak sınırla-
masının olmadığı ve her malın tek bir faaliyetle  üretildiği doğrusal 
programlamanın özel bir şekli olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu ilişki şu şekilde açıklanabilir: 

Daha önce ZjaijXj = Yi şeklinde sunduğumuz input-output sis-
teminde (ki bu eşitlikte outputlara ilişkin katsayılar pozitif,  input-
lara ilişkin katsayılar negatif  değerlidir), nihai talepler (Yi) sınır 
kabul edilir ve ayrıca mevcut faktör  arzları da (Fh) kaynak sınırla-
ması olarak alınırsa, sistem 

Ejay Xj > Yi i = 1, , m 

—Zjfhj  Xj > — Fh h = m+1, , m + Z 

haline dönecektir.Burada birinci eşitsizlik, nihai mallara ait denk-
lemleri göstermektedir. Eşitsizliğin yönüne baktığımzıda belli bir 
malın asgari ihtiyaçtan fazla  üretildiği, ya da başka bir deyişle, bir 
malın toplam üretiminin en az ara malı ve nihai talep ihtiyacını 
karşılaması gerektiği sonucuna varırız. Dolayısı ile bu eşitsizliğe, 
her malın asgari ihtiyaçtan fazla  üretimini gösteren kullanamama 
faaliyetlerini  (Di) ekleyerek sistemi eşitlik haline getirebiliriz. Öte 
yandan yukardaki ikinci eşitsizlik kaynak sınırlamalarını göster-
mektedir. Fh, h üretim kaynağı miktarını, fy  bir birim j malı üreti-
mindeki h kaynak miktarını, fhj  Xj ise, her maldan X kadar üret-
mek için gerek duyulan h faktörü  miktarını gösterir. Şu halde bu 
eşitsizliklere eklenecek Dh değişkeni, kullanılmayan kaynak mikta-
rını verecektir. Bu eklemelerle doğrusal programlama problemi, 
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Zj Sij Xj — Di — Yj .... 

—Zj fhj  Xj — Dh = — Fh 

(23) 

(24) 

halini alır24. Dolayısı ile (23) ve (24) no. lu denklemler sisteminin 
oluşturduğu endüstrilerarası programlama modelinde (24) no. lu 
sınırlama mevcut değilse ve her mal tek bir faaliyetle  ifade  ediliyor-
sa, (23) no. lu denklemler sistemi, Di = 0 olmak üzere, input-output 
sisteminin özel bir şekli olacaktır. 

Görülüyor ki ekonominin bütününü kapsayan endüstrilerarası 
analizlerde, input-output ve doğrusal programlama metodları, (23) 
ve (24) no. lu denklemler sistemi ile gösterildiği gibi, ortak bir 
analiz çerçevesi içinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle input-out-

2 4 Bu sistemde yapılan iki değişikliğe dikkati çekelim. Birincisi,  mallara 
ait input katsayıları (a n ) ile üretim faktörlerine  ait katsayılar (fhi)  farklı 
notasyonla gösterilmiştir. Mallarla faktörler  arasında hiçbir ayrım yapılma-
dığı takdirde (23) ve (24) no.lu denklemler 

şeklinde (B; nihai talep ve faktör  arzı sınırlamasını göstermek üzere) bir-
leştirilebilir. İkinci  olarak,  faktör  kayıtlamalarına ilişkin denklemlerde yer 
alan katsayılar negatif  değerlidir. Bunda şaşırtıcı bir durum yoktur. Çünkü 
bu denklemler sistemi (—) ile çarpıldığında, (21) no.lu eşitlikte verdiğimiz, 
genel doğrusal programlama probleminin sınır koşullarına varıldığı görüle-
cektir. Burada (—) işaretlerin verilmesi her faaliyet  içindeki mal-faktör  ay-
rımım yapmak içindir. Gerçekten (23) ve (24) no.lu denklemler sistemine 
göre bir j faaliyeti, 

olarak ifade  edilebilir. Burada a^, j malına ait pozitif  katsayı (—a2j ,..., —a m j ) 
katsayıları ara malı input katsayıları (—f m + 1 ) j  ,..., — f m + l  j) katsayıları da te-
mel üretim faktörlerine  ait input katsayılarıdır. 

2. aü X, -D, = Bj 

A, -ami 
m+l.i 
m+2.i 
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put modeli, endüstrilerarası analizlerde doğrusal programlamanın 
bir alternatifi  olmaktan çok tamamlayıcısı durumundadır. (23) ve 
(24) no. lu denklemler, input-output sisteminin bir doğrusal prog-
ramlama modeline ne şekilde dönüştürüleceğini açık olarak ortaya 
koymaktadır. Ancak bu modele eklenmesi gereken unsur, kuşku-
suz, bir amaç fonksiyonu  olacaktır. Bu amaç, nihai malların değe-
rini maksimum kılan bir fonksiyon  olabileceği gibi, toplam serma-
yenin (veya döviz gibi diğer kıt bir faktörün)  kullanımını minimum 
kılan bir fonksiyon  da olabilir. 

Şimdi her iki modelin birarada endüstrilerarası analizde ne şe-
kilde kullanılabileceğini sayısal bir örnek yardımı ile inceleyelim. 

Ekonomide iki sektör olduğunu ve iki mal (Xı ve X2) üretildi-
ğini varsayalım. Dolayısı ile her sektörün tek bir mal ürettiği şek-
lindeki input-output varsayımı ile modele başlamaktayız. Doğrusal 
programlama formülasyonunda  bu sektörler, faaliyet  sözcüğü ile 
değiştirilecek ve ekonomide bu iki malın iki faaliyetle  üretileceği 
kabul edilecektir. Ayrıca modelde işgücü ve sermaye kayıtlamaları-
nın bulunduğu ve bu kayıtlamalar altında iki sektörlü ekonomide 
nihai malların toplam değerini (yani gayrı safi  milli hasılayı) mak-
simum yapan sektörel üretimlerin (faaliyet  seviyeleri) ne olacağı 
hesaplanmaya çalışılacaktır. Sınır değerlerinin ve katsayıların aşa-
ğıdakiler olduğunu varsayarak, şu modeli kurabiliriz: 

1.0 Xı — 0.6 X2 = Yi 

—0.4 X, + 1.0 X2 = Y2 

—1.0 X, _ 2.0 X2 > —60 

—5.0 X, — 4.0 X2 > —200 

kayıtlamaları altında 

Z0 = 0.75 Yı + 0.50 Y2 (25) 

fonksiyonu  maksimum kılınmak istenmektedir. Yukarda yer alan 
ilk iki denklem input-output modeli tipindeki üretim faaliyetleri-
ni, son iki denklem ise kaynak kayıtlamalarına ilişkin sınırlamala-
rı göstermektedir. Input-Output denklemlerinde yer alan nihai ta-
lepler saptanmamış olup nihai çözümden elde olunacaktır. Bu iki 
denklemde kullanmama faaliyetlerinin  olmadığı varsayılmıştır. Son 
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iki denkleme kullanmama faaliyetlerinin  eklenmesi ile model, (23) 
ve (24) no. lu denklemler sistemi ile de ortaya konduğu gibi, 

1.0 X, — 0.6 X2 — Yı = 0 
—0.4 Xı + 1.0 X2 — Y2 = 0 
—1.0 X! — 2.0 X2 — X3 = _ 6 0 
—5.0 Xı — 4.0 X2 — X4 = —200 

şekline dönüşür. Nihai mal fiyatlarının  birinci mal için 0.75 ve ikin-
ci mal için 0.5 olduğu kabul edilmiştir. Bu varsayımlara göre prob-
lemde 6 bilinmiyen (Yı Y2 Xı X2 x 3 X4 faaliyet  düzeyleri) ve 4 denk-
lem vardır. Sistem, daha önce hesaplama işlemini gördüğümüz simp-
leks metodu ile kolaylıkla çözümlenebilir. Ancak burada, farklı  çö-
zümler arasında uygun olan ve olmayan çözümleri açık olarak gö-
rebilmek amacı ile grafikle  çözümün daha yararlı olacağı kanısın-
dayız. 

Daha önce de belirtildiği gibi, grafik  analizde Xı ve X2 üretim 
faaliyetlerini  eksen olarak kabul etmek uygundur. İşgücü sınırla-
masını içeren denklem, 60 birimden fazla  işgücü kullanmayan X() 
X2 ve X3 faaliyetlerinin  muhtemel bileşimlerini göstermektedir. 
Kullanılmayan işgücü (X3) sıfır  kabul edilerek, X2 değişkeninin çe-
şitli değerlerine göre Xı değişkeninin alacağı değerler saptanarak 
bu denklem grafik  üzerine çizilebilir ve buna göre uygun olan ve 
olmayan çözüm sınırları belirlenebilir. Aynı işlemi sermaye denkle-
mi için de yapmak gerekir. Bu denklem de, 200 birimden fazla  ser-
maye kullanmayan Xı, X2 ve X4 faaliyetlerinin  muhtemel bileşimle-
rini göstermektedir. Kullanılmayan sermaye değişkeni, (X4) sıfır 
kabul edilerek X2'nin belli değerlerine göre Xı'in alabileceği değer-
ler saptanarak grafik  üzerinde uygun olan ve olmayan çözümler 
işaretlenebilir. Aşağıdaki grafikte  gölgeli kısım, iki kaynak sınırla-
masına ilişkin uygun çözümleri vermektedir. Öte yandan ilk iki 
denklemin de, uygun çözümlerin sınırını belirlemek üzere grafik 
üzerinde gösterilmesi gereklidir. Bunun için Yı değişkeni (birinci 
malın nihai kullanımı) sıfıra  eşitlenerek birinci denklemin; Y2 de-
ğişkeni (ikinci malın nihai kullanımı) sıfıra  eşitlenerek ikinci denk-
lemin ifade  ettiği sınır grafik  üzerine çizilebilir. 

Grafikte  oabc ile gösterilen alan «uygun çözüm alanı» olmakta-
dır. Bu alan içindeki her nokta uygun bir çözümdür. Örneğin k 
noktası da oabc alanı içinde olduğu için uygun bir çözüm olmak-
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tadır. Ancak bu nokta optimum çözüm değildir. Çünkü bu noktanın 
belirlediği mal miktarları kaynak sınırlarından oldukça uzakta bu-
lunmaktadır. Mevcut kaynaklarla her iki maldan k noktasının gös-
terdiği üretimden daha fazla  mal üretmek olanağı vardır. Bu ba-
kımdan optimum üretim abc doğruları üzerinde olmak gerekecek-
tir. Bu doğrular işgücü ve sermayenin tam kullanımını içermekte-
dir. abc doğrusuna ekonominin üretim olanakları eğrisi de denir. 

ŞEKİL IV. 2 
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Optimum çözüme ulaşmak için amaç fonksiyonunun  da grafik 
üzerinde belirtilmesi gereklidir. Bu fonksiyon  Zı = 0.75 Yı+0.50 Y2 
olarak nihai mallar (Yı ve Y2) cinsinden ifade  edilmiştir. Oysa 
grafikte  eksenler gayrı safi  üretimleri (Xı ve X2) gösterdiğine göre, 
amaç fonksiyonunu  da dönüştürmek gerekecektir. Bu işlem, 

Y, = 1.0 X, — 0.6 X2 

Y2 = —0.4 Xı + 1.0 X2 

değerleri, amaç fonksiyonunda  yerine konarak yapılabilir. Buna gö-
re amaç fonksiyonu,  Xı ve X2 cinsinden, 

Z0 = 0.55 X, + 0.5 X2 (26) 

halini alacaktır. Amaç fonksiyonundaki  katsayılar, Xı ve X2 değiş-
kenlerine ait katma değer katsayılarını ifade  eder. Bu denklem yar-
dımı ile amaç fonksiyonunun  grafik  üzerinde gösterilmesi mümkün-
dür. Şekilde birbirine paralel kırık çizgiler, Z0 için çeşitli değerler 
verilerek çizilmiş amaç fonksiyonlarıdır.  Hatırlanacağı üzere opti-
mum çözüm uygun çözüm alanının köşelerinden her hangi biri olu-
yordu. Grafikten  de görüleceği gibi, en yüksek değerli amaç fonk-
siyonu c köşe noktasından geçtiği için, bu noktanın belirlediği mal 
bileşimi optimum çözümü ifade  edecektir. 

Grafikte  a ve b köşe noktalarının niçin optimum çözümü vere-
miyeceklerinıi şu şekilde de açıklamak mümkündür: a noktasından 
b noktasına gidildikçe vaz geçilen bir birim X2 yerine ikame edile-
cek Xı, amaç fonksiyonunun  değerini arttırmaktadır. Çünkü Xı ma-
lının katma değer katsayısı X2 malının katma değer katsayısından 
büyüktür. Bu sonucu, amaç fonksiyonunu  gösteren doğru ile işgücü 
sınırını belirleyen doğrunun eğimlerini karşılaştırarak da çıkarma-
mız mümkündür. Şu halde b noktası a noktasına oranla daha iyi 
bir çözümdür. Kaldı ki, a noktasında sermaye eksik kullanıldığı hal-
de b noktasında her iki kaynak da tam olarak kullanılmakta ve 
sonuç olarak Z0 değeri a noktasında 8.9 iken, b noktasında 15.4 de-
ğerine ulaşmaktadır. Ancak b noktası da optimum çözüm olmaya-
caktır. Çünkü b den c noktasına hareket edildiğinde, yine bir birim 
X2 kaybına karşılık ikame edilecek Xı malının, amaç fonksiyonu-
nun değerini arttıracağı açıktır, c noktasından geçen amaç fonksi-
yonunun eğimi bc doğrusunun eğiminden büyüktür. Şu halde ama-
cı maksimum kılan nokta c noktası olmaktadır. Bu nokta sermaye 
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sınırı üzerinde olduğu için ser inlenin tam kullanımı sağlanmakta, 
buna karşılık işgücü sınırını ifade  eden doğrudan uzakta bulundu-
ğu için optimum sonuç, noksan istihdam pahasına gerçekleşmiş ol-
maktadır. 

Optimum sonucun elde edildiği c noktasında Xı ve X2 malının 
üretim miktarları, sırası ile, 30.3 ve 12.1 birimdir. Bu sonuçlar amaç 
fonksiyonunda  yerine konursa, gayrı safi  milli hasıla, Z0 = 17.3 ola-
rak bulunur. Sektörel nihai output değerleri (Yı ve Y2) ise, sınır ko-
şullarını belirleyen ilk iki denklemden kolaylıkla bulunabilir. Buna 
göre Yı = 23, y 2 = 0 elde edilecektir. Görülüyor ki ikinci sektör 
sadece birinci sektör için üretimde bulunmakta, nihai kullanım için 
üretim yapmamaktadır. Bu durum, grafikte  c noktasının (1.0 Xı — 
0.4 X 2 , = 0) doğrusu üzerinde olması ile de açıkça görülmektedir. 
Sektörel nihai output değerleri (25) no. lu denklemde yerine kon-
duğunda, yine Z0 = 17.3 sonucuna varılacaktır. Öte yandan kaynak 
kayıtlamalarına baktığımızda, sermayenin tam kullanımına karşı-
lık, işgücünün tamamının kullanılmadığı, 15.5 birim kullanılmayan 
işgücü bulunduğu görülecektir. 

4. Alternatif  Üretim Tekniklerinin Seçimi 

Yukarda ele aldığımız örnekte, input-output modelinin sektör 
varsayımından hareketle, iki sektörlü bir ekonomide sektörel üre-
tim faaliyetleri  ile nihai talep düzeyini, maksimumlaştırıcı bir doğ-
rusal programlama modeli çerçevesi içinde incelemeye çalıştık. Şim-
di de, yine her iki model yardımı ile alternatif  üretim faaliyetleri 
arasında nasıl bir seçim yapılabileceği konusu üzerinde duracağız. 
Ancak böyle bir yaklaşım, input-output analizinin sektör varsayı-
mından uzaklaşılmasını zorunlu kılar. Bunun nedeni, her hangi bir 
mal arzmın alternatif  ve çok sayıda kaynaklardan sağlanabilmesi 
gerçeğidir. Böylece, input-output analizinin en önemli eksikliği olan 
«bir malın alternatif  üretim teknikleri ile üretilebilme» olasılığı, 
doğrusal programlama yaklaşımı ile giderilmiş olabilecektir. Alter-
natif  üretim tekniklerinin seçimi, tek bir endüstri içinde söz konu-
su olabilecek çeşitli faaliyetler  arasında optimum faaliyetler  takı-
mını seçmek şeklinde de ele alınabileceği gibi, genel ekonomi açı-
sından optimum faaliyet  bileşimini saptamak şeklinde de düşünü-
lebilir. Aşağıda çeşitli üretim faaliyetlerinden  oluşmuş iki sektörlü 
bir ekonomide sermaye kullanımını minimum kılan faaliyetler  takı-
mının seçimine ilişkin sayısal bir örnek sunulmaktadır. 
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Tablo IV. 12 de, her endüstri içindeki çeşitli üretim alternatif-
leri, üretim fonksiyonları  şeklinde gösterilmektedir. Tabloyu daha 
yakından incelediğimizde şu basitleştirmelerin yapıldığı ortaya çı-
kacaktır: Endüstri I, birinci malı üç ayrı üretim faaliyeti  ile (Aı 
A2 A3) ve endüstri II, ikinci malı yine üç ayrı üretim faaliyeti  ile 
(A4 A5 As) üretmektedir. Kayıtlamalar sütununda birinci mala iliş-
kin nihai talebin 200, ikinci mala ilişkin talebin de 120 ve mevcut 
işgücünün 3500 olduğu varsayılmıştır. Problemde amaç fonksiyonu, 
sermaye kullanımının minimum kılınması şeklinde seçildiği için 
sermayeye ilişkin bir sınır konmamıştır. Bu bakımdan her faaliye-
te ilişkin sermaye katsayıları, aynı zamanda amaç fonksiyonunun 
katsayıları olduğu için, tablonun son sırasına pozitif  değerli olarak 
kaydedilmişlerdir. Bu duruma göre Endüstri I'e ait katsayılar 
(Aı den A3'e kadar) üç farklı  teknikle bir birim birinci malın üre-
timinde kullanılan ikinci mal ile işgücü miktarını; Endüstri II'ye 
ait sütunlar da (A4 den Af)'ya  kadar) üç ayrı teknik ile bir birim 
ikinci mal üretimi için gerekli birinci mal ile işgücü miktarlarını 
göstermektedir. A7 faaliyeti  kullanılmayan işgücü kaynağmı ifade 
etmektedir. (24) no. lu denklem sistemini karşılamak üzere bu faa-
liyete ilişkin katsayının ait olduğu denklemde —1.0 olacağı açıktır. 
Şu halde bu verilere göre çözümü yapılmak istenen sorun, sermaye 
kullanımının hangi faaliyetler  takımı ile minimum kılınacağını sap-
tamak olmaktadır. 

Bu endüstrilerarası modeli simpleks metodunun değişik bir uy-
gulaması ile çözeceğiz25. Bu çözüm şekli gölge fiyatlarından  yarar-
lanılarak, aşağıda sıralanan dört aşamada gerçekleştirilir. 

i) İlk aşamada uygun bir çözümden başlanır ve bu çözümü kar-
şılayan faaliyet  düzeyleri (Xj) saptanır. 

ii) İkinci aşamada gölge fiyatları  hesaplanır. 

iii) Bulunan gölge fiyatlarına  göre bütün faaliyetlerin  kârlılığı 
saptanır. Bunlar içinde en kârlı olanı temele alınır. 

iv) Temele giren faaliyet  yerine temeli terkedecek faaliyet  sap-
tanır ve böylece yeni bir temel oluşturulur. 

2 5 Bu metod, Ghenery ve Clark, Interindustry  Economics, John Wiley and 
Sons Inc., New York, 1964, s. 116135 den alınmıştır. 
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TABLO IV. 12 : Alternatif  Üretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Sayısal Örnek 

Üretim Faaliyetleri Kullanılma-
yan Kaynak 
Faaliyetleri 

Kayıtlamalar 
Mallar Endüstri ı Endüstri ı ı 

Kullanılma-
yan Kaynak 
Faaliyetleri 

Kayıtlamalar 

Aı A2 A3 A4 A5 A6 A 7 

1) Birinci Mal 1.0 1.0 1.0 —0.3 —0.6 —0.8 200 
2) İkinci Mal — —03 —0.4 1.0 1.0 1.0 120 
3) İşgücü (L) —10.0 —5.0 —3.0 —10.0 —7.5 —5.0 —1.0 —3500 

4) Sermaye (K) 
(Amaç Fonksiyonu) 

1.0 1.5 0.5 2.0 3.0 1.0 



Bu aşamalar optimum çözüme ulaşılıncaya kadar tekrarlana-
caktır. Temele giren kârlı bir faaliyet  kalmadığında nihai çözüme 
ulaşılmış olur. Şimdi bu aşamalara göre sayısal örneği çözelim. 

Birinci aşamada her hangi bir uygun temel çözümden başlamak 
mümkündür. Başlangıçta A2 A5 A? faaliyetler  takımını uygun bir çö-
züm olarak seçtiğimizi düşünelim. Bu faaliyetlere  ilişkin üretim dü-
zeyleri, (23) ve (24) no. lu denklemler sistemine göre, 

1.0 X, — 0.6 X2 = 200 

—0.3 Xı + 1.0 X2 = 120 ... (I) 

—5.0 X, — 7.5 X2 — 1.0 X3 = —3500 

eşitliklerin çözümü ile saptanacaktır. Bu çözüm ya doğrudan doğru-
ya üç bilinmiyenli üç denklemin çözümü şeklinde, ya da ters mat-
riksden yararlanarak yapılabilir. Çözüm sonucunda elde edilen de-
ğeri er, Xı = 332, X2=220 ve X3=289 dur. Başka bir deyişle, birinci 
malın A2 faaliyeti  ile üretilmesi halinde yapılan üretim düzeyi 332 
birim, ikinci malın A5 faaliyeti  ile üretilmesi halindeki üretim dü-
zeyi 220 birim ve kullanılmayan kaynak miktarı (A7 faaliyet  düzeyi) 
289 birim olmaktadır. Bu faaliyet  düzeylerine göre sermaye kulla-
nımı Z0 = 1.5 (332) + 3 (220) = 1610 çıkar. 

İkinci aşama, bu faaliyetlere  ilişkin gölge fiyatların  hesaplan-
ması işlemini içerir. Hatırlanacağı üzere gölge fiyatlar  ikilik prob-
leminin çözümü ile bulunuyordu. İkilik problemi formüle  edilirken, 
orijinal problemdeki amaç fonksiyonunun  katsayıları, ikili prob-
lemin sınırlamaları; orijinal problemdeki input katsayıları matrik-
si de ikili problemde dönüştürülmüş matriks olarak yer alıyordu. 
Şu halde, yukarda (I) no.lu sistemin ikilisi, 

(A/den) Pı — 0.3 P2 — 5.0 P3 = 1.5 

(As'den) —0.6 P, + 1.0 P2 — 7.5 P3 = 3 (II) 

(A/den) — 1.0 P3 = 0 

olacaktır. Bu denklemler sistemi çözülürse, P! = 2.93, P2 = 4.77 ve 
P3 = 0 bulunur. Görülüyor ki, birinci ve ikinci mal A2 A> ve A7 faali-
yetler takımı ile üretildiğinde, kullanılmayan işgücü faaliyeti  ilk çö-
zümde pozitif  değer aldığı için, bu faktörün  gölge fiyatı  da sıfır  bu-
lunmaktadır. 
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Birinci ve ikinci aşamada elde edilen faaliyet  düzeyleri ve gölge 
fiyatları  ile sonraki aşamalarda kârlılığın hesaplanmasına ilişkin iş-
lemler Tablo IV. 12 - A da özetlenmiştir. Tabloda birinci aşamada 
bulunan faaliyet  düzeyleri III üncü kısımda, sermaye kullanımı IV 
üncü kısımda ve gölge fiyatlar  da I inci kısmın fiyatlar  başlığını 
taşıyan sütununda gösterilmiştir. Bu tablonun son sütunu ikili prob-
lemin amaç fonksiyonunu  vermektedir. Çünkü ikilik teoremine gö-
re, ikili problemin amaç fonksiyonunda  gölge fiyatlar  ile orijinal 
problemin sınırlamaları yer alır ve orijinal problemin minimumu 
ikili problemin maksimumuna eşit olur. Şu halde orijinal proble-
min amaç fonksiyonu 

Z0 = Ej Cj Xj 

değeri, ikili problemin amaç fonksiyonu  olan 
\ 

Z0 = E; Pj Y; —̂  Eh Ph Fh (27) 

değerine eşit olacaktır. Gerçekten, tablodan da görüleceği gibi, bi-
rinci aşamada toplam sermaye kullanım değeri olan 

Ej cj X, =± 1.5 (332) + 3.0 (220) = 1160 

ikili problemin amaç fonksiyonu  değerine 

Ej Pi Yi — Eh Ph Fh = 2.93 (200) + 4.77 (120) — 0 (3500) = 1160 

eşit olmaktadır. Fonksiyondaki P; değişkenleri malların, Ph değiş-
kenleri kaynakların gölge fiyatları,  .Fh değişkenleri de kaynak mik-
tarlarını gösterir. Ele aldığımız problemde sadece işgücü kaynağı 
bulunduğu için, Fh değişkeni işgücü miktarını ifade  etmektedir. Bu-
rada malların gölge fiyatlarını  ifade  eden Pi değişkenleri, i malından 
bir birim üretmek için gerekli sermaye miktarını; Ph değişkeni ise, 
işgücünün alternatif  maliyetini, başka bir deyişle, işgücündeki bir 
birim azalmayı karşılamak için gerekli sermaye miktarını gösterir. 
Bu açıklamaların ışığı altında, (27) no. lu denklemin niçin minimum 
sermaye kullanımına eşit olacağı hususu da açıklık kazanmış ol-
maktadır. 

Birinci ve ikinci aşamada faaliyet  düzeyleri ile gölge fiyatlar  çö-
zümü tamamlandıktan sonra üçüncü aşamada her faaliyetin  kârlılı-
ğının saptanması ve buna göre temele girecek en kârlı faaliyetin 
bulunması gerekir. Faaliyetlerin kârlılıklarını saptamak için fiyat-
ları kullanmamız gerekecektir. Birim kâr, her faaliyet  ile üretilen 
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TABLO IV. 12-A: 
Alternatif  Üretim Tekniklerinin Seçimine ilişkin Sayısal Örneğin Çözümü 

Faaliyetler 

Inputlar Temel A ı A 2 A 3 A 4 A5 \ A 7 

Kayıt 
lama-
B. 1 

Fiyatlar 
P. 
I 

Toplam 
Sermaye 
P B. 

ı * 

I. Fiyat Analizi 
aıı 

1 nci Mal 
(a,j Pı) 

% 

2 nci Mal 
K P z ) 

f3j 
işgücü 
(W 

a 
b 
C 
d 

a 
b 
C 
d 

a 
b 
c 
d 

1.0 
2.930 

17.636 
10.450 
2.220 

—1.0 
0 

—16.630 
—9.450 
—1.220 

1.0 
2.930 

17.636 
10.450 
2.220 

-0.3 
—1.430 
—7.809 
—4.224 
—1.016 
—5.0 

0 

-8.315 
—4.725 
-0.610 

1.0 
2.930 

^7.636 
10.450 
2.220 

-0.4 
—1.900 

—10.412 
—5.632 
—1.354 
—3.0 

0 

—4.989 
—2.835 
-0.366 

—0.3 
-0.880 
—5.291 
—3.135 
-0.666 

1.0 
4.770 

26.030 
14.080 
3.385 

—10.0 
0 

—16.630 
—9.450 
—1.220 

-0 6 
—1.760 

—10.581 
—6.270 
—1.332 

1.0 
4.770 

26.030 
14.080 
3.385 

—7.5 
0 

—12.473 
—7.088 
-0.915 

—0.8 
—2.340 

—14.109 
—8.360 
—1.776 

1.0 
4.770 

26.030 
14.080 
3.385 

—5.0 
0 

-8.315 
—4.725 
—0.610 

—1.0 
0 

—1.663 
-0.945 
-0.122 

200 

120 

-3500 

2.930 
17.636 
10.450 
2.220 

4.770 
26.030 
14.030 
3.385 

0 
1.663 

0.945 
0.122 

586.0 
3527.0 
2090.0 
444.0 

572.0 
3123.6 
1689.6 
406.0 

0 
—5820.5 
—3307.5 
-427.0 

Sermaye (Cj) f 1.0 1.5 0.3 2.0 3.0 1.0 0.0 
II. Kâr 

(îti) 
a 
b 
C 
d 

1.930+ 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

—0.906 

0.530 
1.735 
1.483+ 
0 

1.890 
2.109 

—0.505 
—0.501 

0 
0 

—2.278 
—1.862 

1.430 
2.606+ 
0 
0 

0 
—1.663 
—0.945 
-0.122 

III. Faaliyet 
Düzeyi 

(X,) 

a 
b 
c 
d 

168.5 
255.1 
270.7 

,332.0 
126.3 
54.8 

35.0 

220.0 
158.0 

135.3 
134.0 

289.0 

IV. Toplam 
Sermaye 

(c j X 1 ) 

a 
b 
c 
d 

168.5 
255.1 
271.0 

498.0 
189.5 
81.0 
17.5 

660.0 
474.0 

135.0 
134.0 

1160.0 
830.0 
472.0 
423.0 

+En kârlı faaliyetler  Not :Farklar yuvarlama hatalarındandır. 



malın fiyatından,  bütün inputlar için yapılan maliyet unsurlarının 
çıkarılması ile bulunur. Buna göre j faaliyetinin  kârlılığı, ttj, 

Ttj = Pj — Zi ay Pj — £h fhj  Ph — Cj (28) 

olacaktır. Burada P; j faaliyeti  ile üretilen malın birim fiyatı  (gölge 
fiyatı);  Z; a ; j Pj ara inputlar için yapılan masraflar;  Zh fhj  Ph üretim 
faktörleri  için yapılan masraflar  ve Cj ise doğrudan maliyet unsuru-
dur. Ele aldığımız problemde Cj, amaç fonksiyonunda  yer alan bi-
rim sermaye maliyetini göstermektedir. Bu formüle  göre başlangıç-
ta dışarda da bırakılan Aı A3 A» ve AĞ faaliyetlerinin  kârlılığı hesap-
lanırsa, 

Aı için 2.93 — 10 (0) — 1 = 1.93 

A3 için 2.93 — 0.4 (4.77) — 3 (0) — 0.5 = 0.530 

A4 için 4.77 — 0.3 (2.93) — 10 (0) — 2 = 1.890 

AĞ için 4.77 — 0.8 (2.93) — 5 (0) — 1 = 1.430 

bulunacaktır. Bu sonuçlara göre en kârlı faaliyet  Aı olduğu için yeni 
temelde (b temeli) yer alacak faaliyet  Aı olacaktır. Temelde yer 
alan A2 A5 ve A7 faaliyetlerinin  kârlılığı ise (28) no. lu denklemden 
de kolaylıkla hesaplanacağı gibi sıfır  olmaktadır. 

Yeni temele girecek olan Aı faaliyeti  yerine temeli terkedecek 
faaliyetin  saptanması, son kademeyi oluşturur. Çıkarılacak faaliyeti 
saptayabilmek için, temele giren faaliyetin  diğer faaliyet  düzeyleri 
üzerindeki etkisi araştırılır. Bunun için, faaliyetlerin  «eşdeğer bile-
şim»! nin saptanması gerekir. Temele giren faaliyeti  k, eşdeğer bi-
leşimi aı a2 a3 ve ters matriks elemanlarını rıj ile gösterirsek temele 
giren Aı faaliyetinin  başlangıç temeli olan (a) da yer alan A2 A5 ve A^ 
faaliyetleri  üzerindeki etkisi, başka bir deyişle eşdeğer bileşimi, 

aı = m aik + r i 2 a2k + ru a3k 

a2 = r2ı aik + rz2 a2k + rs a3k (29) 

a3 = r3ı aik + Tn a2 k + r33 a3k 

formülü  ile hesaplanacaktır. Böyle bir hesaplama işlemi için ters 
matrikse gerek olduğu görülmektedir. Ters matriks yardımıyla eş 
değer bileşimin hesaplanması ve buradan hareketle temelden çıkarı-
lacak faaliyetin  bulunması amacıyla Tablo IV. 12 - B düzenlenmiştir. 

195 



Bu tabloda (1) inci sütun, temelde yer alan faaliyetleri  göstermek-
tedir. Örneğin başlangıç temeli olan (a) da, A2 A5 A7 yer almaktadır. 
(2) nci sütunda sermaye katsayıları, (3) ncü sütunda da Tablo IV. 
12 - A da verilen fiyat  çözümü bulunmaktadır. (4), (5) ve (6) nci 
sütunlarda temelde yer alan faaliyetlere  ilişkin input katsayılarının 
ters matriks elemanları görülmektedir. Temele giren faaliyetin  kat-
sayıları Ak, (9) ncu sütuna kaydedilmiş ve ak, (29) no. lu formüle 
göre hesaplanarak (10) ncu sütun oluşturulmuştur. Temelden çıka-
rılacak faaliyetin  bulunması için 

0 = Xj/ctj minimum 

hesaplanmalıdır. Başka bir deyişle, temelde yer alan faaliyet  düzey-
leri eşdeğer bileşim değerlerine bölünerek, en küçük pozitif  değerli 
faaliyetin  temelden çıkarılması gerekir. Bu işlem sütun (11) de ya-
pılmış ve A7 faaliyeti  temeli terkedecek faaliyet  olarak seçilmiştir. 
Buna göre yeni (b) temeli, A2 As Aı faaliyetlerinden  oluşacaktır. Bu 
temel elde edildikten sonra yeniden başlangıca dönülerek, dört aşa-
ma içinde fiyat  ve miktar çözümlerinin yapılması, kârlılığın hesap-
lanması ve temele girecek ve temelden çıkarılacak faaliyetleri  bu-
lunması gerekir. 

Tablo IV. 12 - B den de görüleceği gibi, fiyat  ve miktar çözü-
mü, doğrudan doğruya ters matriks yardımı ile de hesaplanabilmek-
tedir. Örneğin bu tablodan fiyat  çözümü, 

Pi = Si e, ru 

olarak elde edilebilir. Dolayısı ile (a) temelinde yer alan A2 A5 A? 
faaliyetleri  için bu çözüm yapılırsa, 

Pı = 1.5 (1.22) + 3 (0.37) = 2.93 

P2 = 1.5 (0.73) + 3 (1.22) = 4.77 

P3 = 0 

bulunur. Bu değerler, (II) no.lu denklemler sistemi ile yapılan çö-
züm sonuçlarına eşittir. Aynı şekilde ters matriks miktar çözümü 
için de kullanılabilir. Hatırlanacağı gibi, faaliyet  düzeylerini (15) 
no. lu formüle  göre X = (1—A)-1 Y şeklinde hesaplamak mümkün 
oluyordu. Şu halde (a) temelindeki A2 A5 A? faaliyet  düzeyleri, 
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TABLO IV. 12-B: 
Alternatif  Üretim Tekniklerinin Seçimine İlişkin Sayısal 

Örneğin Ters Matriks Yardımıyla Çözümü 

Temel Sıra 

<l) 
Temel Faali-

yetler 

(2) 
Fiyat 

(3) 
Çözümü 

(4) (5) 
Temel Çözümün 

Matriks! + + 

(«) 
Ters (7) (8) 

Miktar Çözümü 
(9) (10) 

Giren Faaliyet (11) 

e - x / « j 
A 

J 
e. 1 P. 

r 
1 2 3 Y. 1 

X. 
J 

A k ak . 

k = l 
a 1 1.5 2.93 1.22 0.73 0 200 332 1 1.22 272 

2 A 5 
3.0 4.77 0.37 1.22 0 120 220 0 0.37 595 

3 A 7 
0 0 —8.88 —12.88 —1 —3500 289 —10 

k—6 
1.12 258+ 

b 1 A 2 1.5 17.63 10.52 14.21 1.05 126 —0.8 0.53 239 
2 A S 

3.0 26.03 3.16 5.26 0.32 158 —1 1.16 137+ 
3 A, 1.0 1.66 —7.62 —11.05 -0 .86 169 —5 

k=3 
0.66 257 

c i A 2 1.5 10.45 9.09 11.82 0.91 55 1 1.64 34+ 
2 A« 1.0 14.08 2.28 4.55 0.27 135 - 0 . 4 0.09 1520 
3 A( 1.0 0.95 —5.91 —8.18 -0 .69 255 —3 -0 .56 

1 A 3 0.5 2.22 5.56 7.22 0.56 35 
d 2 A 6 1.0 3.39 2.22 3.89 0.22 134 

3 A, 1.0 0.12 —2.78 - - i . i l —0.38 271 I 
+Çıkarılan Faaliyet 

++Sayılar noktadan sonra iki hane yürütülmüş ve yuvarlanmıştır. Bu nedenle fiyat  ve miktar çözümleri, Tablo IV. 12—A ile küçük de olsa 
farklı  görünmektedir. 



(A* için) X, = 200 (1.22) + 120 (0.73) = 332 

(As için) x2 = 200 (0.37) + 120 (1.22) = 220 

(A7 için) x3 : 200 (--8.88) + 120 (-—12.80) — 3500 (—1) = 289 

olarak elde edilecektir. Dikkat edilirse, bu değerlerin de (I) no. lu 
denklemler sisteminin çözüm sonuçlarına eşit olduğu görülür. 

Şu halde Tablo IV. 12 - B, temelden çıkarılacak faaliyetin  sap-
tanması yanında, fiyat  ve miktar çözümlerinin yapılmasına da ola-
nak vermektedir. Ancak temele girecek yeni faaliyetin  bu tablo ile 
değil, Tablo IV. 12 - A ile hesaplanması kaçınılmazdır. Tablo IV. 
12 - A incelendiğinde nihai çözümün (d) temeli ile elde edildiği gö-
rülmektedir. Gerçekten (d) temelinde bütün faaliyetlerin  birim kâr-
ları hesaplandığında, temele girmesi kârlı olacak herhangi bir faali-
yetin bulunmadığı görülecektir. Bu bakımdan (d) temelindeki Aı A3 
ve Aö faaliyetleri  optimum çözümü vereceklerdir. Buna göre 1 inci 
mal, Aı ve A3 faaliyetleri  ile, sırasıyla, 271 ve 35 birim üretilecek, 
2 inci mal da A« faaliyeti  ile 134 birim üretilecek ve toplam üretim 
için gerekli sermaye miktarı 423 birim olacaktır. Tablo IV. 12 - A, 
ikilik teoreminin varlığına da dikkati çekmektedir. Gerçekten oriji-
nal problemin minimum değeri (Sj q Xj), ikili problemin maksimum 
değerine (Si ais P, — Eh fhj  Ph) eşit çıkmaktadır. 

Özetlenecek olursa, faaliyet  analizi veya doğrusal programlama 
yaklaşımı, input-output analizi ile birlikte kullanılarak, malın alter-
natif  üretim teknikleri arasından en verimlisinin seçimine olanak 
vermektedir. Bu seçim, tek bir endüstri içinde yapılabileceği gibi, 
bir bütün olarak ekonomi içinde de düşünülebilir. 

III. KALKINMA PLANLARINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 
MODELLERİ 

Buraya kadar yapılan açıklamalar, doğrusal programlamanın 
bütün ekonomiye uygulandığı zaman, alternatif  üretim faaliyetlerini 
ve kaynak kayıtlamalarını da açık olarak göz önüne almak koşulu 
ile, input-output analizinin kapsamının genişletilmesinden ve genel-
leştirilmesinden başka bir şey olmadığını göstermektedir. Dolayısı 
ile bir kalkınma planının, hiç olmazsa teorik açıdan doğrusal prog-
ramlama cinsinden formüle  edilmesinde hiç bir sakınca yoktur; ak-
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sine yarar vardır. Çünkü input-output analizi tek başına bir kalkın-
ma planının gerektirdiği analizlerde ve genel olarak ekonomideki 
optimal kaynak dağılımının sağlanmasında doğrusal programlama 
ölçüsünde başarılı olamaz. Bunun temel nedeni de şu şekilde ortaya 
konabilir: Bilindiği gibi bir kalkmma planının gerektirdiği analiz 
üç aşamada yapılır: (i) Makro düzeydeki büyüklüklerin tahmini, 
(ii) Ekonomiyi meydana getiren sektörlerin analizi ve (ili) Proje-
lerin değerlendirilmesi. Daha önce de değinildiği gibi, bu aşamala-
rın her birinden elde edilen sonuçların birbiri ile tutarlı hale geti-
rilmesi ve bunu sağlamak üzere de planda gereken düzeltmelerin 
yapılması zorunludur. Bu tutarlılığın sağlanmasında ya miktarlar 
ya da fiyatlardan  yararlanılır. Genel olarak fiyatlar,  bu üç aşama 
arasındaki bağları sağlamakta daha iyi bir koordinasyon aracıdır. 
Bu durum, özellikle proje değerlendirmesi aşamasının genel analize 
bağlanması sırasında daha da büyük önem taşır. Çünkü alternatif 
yatırım projelerinin milli gelire yapacakları gerçek katkılar, doğru 
bir gölge veya muhasebe fiyatları  setinin bulunması ile mümkün 
olabilecektir. Gölge fiyatları  ise, doğrusal programlara yaklaşımı 
ile elde olunabilir. Oysa, üç analiz düzeyi arasındaki bağların mik-
tarlar aracılığı ile kurulması, yani her sektördeki üretim hedefleri-
nin input-output analizi yardımı ile saptanması ve gerektiğinde mik-
tar ayarlamalarına gidilmesi, uzun dönemde üretim yetersizlikleri-
ne yol açabilir ve kaynakların alternatif  kullanılma olanaklarının 
gizli kalmasına neden olur. 

Bu kısa açıklama, doğrusal programlama yaklaşımının, kalkın-
ma planında ne ölçüde gerekli olduğunu açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Ancak uygulamaya baktığımız zaman, kalkmma plan-
larının genellikle input-output analizi ile sınırlandığı, bir bütün 
olarak ekonomiyi kapsayan doğrusal programlama modellerinin 
tam olarak ele alınmadığını görmekteyiz. Bunun nedeni doğrusal 
programlama yönteminin gerektirdiği bilgi ihtiyacının çok geniş ol-
masıdır. Gerçekten de bu yöntem ulusal planlamada uygulandığı 
zaman 50-60 sektörlü bir input-output tablosu yanında ayrıca kay-
nak kısıtlamalarına ilişkin bilgilere de ihtiyaç gösterecektir. Bu ge-
reklilik, bir çok ülkenin istatistik kaynaklarını zorlayan ve doğru-
sal programlama veya faaliyet  analizinin ayrıntılı biçimde uygulan-
masını güçleştiren bir durum yaratmaktadır. Bu bakımdan doğrusal 
programlama planlama pratiğinde oldukça az kullanılmaktadır. Bu-
na karşılık, bu yöntemin tek bir endüstride kaynak dağılımı prob-
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lemlerinin analizi için yaygın bir kullanım alanı olduğu dikkati çek-
mektedir. 

Görülüyor ki, doğrusal programlama, gerektirdiği bilgi ihtiya-
cının çokluğu nedeni ile pratikte az uygulanmakla beraber, kalkın-
ma programları açısından yararları küçümsenmiyecek bir analiz 
aracıdır. Bu bakımdan burada, ekonomik kalkınmanın planlama-
sında kullanılabilecek bir kaç doğrusal programlama modelini ba-
sit bir çerçeve içinde ele almak ve tartışmakta yarar görüyoruz. 

Doğrusal programlama cinsinden formüle  edilecek bütün kal-
kmma planlarında göz önünde tutulması gereken bir takım unsur-
lar vardır. Her şeyden önce, modelde, kalkınma planının amacını 

.ekonomik değişkenler cinsinden tanımlayan bir hedef  fonksiyonu-
nun bulunması gerekir. İkinci olarak da, ekonomik kalkmma ola-
naklarını sınırlayan koşulların modelde yer alması zorunludur. 

Ekonomik kalkınma için söz konusu olabilecek çeşitli amaçlar 
akla gelebilir. Bunlar arasında, milli gelirin arttırılması, işsizliğin 
azaltılması, dış ticaret dengesinin sağlanması gibi amaçları saymak 
mümkündür. Şu halde bunlardan birinin modelde hedef  fonksiyonu 
olarak seçilmesi gerekecektir. Planlı kalkınmada tipik bir hedef, 
plan dönemi sonunda milli hasılayı azami kılmak olabilir. Ancak 
bu hedefin  seçilmiş olması, işsizliğin azaltılması, ödemeler dengesi 
eşitliği gibi yukarda sayılan diğer amaçların bir kenara bırakılması 
anlamına gelmeyecektir. Bu amaçlar, hedef  fonksiyonu  seçildikten 
sonra, bu fonksiyonu  niteleyen bir takım sınırlamalar şeklinde mo-
dele ithal edilebilirler. Örneğin, hedef  fonksiyonu  milli gelirin aza-
mileştirilmesi olarak seçilmişse, ithalatın, katlanılabilecek bir dış 
ticaret açığının daha da büyümesine yol açacak şekilde ihracatı aşa-
mıyacağmı veya istihdamın, belli bir düzeyin altına inemiyeceği 
şeklindeki koşulları da modele sınırlamalar olarak katmak müm-
kündür. Bu sınırlayıcı koşullar dışında başka yapısal veya diğer 
nitelikteki ilişkiler de modelde yer alabilir: Örneğin, ekonominin 
herbir sektöründe üretilen mallar için toplam talebin, sektörün top-
lam üretimi artı ithalata eşit olacağı belirtilmelidir; sektördeki üre-
tim düzeyinin üretim kapasitesini aşamıyacağı, işgücü talebinin 
mevcut işgücünden fazla  olamıyacağı, doğal kaynaklarla ilgili kıt-
lıklar varsa bu kaynakların da azami sınırlarının belirtilmesi gibi 
ek koşulların modele katılması mümkündür. 

Milli hasılanın azamileştirilmesi şeklinde seçilmiş bulunan he-
def  fonksiyonu  dışında, az gelişmiş ülkeler açısından önemli olabi-
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lecek başka hedefler  de bulunabilir. Örneğin bu tür ülkeler için kıt 
kaynak olan sermayenin planlı dönem sonunda, ekonomik sistemin 
olanakları ölçüsünde minimum kılınması da diğer bir hedef  olabi-
lecektir. Böyle bir hedef  seçildiğinde, planlı dönemde önceden ka-
rarlaştırılan belli bir nihai talebi karşılamak üzere en az sermayeyi 
gerektiren yatırım kalıbı hesaplanmış olur. 

Şimdi yukardaki açıklamaların ışığı altında, plan modellerinde 
doğrusal programlamanın basit iki uygulama şeklini göstermeye ça-
lışalım. Önce herhangi bir t dönemine ait milli gelirin maksimum 
kılınması şeklinde bir hedef  fonksiyonunun  seçilmiş olduğunu ka-
bul edelim. Bu durumda azamileştirilecek olan milli gelir (Y), aşa-
ğıdaki eşitlikle ifade  edilebilir. 

Y = 2 Q + 2 Ij + 2 E, — 2 Mi — M' 

Bu eşitlikte Q, i sektöründeki toplam özel ve kamu tüketimini; i 
sektöründeki toplam yatırımı; E,, i sektöründeki ihracatı ve Mi( i 
sektöründeki rakip ithalatı; M' ise toplam tamamlayıcı ithalatı be-
lirlemektedir. 

Söz konusu dönem sonunda, tüketim ve ihracat miktarının sek-
tör bazında tahmin edilerek toplam talep düzeyinin verilmiş oldu-
ğunu varsayarsak, Y'nin maksimum kılınması, 

2 Ii — 2 M; — M' (30) 

nin azamileştirilmesi demek olacaktır. Amaç fonksiyonu  bu şekilde 
belirlendikten sonra, modele yapısal veya sınırlayıcı nitelikteki iliş-
kileri katmak gerekecektir. Bunlardan birincisi, input-output siste-
minin denge denklemleri olacaktır. Önceden bilinenleri denklemin 
sağ tarafında  bırakarak, 

Mi + X, — 2j a i j Xj — Ij = Q + E, (31) 

yazılabilir. Bu eşitlik, i sektörü için, (İthalat) 4- (İç Üretim) — 
(Ara Talep) — (Yatırım Talebi) = (Tüketim) + (İhracat) anla-
mına gelmektedir. Öte yandan rakip ithalatı ele alırken, normal 
olarak, bu ithalat miktarı ile üretim arasında sabit bir oran bulun-
duğu varsayılabilir. Yani 
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M; = mi X, 

ilişkisi yazılabilir. Dolayısı ile (31) no. lu eşitik 

(1 + mO X — S a i j X, — Ii = Q + E, (32) 

haline dönüşecektir. Modele diğer sınır koşulu olarak sektördeki 
sermaye malı stokları ile üretim ilişkisini ekleyebiliriz. Bu ilişki, 
K;, i sektöründe sabit sermaye ile birikte stok artışlarını ve by, j 
sektörünce bir birim j üretimi için gerekli i sermaye malını gös-
termek üzere, 

Z, bij X,' < Ki (33) 

şeklinde verilebilir. Bu ifadenin  sol tarafı,  t döneminde Xj üreti-
mi için i sektöründeki gerekli toplam i sermaye malı miktarını, 
sağ tarafı  ise bu dönemde mevcut sermaye malı miktarını göster-
mektedir. Tam kapasite varsayımı altında (33) no. lu ifadenin  bir 
eşitliğe dönüşeceği açıktır. 

(33) no.lu eşitlikten de kolaylıkla anlaşılacağı gibi, bir i sek-
töründeki yatırım, A Ki'ye, yani bu sektördeki sermaye malı mik-
tarındaki artışa eşit olacaktır. Bu bakımdan, 

Ii = A Ki = E bij A Xj (34) 

ifadesini  yazmak mümkün olabilecektir. Burada A X, üretim ka-
pasitesindeki artış oulp, 

I; (t) = E bjj İXj (t+1) — Xj (t) ] (35) 

şeklinde anlaşılmak gerekecektir, istenirse, (30) no. u ifade  ile 
verilmiş amaç fionksiyonunda  ve (32) no. lu denge denkleminde 
yer alan I; yerine (35) no. lu eşitlik konabilir. 

Yukarıdaki sınır koşuluna istihdam sorunu ile ilgili olarak bazı 
koşulları da ekleyebiliriz. Bu da şu şekilde ifade  edilebilir; 

Zj Xj < L (36) 

/, X, > L ., (37) 

Burada Zj, j sektöründe üretim başına düşen işçi ihtiyacını 
(işgücü inputunu) göstermektedir. Dolayısı ile her sektörde istih-
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dam edilen işçilerin sayısının (veya işçi yılının) o sektörün üreti-
mi ile orantılı olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımdan hareket 
edildiğinde (36) no. lu ifade,  üretimi arttırmak için gerekli işçi sa-
yısının ekonomideki mevcut işgücü arzından (L) fazla  olamayaca-
ğını gösterir. Bu azamiyi gösteren bir koşuldur. Bunun yanında 
bir de asgari bir koşul konabilir. (37) no. lu eşitsizlikte, ekonomi-
de istihdam düzeyi için kabul edilmiş bir asgari düzey (L) belir-
lenmiştir. Buna göre üretim için gerekli işgücü ihtiyacının, bu as-
gari düzeyin üzerinde olması gerekli görülmektedir. 

Şu halde model, (32), (33), (36), ve (37) deki koşullara uy-
gun olarak (30) no. lu amaç fonksiyonunu  azamileştirmek olarak 
özetlenebilir. Amaç fonksiyonunu,  ithalatla ilgili önceki varsayımı 
göz önünde tutarak şu şekle dönüştürmek mümkündür: 

2 I; — 2 m i Xi — S a m j X, (38) 

Bu ifadede  a m j , her Xj miktarı için tamamlayıcı ithalat miktarını 
göstermekte ve M' = Sj a m j Xj şeklinde bir ilişkinin olduğu varsa-
yılmaktadır. Bu amaç fonksiyonu,  matriks notasyonu ile, 

I — (m + a m ) X (39) 

şeklinde ifade  edilebilir. Öte yandan sınır koşullarını da matriks 
notasyonu ile ifade  edersek, (32) no. lu denge denklemi için 

(1 + m — a ) X = C + E + I (40) 

ve diğerleri için sırası ile, 

b X '< !K (41) 

l X < I (42) 

/ X > L (43) 

yazılabilecektir. Şu halde sistem (40), (41), (42) ve (43) koşulla-
rı altında (39) no. lu denklemin maksimum kılınması şeklinde 
özetlenebilecektir. (39) no. lu hedef  fonksiyonunda  yer alan yatı-
rım değişkeni, daha önce de değinildiği gibi, istenirse üretim ka-
pasitesi (Xj) cinsinden de ifade  edilebilir. Modelin çözümü için 
C, E, K, L ve L değişkenlerinin t dönemine ait değerlerini önceden 

203 



kararlaştırmak gerekir. Çözüm sonunda milli geliri azami kılacak, 
üretim, yatırım ve ithalat düzeyleri elde edilmiş olacaktır. Hedef 
fonksiyonuna  dikkat edilirse tamamlayıcı ve rakip ithalat, fonksi-
yonu negatif  yönde etkilemektedir. Başka bir deyişle, bir yatırım 
planı ne kadar az dolaylı ve dolaysız ithalatı gerektirirse, hedef 
fonksiyonunda  o kadar az ağırlığı olmaktadır. Şu halde milli gelir 
çözüm sonunda azami kılındığında, elde edilen yatırım planı, oto-
matik olarak, en az ithalatı gerektiren bir düzeyde olacaktır. 

Şimdi de minimum yapılacak bir hedef  fonksiyonunu  içeren 
bir doğrusal programlama modelini ana çizgileri ile ifade  etmeye 
çalışalım. Az gelişmiş ülkeler açısından sermaye kıt bir faktör  ol-
duğuna göre, hedef  fonksiyonu,  plan dönemi sonunda sermaye ge-
reğini minimum kılmak şeklinde seçilebilir. Buna göre fonksiyon, 
Cj j sektöründe bir birim Xj üretimi için gerekli sermaye miktarını 
göstermek üzere 

şeklinde ifade  edilebilir. Modelin sınır koşullarına gelince; ilk ola-
rak input-output denge denklemi yazılabilir. Bu denklem, 

şeklinde ifade  edilebilir. Burada B i ; i sektöründeki iç talebi veya 
nihai talep unsurunu göstermektedir. Her sektöre ilişkin iç talep, 
makro plan aşamasında tahmin edilen gelir düzeylerine göre ön-
ceden saptanabilecektir. Dolayısı ile (45) no. lu denklemden, üre-
timle iç talep arasındaki farkın  ithal veya ihraç edilebileceği sonu-
cu çıkar. Görülüyor ki bu denge denklemi, (31) no.lu denge denk-
leminden farklıdır.  Çünkü burada, sektörlerdeki üretim ve ithalat 
yanında, ihracat düzeylerinin de modelin çözümü ile belirlenmesi 
istenmektedir. Başka bir deyişle ele alınan problem, ihracatı arttı-
racak ve ithalatı yurt içi üretimle ikame edebilecek sektörlerin se-
çimi olmaktadır. Az gelişmiş ülkeler açısından dövizin kıt bir fak-
tör olduğu düşünülürse, böyle bir dağıtım probleminin seçimi, bu 
ülkeler bakımından uygun olmaktadır. 

Modele ödemeler dengesi ile ilgili sınırlamayı göstermek üze-
re, 

Ej Cj Xj (44) 

— Ei 4- (1—aıj) Xj + M; = Bi (45) 

2 hi Ei — S g; Mi > — D (46) 
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denklemi eklenebilir. Bu denklemde D, söz konusu dönemdeki aza-
mi dış ticaret açığıdır hi değişkeni i sektörünün bir birim ihraç 
malı satışından elde edilen döviz miktarını, yani i sektörü ihraca-
tının yabancı para cinsinden fiyatını;  g; değişkeni, i sektöründe 
bir birim ithalatın gerektirdiği döviz miktarını veya i sektöründe 
ithal fiyatlarının  yurt içi fiyatlara  oranını gösterir. Bu bakımdan 
döviz denkleminde, ithalat faaliyetlerinin  (Mı) döviz inputu nega-
tif,  ihracat faaliyetlerinin  (Ei) döviz outputu pozitiftir.  Oysa (45) 
no. lu ifadede  ithal faaliyetlerinin  mal inputu pozitif,  ihraç faali-
yetlerinin mal inputu negatiftir. 

Nihayet işgücünün arz ve talep ilişkisini göstermek üzere mo-
dele, 

Zj h Xj < L (47) 

sınır koşulu eklenebilir. Bu eşitsizlik (36) no. lu ilişkinin aynıdır 
ve işgücü talebinin işgücü arzından fazla  olamıyacağmı belirle-
mektedir. Şu halde model, (45), (46) ve (47) koşulları altında 
(44) no. lu hedef  fonksiynunun  minimum kılınması olmaktadır. 
Böylece kullanılacak sermayeyi asgari kılan sektörel üretim, itha-
lat ve ihracat faaliyetinin  hangi düzeyde olacağı, modelin çözümü 
ile elde olunabilecektir. 

Yukarda ana çizgileri ile sunduğumuz minimumlaştırma prob-
lemine Türk ekonomisinden sayısal bir örnek vererek bu konuda-
ki açıklamalarımızı tamamlıyalım. Amacımız «1968 yılında Türki-
ye'de kullanılacak sermaye miktarını minimum kılmak üzere sek-
törlerde, üretim, ithalat ve ihracat düzeyleri ne olmalıydı», soru-
suna cevap aramak olacaktır. Ancak hemen belirtelim ki, model ol-
dukça basit bir çerçeve içinde sunulmuş ve bazı katsayıları hesap-
lama güçlüğü, gerçekçiliği tartışılabilir varsayımların yapılmasını 
zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, sonuçların gerçekçi olmaktan çok 
genel eğilimleri belirttiğini ve modelin minimumlaştırma proble-
mine ilişkin sayısal bir örnek niteliğinde olduğunu, şimdiden be-
lirtmekte yarar görüyoruz. 

Ele aldığımız örnek, Tablo IV. 13 de sunulmuştur. Örnekte 
sektörler tarım ve tarım dışı olarak ayrıldığından, modelde iki 
denge denklemi yer almaktadır. Bu denge denklemlerine ilişkin in-
put katsayıları ile B; sütunundaki değerler 1968 input-output tab-
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loşunun iki sektöre indirgenmesinden elde edilmiştir. Buna göre 
denge denklemleri, 

— E, + 0,7841 Xı + Mı — 0.0659 X2 = 24096 
— 0.0904 Xı — E2 + 0.6707 X2 + M2 = 70747 

olmaktadır. Denklemlerin sağ tarafındaki  değerler, 1968 yılındaki 
tarım ve tarım dışı sektörlerin tüketim düzeyleridir. 

Modelin diğer sınırlamaları olan işgücü ve döviz denklemleri, 
Tablonun üçüncü ve dördüncü sırasında yer almaktadır. Tablodan 
da görüleceği gibi, işgücü denklemi, 

— 0.21 X, — 0.03 X2 — Dı = — 13049 (Bin kişi) 

dır. Denklemin sağındaki terim, 1968 yılındaki tarım ve tarım dı-
şı sektörlerdeki istihdam rakamlarıdır26. İşgücü katsayıları ise, 
1968 yılı sektörel istihdam rakamlarının aynı yıla ait sektörel üre-
tim değerlerine bölünmesi ile elide edilmişlerdir. Di değişkeni, kul-
lanılmayan işgücü faaliyetini  ifade  etmektedir. (47) no.lu sınır ko-
şulunu eşitliğe dönüştüren bu değişkenin nihai çözümde pozitif 
bir değer alması halinde, sistemde kullanılmayan işgücü veya nok-
san istihdam durumu ile karşılaşılacağı açıktır. 

Dördüncü denklem, (46) no. ıu sınırlamayı belirleyen döviz 
denklemidir. Bu denklem, 

1.0 E, — 1.0 Mı + 1.0 Ez — 1.0 M2 — D2 = — 2286 (Milyon TL) 

olarak ifade  edilmiştir. Katsayıların ihraç ve ithal malları ile ilgili 
olarak 1 kabul edilmesi, fiyatlara  ilişkin sağlıklı verilerin elde edi-
lememiş olmasındandır. Böyle bir varsayım, her iki sektörde üre-
tilen malların iç ve dış fiyatlarının  aynı olduğu anlamına gelecek-
tir. Gerçekçi olmamakla beraber, basit bir modeli örnek olarak sun-
ma çabamızın bir sonucu olarak, bu varsayımı kaçınılmaz kabul 
ediyoruz. Denklemin sağındaki değer, 1968 yılındaki dış ticaret 
açığı, ya da başka bir deyişle, çeşitli kaynaklardan sağlanan döviz 
arzıdır27. Bu denklemde D2 faaliyeti  kullanılmayan döviz miktarı-

2 6 Devlet Planlama Teşkilatı, 1970 Yılı  Programı,  s. 445,den alınmıştır. 
2 7 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plamnın 43. üncü sayfasında  yer alan 52 

no.lu ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı döviz kuru ile çarpıla-
rak elde edilmiştir. Denklemin sağında yer alan terime dış ticaret açığı yada 
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nı ifade  eder. Gerçekten (46) no. lu sınırlamayı eşitlik haline dö-
nüştüren D2 faaliyeti  toplam döviz miktarından ithalata ayrılan 
kısım çıktıktan sonra elde kalan miktarı gösterir. 

Tablonun beşinci sırasında, yukarda belirtilen 4 sınırlama al-
tında minimum kılınacak amaç fonksiyonu  verilmektedir. (44) no. 
lu ifadenin  aynı olan bu fonksiyonda  cj katsayıları, sektör üretim-
leri birimi başına sermaye miktarını göstermektedir. Bu katsayı-
ların bulunuşunda şöyle bir yol izlenmiştir: Türkiye'de tarım ve 
tarım dışı sektörlerde 1968 yılına ait sermaye miktarları bilin-
memektedir. Ancak bu yıla ait aşınma ve eskime payları Üçüncü 
Beş yıllık Planda 4554.2 Milyon TL olarak verilmiştir28. Sermaye 
mallarının 20 yıllık ömürleri olduğu varsayılırsa, 1968 yılı toplam 
sermaye miktarının 91084 Milyon TL olacağı düşünülebilir. Bu 
miktarın ne kadarının tarım, ne kadarının da tarım sektörüne ait 
olduğu, ya da toplam aşınma ve eskimenin tarım ve tarım dışı 
sektörde hangi oranda ayrıldığı belli değildir. Sadece 1968 yılı 
sabit sermaye yatırımlarının % 15.2 kadarının tarımda, geri ka-
lan % 84.8 kadarının da tarım dışı sektörde gerçekleştiği bilin-
mektedir29. 1963—1968 dönemindeki gerçekleşme ortalaması da bu 
oranlara yakındır. Gerçekçiliği tartışma konusu olmakla beraber, 
bu oranları tarım ve tarım dışı sektördeki aşmma-eskime oranına 
eşit kabul ederek, tarımda toplam sabit sermaye miktarının 13844 
Milyon TL ve tarım dışı sektörde 77240 Milyon TL olacağını hesap-
ladık. Bu rakamlar her iki sektördeki üretim değerlerine bölünür-
se, sermaye katsayıları tarım sektöründe 0.31, tarım dışı sektör-
de 0.565 olarak bulunur. Bu sonuçlara göre tarım sektöründe bir 
birimlik tarımsal ürün elde etmek için gerekli sermaye miktarı-
nın tarım dışı sektöre oranla yarı yarıya az olduğu görülmektedir. 

Bu açıklamaların ışığı altında çözümlenmek durumunda olan 
problem, 1968 yılındaki sektörel tüketimleri sağlayabilecek en az 
sermaye miktarının ne olacağı ve buna uygun olarak her sektörde 
ne kadar üretim, ihracat ve ithalat yapılacağıdır.Bu modelin çözü-
münde, önceki kısımda «alternatif  üretim tekniklerinin seçimi» 

toplam döviz arzı denmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Toplam döviz arzı, 
tanım gereği dış ticaret açığına eşittir. Çünkü ihracat ve ithalat faaliyetleri 
farkından  oluşan dış ticaret açığının toplam döviz miktarı ile dengeleneceği 
açıktr. 

28 Üçüncü  Beş Yıllık  Kalkınma  Planı, s. 69, Tablo. 55 
29 Üçüncü  Beş Yıllık  Kalkmma  Planı, s. 38, Tablo. 31 
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TABLO IV. 13: 1968 Yılı Tarım ve Tarım Dışı Sektörlerde Kullanıla» 
Sermayeyi Mlıümum Yapan Modelin Çözümü 

Mallar 

I. Fiyat Analizi 
a « 

Tarımsal Ürünler 

Tarım Dışı 
Ürünler 

işgücü 

Döviz 

Amaç Fonksiyonu 
c v 

II. Kâr („ . ) 

III. Faaliyet 
Düzeyi 
(X.) 

IV. Toplam 
Sermaye 

(c .X. ) 

Temel 
SEKTÖRLER 

TARIM TARIM DIŞI 

—1.0 0.7841 1.0 

-0.4981 0.3906 0.4981 
—0.4981 0.3906 0.4981 
—1.0353 0.8118 1.0353 

-0.0904 
- 0 . 0 8 0 6 
- 0 . 0 8 0 6 
—0.0936 
—0.20 

0 
0 
-0.4082 

— 1 . 0 1.0 
o 

0.8913 
1.0353 

0 
0.8913 

—1.0353 

0.31 

—0.4981 0 
0.3932 + 0 
0 0 

0.4981 
—0.3932 

0 
0 40047 
0 39756 

9727 51072 

12413 
12322 
15831 

M. 

—0.0659 

—0.0328 
-0.0328 
—0.0682 

—1.0 0.6707 1.0 
-0.8913 0.5978 0.8913 
—0.8913 0.5978 0.8913 
—1.0353 0.6944 1.0353 

0.03 
0 
0 

— 0 . 0 6 1 2 

1.0 —1.0 

o 
0.8913 
1.0353 

0 
—0.8913 
—1.0353 

0.565 

—0.8913 0 
0 0 
0 0 

0.8913 + 
0 
0 

0 110883 
0 107436 
0 94451 

0 
2286 
12013 

62647 
60700 
53364 

Kullanılmayan 
Kaynaklar 

-1 
0 
o 

-2.0409 

0 
0 

-2.0409 
1712 
1873 

0 

—1 
o 

—0.8913 
—1.0353 

0 
-0.8913 
—1.0353 
2286 

0 
0 

24096 

70747 

—13049 

—2286 

mum 
Mini-

0.4981 
0.4981 

1.03553 

0.8913 
0.8913 

1.03553 

0 
0 

2.0409 

0 
0.8913 

—1.0353 

+Temele girmesi gereken kârlı faaliyetler. 



başlığı altında sunulan metod izlenmiştir. Bu metodun ayrıntıları 
ile ilgili yeterli açıklama o kısımda verildiği için, burada sadece 
çözümdeki aşamaların ekonomik anlamı üzerinde kısaca durula-
caktır. 

(i) a Temeli  : Birinci Aşamada başlangıç temelinde XıX2DıD2 
faaliyetleri  yer almaktadır. Faaliyet çözümleri Tablo IV. 13 de ve-
rilmektedir. Fiyat çözümünün sonucuna göre hesaplanan kâr, te-
melde yer alan faaliyetler  için sıfır,  temele giren faaliyetler  için po-
zitif  değer almaktadır. Bu aşamada tarım ve tarım dışı sektörde 
üretim yapılmakta ve işgücünün bir kısmı ile dövizin tamamı kul-
lanılmamaktadır. Bunun sonucu olarak işgücü ve dövizin gölge fi-
yatı sıfır  olmaktadır. Bu durumda bütün ihracat faaliyetleri  kâr-
sız, ithalat faaliyetleri  de kârlı çıkmaktadır. Kârlı ithalat faaliyet-
leri içinde en büyük birim kâr M2 faaliyetinden  sağlandığına göre, 
bu faaliyet  yeni temel oluşturmak üzere sisteme eklenecek, buna 
karşılık kullanılmayan döviz faaliyeti  temelden çıkarılacaktır. 

(ii) b Temeli  : Bu aşamada temelde Xı X2M2Dı faaliyetleri  bu-
lunmaktadır. Mevcut döviz miktarı tümüyle tarım dışı malların 
ithalatına ayrılmıştır. Ancak bu döviz miktarı, tarım dışı malların 
üretiminin bütünüyle ithalat tarafından  ikame edilmesine yetme-
mekte, bu malları içerde de üretmek gerekmektedir. Bu nedenle 
tarım ve tarım dışı mal fiyatları  a temelindeki fiyatlara  eşit ol-
maktadır. Dövizin gölge fiyatı  ise tarım dışı malın fiyatına  eşittir. 
Çünkü tarım dışı malların bir biriminin değeri 0.8913 dür. Bu mal-
dan bir birim ithal etmek için gereken döviz miktarı g = 1 oldu-
ğuna göre, dövizin gölge fiyatı  0.8913/1.0 = 0.8913 olacaktır. Top-
lam sermaye gereğindeki azalma ise 2286 (0.8913) = 2037 olmak-
tadır. Böylece kullanılan sermaye 75060 değerinden 2037 kadar aza-
larak 73023 düzeyine düşmektedir. Bu temelde toplam işgücünün 
tamamı kullanılmadığı için işgücünün gölge fiyatı  veya fırsat  ma-
liyeti sıfır  olmakta, dolayısı ile işgücünün ikame ettiği bir serma-
ye bulunmamaktadır. 

Fiyat çözümünün sonucunda her faaliyet  için birim kârlar he-
saplandığında tarımsal malların ihracatının kârlı olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle yeni temele Eı faaliyeti  eklenmiş ve tüm iş-
gücünün kullanılması amacı ile kullanılmayan işgücü kaynağı te-
melden çıkarılmıştır. 

(iii) c Temeli  : Bu temelde EıXıX2M2 faaliyetleri  yer almak-
tadır. Fiyat çözümü göstermektedir ki, dövizin fiyatı  hem tarım 
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hem de tarım dışı sektörlerde üretilen malların fiyatlarına  eşit ol-
maktadır. Dolayısı ile Pı P2 ve dövizin fiyatı  olan P3 birbirine eşit 
çıkmıştır. Temelde işgücü bütünüyle kullanıldığına göre, işgücü-
nün gölge fiyatı  artık sıfır  değil, pozitif  bir değer alacaktır. Nite-
kim işgücünün gölge fiyatı  2.0409 olarak bulunmuştur. Birim kâr 
hesaplandığında, dışarda bırakılan Mı ve E2 faaliyetlerinin  kârsız 
oldukları görülmektedir. Dolayısı ile c temeli optimum çözüm ol-
maktadır. Optimum çözümde yer alan faaliyet  düzeylerine baktı-
ğımız zaman, işgücünün tamamının kullanılması ile kârlı olan Eı 
ve Xı faaliyet  düzeylerinin arttığını, tarımsal mal ihracatından sağ-
lanan dövizle daha fazla  tarım dışı mal ithalatında bulunma ola-
nağının yaratıldığını ve dolayısı ile tarım dışı malların iç üretimi-
nin bir önceki temele göre düştüğünü görmekteyiz. M2 ithalatı 
(12013) ile Eı ihracatı (9727) arasındaki fark,  yine dış ticaret açı-
ğı olan 2286 ya eşit olmaktadır. 

Optimum çözümün gerektirdiği toplam sermaye miktarı iki 
şekilde hesaplanabilir. Birinci yol, amaç fonksiyonu  ile ifade  edi-
len ve toplam sermayenin minimum kılınması demek olan Sj Cj Xj 
formülü  kullanılabilir. Bu işlem tablonun en alt sırasında ve c te-
melinde 69195 olarak verilmiştir. îkinci hesaplama, (27) no. lu for-
mül yardımı ile, yani 

Sı Pı Yi — Eh Ph Fh 

ile yapılabilir. Bu formül  tablonun son sırasındaki EıBiPi ye eşit-
tir. B;, mallar için tüketim düzeyleri olan pozitif  değerli Yı değiş-
kenleri ile, negatif  değerli kaynak miktarları olan Fh değişkenleri-
ni göstermekte; Pi değişkenleri de mal ve kaynaklara ilişkin gölge 
fiyatlarım  vermektedir. Hatılanacağı üzere mallara ait gölge fiyat-
ları, bu mallardan bir birim ilave üretim için gerekli sermaye mik-
tarını belirtiyordu. Optimum çözümde bu fiyatlar  birbirine eşit 
olup, 1.0353 olarak bulunmuştur. Bunun sonucu olarak tarım ve 
tarım dışı sektörlerde, sırası ile, 24096 ve 70747 değerindeki tüke-
timi karşılamak için gereken sermaye miktarı tarım sektöründe 
24947 ve tarım dışı sektörlerde de 73245 olup, toplam olarak 98192 
ye ulaşmaktadır. Öte yandan, işgücünün ve dövizin gölge fiyatı  ve-
ya alternatif  maliyeti, sırası ile, 2.0409 ve 1.0353 dür. Bu değerler, 
işgücü ve döviz miktarındaki bir birim artış karşısında varzgeçilen 
sermaye miktarını gösterdiklerine göre, 13049 miktarındaki işgü-
cünün sermayede meydana getirdiği azalma 26631 ve dövizin yol 
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açtığı sermaye tasarrufu  2366 dır. Bu iki değerin toplamı olan 
28997 rakamı, iki malın gerektirdiği toplam sermaye değeri olan 
98192 rakamından çıkarılırsa, minimum sermaye kullanımını gös-
teren 69195'e ulaşılır. 

Görülüyor ki, 1968 yılında fiilen  kullanılan sermaye miktarı 
91084 Milyon TL olduğu halde, çözüm sonucunda sektörel talep-
lerin 69195 Milyon TL ile karşılanabileceği anlaşılmaktadır. Bu, 
21889 Milyonluk bir sermaye tasarrufu  demektir. Yine optimum 
çözüme göre, tarım sektörünün 8727 Milyon TL ihracat, tarım dı-
şı sektörde de 12013 Milyon TL. ithalat yapılması gerekmektedir. 
Oysa aynı yılda tarım sektöründe fiilen  yapılan ihracatın değeri 
2269 milyon TL tarım dışı sektördeki ithalatın değeri de 7658 Mil-
yon TL dir. Şu halde ele aldığımız basit modele göre, gerçekleşen 
değerlere oranla tarım kesiminde 7458 Milyonluk ihracat fazlası, 
tarım dışı sektörde de 4355 Milyonluk bir ithalat fazlası  gerekmek-
tedir. Çözüm sonuçları Türkiye'nin dış ticaretteki oransal üs-
tünlüğünün tarımsal mal ihracatında olduğunu; tarım dışı sektör-
de üretimin kısılarak ithalata yönelmenin Türkiye'nin lehine olaca-
ğını belirtmektedir. Aslında iki sektöre indirgenmiş basit bir mo-
del için bu sonuç genel bir eğilimi yansıtmaktadır. Sektör sayısı 
arttırılarak denklem sayısını çoğaltmak ve modele ilâve sınırlama-
lar koyarak daha gerçekçi olabilecek ayrıntılı sonuçlara varmak 
mümkündür. Ancak buradaki amacımızın, kalkınma planlarında 
kullanılabilecek bir doğrusal programlama yaklaşımına ilişkin bir 
örnek vermekten öteye gitmediğini tekrar belirtelim30. 
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5. 
B ö l ü m 

PROJE DEĞERLENDİRME 
Aşamalı planlama tekniğinin son safhasını  proje analizi veya 

değerlendirmesi oluşturur. Makro analiz ve sektör çalışmadan ile 
planın ana çerçevesi ortaya çıktıktan sonra atılacak adım, bu çer-
çevenin somut unsurları olan projeleri seçmek, yani proje düze-
yinde çalışma yapmaktır. Hiç şüphesiz, yatırım projelerinin değer-
lendirilmesi ile elde olunan sonuçların, makro analiz ve sektör 
analizleri aşamasında ulaşılan sonuçlarla karşılaştırılarak gerekli 
düzeltmelerin yapılması ve plana son şeklin verilmesi zorunlu ola-
caktır. Bir plan ne kadar çok sayıda ve iyi değerlendirilmiş pro-
jelere dayandırılırsa, sağlamlığı ve tutarlığı da o ölçüde yüksek 
olur. Başarılı bir plancılığın temel koşullarından biri, şüphesiz 
elde çok sayıda ve iyi değerlendirilmiş projeler bulunmasıdır. Çün-
kü plan, herşeyden önce, yatırım projeleri ile uygulamaya konur. 

Proje analizi, planlı kalkınmayı amaçlamış az gelişmiş ülke-
ler açısından son derece önem taşıyan bir konudur. Bilindiği gibi 
bu ülkeler kalkınma planlarında genel olarak milli gelirin artırıl-
ması, belirli üretim ve istihdam hedeflerine  ulaşılması, ödemeler 
dengesinin düzeltilmesi, adil bir gelir dağılımı sağlanması gibi he-
defler  saptamaktadırlar. Bu hedeflerin  gerçekleştirilmesi büyük 
ölçüde yatırımlara bağlıdır. Başka bir deyişle, kalkınma planının 
makro aşamasında ve sektör analizleri aşamasında saptanmış olan 
hedefler,  yatırım projelerinin değerlendirilerek uygulanması ile 
gerçekleştirilir. 
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Proje değerlendirmesi, çeşitli yatırım tekliflerini,  kullanacak-
ları kıt kaynaklar ve kalkınma planında saptanmış hedeflere  ya-
pacakları katkılar açısından analize tabi tutmak demektir. Bilin-
diği gibi, az gelişmiş ülkelerde yatırımlara ayrılacak kaynaklar sı-
nırlıdır. Sermaye, döviz, kalifiye  işgücü gibi kaynaklar kıt olduğu 
için, yatırım projeleri arasında bir seçim yapmak kaçınılmaz olur. 
Bu nedenle, yatırım projeleri bir yandan kullanacakları kıt kay-
naklar, diğer yandan gelişme hedeflerine  yapacakları katkılar açı-
sından karşılaştırılarak, en uygun olanların seçilmesi gerekir. Şu 
halde, bu ülkelerde arzu edilen kalkınma hedeflerine  yönelmiş bir 
proje değerlendirme sistemine ihtiyaç vardır. 

Bu bölümde esas itibarıyla teknik bir nitelik taşıyan proje de-
ğerlendirmesi konusunun teorik yönleri üzerinde durulacak ve pro-
ye değerlendirme metodları incelenecektir. Proje değerlendirilme-
sinde kullanılan metodlar iki ana grup içinde düşünülebilir. Bun-
lar, projenin firma  açısından yani yatırımcı açısından değerlendi-
rilmesi ile genel ekonomi yönünden değerlendirilmesidir. Birinci 
değerlendirmede, yatırımcının amaçlarını gerçekleştirmek için 
hangi kriterlere ağırlık vereceği ve hangi metodları kullanacağı ele 
almır. İkinci değerlendirme ise, projelerin firma  yerine ulusal eko-
nomi açısından analize tabi tutulması demektir. Bu değerlendir-
me, yatırım projelerinin milli gelire katkısı, istihdam ve ödemeler 
dengesi üzerindeki etkileri ve sosyal kârlılığı gibi kriterlerin dik-
kate alınmasını gerekli kılar. Kalkmma planları açısından önemli 
olan değerlendirme, şüphesiz, projelerin genel ekonomi yönünden 
değerlendirilmesidir. Ancak konuya bir bütünlük kazandırmak ve 
ekonomik yönden değerlendirmede kullanılacak metodlara açık-
lık getirmek amacı ile, firma  açısından proje değerlendirme kri-
terlerini de özetlemekte yarar görüyoruz. Şimdi, yatırım projele-
rinin değerlendirilmesinde kullanılan metodları söz konusu ile ana 
grup içinde incelemeye geçebiliriz. 

I. FİRMA AÇISINDAN PROJE DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ 

Bu kriterler, esas itibariyle, yatırımcının amacını gerçekleş-
tirmeye yönelik kriterlerdir. Yatırımcı birinci derecede projenin 
«özel Kârlılığı» ile ilgili olduğundan, burada, basitten karmaşığa 
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doğru, özel kârlılığı ölçmeye yarayan proje değerlendirme kriter-
leri ele alınacak, yarar ve sakıncaları açısından karşılaştırmalı ola-
rak incelenecektir. 

1. Ortalama Kârlılık Oranı (Average Rate of  Re,turn) 

Bu yönteme göre yatırım projesinin kârlılığı, yıllık kârın ilk 
yatırım tutarına oranlanması ile ölçülür. Bu hali ile kriter, kâr/ 
sermaye oranı ile ifa  edilen «rantabilite» kavramına benzemekte-
dir. Ancak proje değerlendirmede, yıllık kârlılık değil, bir zaman 
süresi içine yayılmış bulunan yatırım projesinin ortalama yıllık 
kârlılığı söz konusu olduğu için, bu kavram rantabilite oranından 
farklıdır.  Ortalama kârlılık oranı Brüt ve Net  olmak üzere iki şe-
kilde düşünülebilir. 

Brüt ortalama kârlılık oranı, projenin yayıldığı zaman süresi 
içinde sağladığı kâr toplamının yıl sayısına bölünerek elde edilen 
yıllık ortalama kârm, ilk yatırım tutarına oranlanması ile bulu-
nur. Buna göre, 

pı + p2 + + pn 
K , - / I0 

n 
ya da, 

R = / Io (i = 1, n) 
n 

dır, Burada 

R = Brüt ortalama kârlılık oranı (gross average rate of 
return) 

Pi = Projenin i inci yıldaki kârı 

I0 = İlk yatırım tutarı 

n = Projenin ekonomik ömrü (yıl sayısı) 

olmaktadır. 
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Net ortalama kârlılık oranında ise, yıllık kârlar toplamından 
ilk yatırım tutarı düşüldükten sonra kalan değer, ilk yatırım tu-
tarına bölünür. Yani, 

p _ Pl + P2 + . . . . + Pn - Io I I o 

n 

ya da 

R = P ' - I o / I 0 

n 
olur. 

Bir yatırım projesi için hesaplanan brüt veya net ortalama 
kârlılık oranı, yatırımcı için kabul edilen asgari bir oran ile kar-
şılaştırılarak projenin kendi başına kabul edilebilir olup olmadı-
ğını ortaya koyabileceği gibi, projeler arasında yapılacak seçimde 
de önemli rol oynayabilecektir. Bu oranın projeler arasındaki ter-
cihte ne şekilde kullanılabileceğini basit bir örnekle açıklayalım : 

A Projesi B Projesi 

Io 100 100 
Pı 40 80 
P2 50 75 
P3 60 55 

tik yatırım tutarları 100 ve 3 yıllık ekonomik ömürleri olan A 
ve B projesi için, brüt ortalama yıllık kâr oranları: 

4 0 + 5 0 + 6 0 8 0 + 7 5 + 5 5 
RA = 3 / 100 = 0.50 ve R B = Ğ / 100 = 0.70 

dir. Bu sonuçlara göre proje sıralaması BA şeklinde olacak, yani B 
projesi A'ya tercih edilecektir. Net ortalama kârlılık oranlarına gö-
re yapılan hesaplama ise, 

4 0 + 5 0 + 6 0 — 1 0 0 8 0 + 7 5 + 5 5 — 1 0 0 
RA = 3 / 100 = 0 . 1 6 6 v e R B J / 100=0 .366 

olmakta ve B projesi tercih edilmektedir. Görülüyor ki, brüt orta-
lama kârlılık oranı ile net ortalama kârlılık oranı arasında bir tu-
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tarlılık vardır ve her iki yönteme göre de yatırımlar aynı şekilde 
sıralanmaktadır. Bu nedenle proje değerlendirmede iıki yöntemden 
sadece birini kullanmak yeterli olacaktır. 

Bu proje değerlendirme yönteminde, hesaplama çok basit ol-
makla beraber, paranın zaman değeri göz önüne alınmadığı için 
önemli bir sakınca vardır. Başka bir deyişle, herhangi bir yıldaki 
1 TL ile daha ilerki yıllardaki 1 TL aynı değerde kabul edilmekte 
ve paranın zaman içerisinde değerinde meydana gelecek değişme-
ler dikkate alınmamaktadır. Bu sakmcası nedeni ile, kriter yeter-
sizdir ve proje değerlendirmede zorunlu olmadıkça kullanılmamak 
gerekir. 

2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi (Payback Period Method) 

Bu kriter bir projeye yatırılan sermayenin ne kadar süre için-
de geri alınabileceğini gösterir. Bu yöntem, iki yönlü bir karar 
alma konusunda yararlı olabilir: (i) Kabul edilmiş asgari bir öde-
me rakamı ile söz konusu projenin geri ödeme devresi karşılaştı-
rılır ve buna göre proje red veya kabul edilir; (ii) İki veya daha 
fazla  proje arasında bir seçim yapıldığında geri ödeme devresi kı-
sa olan projeye öncelik verilir. 

Bir yatırım projesinin geri ödeme süresi, yıllık kârların sabit 
ya da değişen miktarlarda oluşuna göre farklı  şekilde hesaplanır. 
Yıllık kârlar değişmiyorsa, 

~ . « j . Yatırım Tutarı Io 
Geri Ödeme Suresi = = 

Yıllık Kâr p 
dir. Örneğin 100 TL'lik bir yatırım her yıl 20 TL'lik kâr sağlıyor-
sa, geri ödeme süresi 5 yıl olacaktır. Buna karşılık, yıllık kârlar 
dalgalanıyorsa, her yıl elde edilen kâr projenin maliyetine yani 
yatırım tutarına eşit oluncaya kadar toplanır ve aradan geçen yıl 
sayısı, geri ödeme süresine eşit olur. Kısaca 

Io = Pı + P2 + p3 + 

şeklinde formüle  edilebilir. Örneğin yukardaki yatırım projesin-
kârlarm yıllar itibariyle 20, 25, 40, 35, 40 olarak dağılması halin-
de geri ödeme süresi 4 yıl olacaktır. 
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Görülüyor ki bu kriterin anlaşılması kolay ve hesaplanması 
da oldukça basittir. Ayrıca geleceğin belirsiz olduğu dönemlerde 
de kullanılmasında büyük bir sakınca yoktur. Çünkü yatırım kı-
sa dönemde kendini amorti edeceği için büyük bir risk payı da 
söz konusu olmayacaktır. Ancak, ortalama kârlılık oranında da 
olduğu gibi, bu kritere yöneltilen temel eleştiri, paranın zaman 
değerinin göz önüne alınmamış olmasıdır. Gerçekten bu kritere 
göre birkaç yıl sonra elde edilecek 1 TL ile bir yıl sonraki 1 TL 
aynı değerde kabul edilmektedir. Bu sakıncayı ortadan kaldıran 
daha gerçekçi bir yaklaşım, belli bir iskonto haddi (r) seçilerek, 
yatırım tutarını ve yıllık kârları bu iskonto haddi ile indirgemek 
olabilir. Buna göre geri ödeme süresi, 

y Im PıB+1 . Pm+2 
t ı (1+r)' ~ ( l + r ) » + 1 + a + r ) m + 2 

şeklinde formüle  edilebilecektir. Burada m, yatırımın tamamlan-
ma süresini ifade  eder. Formülün solundaki terim, yatırımın ta-
mamlanma süresine göre indirgenmiş değerini (yani proje bede-
lini), sağındaki terimler de yatırımın faydalı  ömrü içindeki kâr-
ların indirgenmiş değerini vermektedir. Şu halde, sağ taraftaki  yıl-
lık indirgenmiş kârlar, sol tarafta  yer alan indirgenmiş yatırım 
tutarına eşit oluncaya kadar toplanacak ve böylece kaç yılda bu 
eşitlik sağlanıyorsa, o yıl sayısı, indirgenmiş geri ödeme düresini 
verecektir. 

Ancak indirgenmiş geri ödeme süresi kriteri, paranın zaman 
değerini dikkate almakla beraber, geri ödeme süresinden sonra 
gerçekleşecek kârları da ihmal etmektedir. Bu hali ile kriter, sa-
dece yatırılan paranın belli bir faiz  haddi (r) ile kaç yılda geri 
alınabileceği konusuna ağırlık vermiş olmaktadır. Oysa, sermaye-
nin verimliliğini aynı zamanda geri ödeme süresinden sonraki yıl-
larda gerçekleşecek kârların da etkileyeceği açıktır. Bu sakınca-
larından ötürü geri ödeme süresi kriteri, ancak, teorik açıdan sağ-
lam temellere oturulmuş proje değerlendirme kriterlerinin pra-
tikte hesaplanamadığı hallerde kullanılmalıdır. 

3. İç Kârlılık Oranı (Internal Rate of  Return) 

Paranın zaman değerini göz önüne alması açısından iç kârlı-
lık oranı, ortalama kârlılık oranı ve geri ödeme süresine kıyasla 
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teorik açıdan daha üstün bir kriterdir. Bu kavram, bir yatırım 
projesinin faydalı  ömrü boyunca sağlayacağı gelirlerin bugünkü 
değerini, yapılan yatırıma eşit kılan islkonto haddi olarak tanım-
lanır. Dikkat edilecek olursa bu kavram, aslında, Keynes'in «ser-
mayeni marjinal verimliliği» kavramından başka bir şey değildir. 
Teorik planda oldukça işlenmiş olan bu kavram, çeşitli iktisatçı-
lar tarafından,  «iç kârlılık oranı», «sermayenin marjinal verim-
liliği», «yatırımın marjinal verimliliği», «iskonto edilmiş nakit akı-
mı», «yatırımcı metodu» gibi isimler altında ifade  edilmektedir. 

Yukarda verilen tanıma göre iç kârlılık oranı, 

T Gx , G2 , Gn , H 
1 0 ~ (1 + r) + (1 + r)2 + + ( l + r ) n + ( l+ r )» 

şeklinde formüle  edilebilir. Burada I0, başlangıçtaki yatırım tutarı-
nı; n, projenin faydalı  ömrünü; G, faydalı  ömrü süresince sağlana-
cak gelirleri; H, projenin faydalı  ömrü sonundaki hurda değerini 
ve r, iç kârlılık oranını göstermektedir. Eğer yatırımların tamam-
lanma süresi, yukardaki formülde  ifade  edildiği gibi 1 yıl değil 
de m yıl sürerse, iç kârlılık oranı, 

^ İn _ Gm + l Gm+2 1 t 
(1 + r ) n (l + r ) m + 1 (1 + r ) m + 2 

Gm+n H 
(1 + r ) m + n (1 + r ) m + n 

formülü  ile hesaplanacaktır. Ya da kısaca, 

; lJL = y Gn + H 
n - , (1+r) - m + ı (1+r)" (1 + r)" 

olacaktır. Dikkat edilirse burada m, yatırımların tamamlanma sü-
resini; n - m, projenin faydalı  ömrünü ifade  etmektedir. Bu formü-
le göre iç kârlılık oranı, yatırımların bugünkü değerini, projenin 
faydalı  ömrü süresince sağlıyacağı gelirlerin bugünkü değerine 
eşitleyen bir iskonto haddi olmaktadır. Şu halde yatırımın tutarı 
ile faydalı  ömrü süresince sağlıyacağı gelirler belli olduğu takdir-
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de, yükardaki formül  yardımı ile ve «deneme-yamlma» yolu ile bu 
oranı hesaplamak mümkün olabilecektir1. 

îç kârlılık oranı, yatırım projeleri arasında bir seçim yapıl-
masında kullanılan bir kriterdir. Projeler rasındaki öncelik sırası, 
r oranı en büyükten en küçüğe doğru saptanır. 

Bu kriter, paranın zaman değerini ve yatırım projesinin fay-
dalı ömrünü göz önüne almaktadır. Ayrıca ekonomideki gerçek faiz 
(iskonto) haddini hesaplamak gibi bir işlemle uğraşmadığı için 
pratik açıdan da faydalı  bir yöntem olarak kabul edilmiştir. 

Söz konusu avantajlarının yanı sıra, bu yöntemin bazı sakın-
caları da vardır. Bir kere,  bu kriter ekonomideki gerçek faiz  had-
dini göz önüne almadığı için birçok yazarların eleştirisine hedef 
olmuştur. Çünkü ekonomideki gerçek faiz  haddi (veya iskonto 

1 Bu hesaplamayı sayısal bir örnekle gösterelim. Bir yatırım projesi tu-
tarının 1014 TL olduğunu ve bunu izleyen iki yıl içinde sağlanan net gelir-
lerin, birbirine eşit olmak üzere yılda 538 TL olduğunu kabul edelim. Önce 
iç kârlılık oranını r j = % 3 alarak bugünkü değerleri hesaplayalım: 

538 538 
1 0 1 4 (1+0.03) + (1 + 0.03)2 

1014 = 522.3 + 507.1 
1014 = 1029.4 

Görülüyor ki, % 3 iç kârlılık oranına göre yatırım tutarı ile iki yıllık gelir-
lerin bugüne indirgenmiş toplam değeri arasında 15.4 kadar bir fark  doğmak-
tadır. Şimdi de iç kârlılık oranını r 2 = % 5 kabul ederek aynı işlemi tekrar-
layalım: Buna göre 

5 3 8 5 3 8 

1014 = + 
(1+0.05) ^ (1 + 0.05)2 

1014 = 512.3 + 488 

1014 = 1000.3 
elde edilmektedir. Bu sonuca göre de, indirgenmiş toplam değer yatırım tu-
tarında 13.7 kadar küçük çıkmaktadır. Şu halde gerçek iç kârlılık oranı % 3 
den büyük fakat  % 5 den küçük bir değer olacaktır. Bu gerçek iç kârlılık 
oranına ulaşmak için enterpolasyon yapılırsa, 

r = % 3 + 1 5 4 ' ^ 3 7 (2) = o/0 4.09 

bulunmuş olur. 
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oranını ihmal edişi bir eksiklik olarak kabul edilmektedir. İkin-
ci bir eleştiri,  bu oranın projeler arasında sıralama yaparken pro-
jelerin büyüklük derecesini göz önüne almamasıdır. Gerçekten ba-
zı hallerde çok küçük bir yatırım projesinin kârlılık oranı, çok bü-
yük bir yatırım projesinin kârlılık oranını aşabilir. Değerlendirme 
kârlılık oranlarına göre yapıldığında, küçük projeye öncelik tanı-
mak gerekecektir. Ancak böyle bir sıralama sakıncalıdır. Çünkü 
az bir yatırımla yüksek bir kârlılık oranı yerine, kârlılık oranı dü-
şük olan büyük bir yatırım projesinden daha çok gelir sağlama 
olasılığı vardır. Nihayet,  bazı hallerde aynı yatırım projesi için 
birden fazla  kârlılık oranı bulunabilir. Bu gibi durumlarda iç kâr-
lılık oranları içinde hangisinin doğru olduğunu kestirmek zordur. 
Özellikle gelirlerin bazı yıllarda negatif  olması halinde böyle du-
rumlarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin ilk yatırım değeri 50 
TL ve bunu izleyen iki yılda gelirlerin, sırasıyla, 350 ve —400 oldu-
ğu bir projenin iç kârlılık oranları , % 46 ve % 456 olarak buluna-
caktır. Bunlardan hangisinin doğru kârlılık oranı olduğu bilinemez. 

4. Net Bugünkü Değer (Net Present Value) 

Yatırım projesinin ekonomik ömrünü ve paranın zaman de-
ğerini göz önüne alan bir diğer proje değerlendirme yöntemi de 
«net bugünkü değer» kriteridir^ 

Genellikle bir yatırım projesinin kabul edilmesinde ilk aranan 
husus, projeden elde edilecek gelirlerin, proje için yapılacak mas-
raflardan  fazla  olmasıdır. Bu nedenle bütün gelir ve giderler ön-
ceden kabul edilmiş bir iskonto (faiz)  oranı üzerinden bugüne in-
dirgenir ve aralarındaki fark  hesaplanırsa, net bugünkü değer bu-
lunmuş olur. Bu tanıma göre net bugünkü değer. 

" G Ff  m T V = 2 " 4- — E n 
(1-f  i)n ( l + i)n . o=ı (1 + i)n 

şeklinde formüle  edilecektir. Burada, 

V = net bugünkü değer 
Gn = n inci yıldaki gelir 
H = ekonomik ömür sonundaki hurda değer 
m = yatırımın tamamlanma süresi 

n-m = projenin ekonomik ömrü 
i = gerçek faiz  oranı 
n = (1,2, m, , n) , 
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dir. Formülden de görüleceği gibi, projenin kabul edilmesi için 
V > 0 olmalıdır. Çünkü ancak bu halde proje kârlı alabilecektir. 
Başka bir deyişle, yatırım projesinin tamamlanmasından sonraki 
yıllarda elde edilecek bütün faydaların  (gelirlerin) bugünkü değe-
ri, yatırım projesi için yapılacak masrafların  bugünkü değerinden 
fazla  olduğu sürece proje kârlı olacak demektir. 

Hiç şüphesiz yatırım bir yıl içinde tamamlanıyorsa, yatırım 
masrafını  bugünkü değere çevirmeye gerek yoktur. Bu durumda 
yukardaki formül, 

v _ £ G„ (1+i)* 
V ~ J ı ( l + i ) n H 

haline dönüşecektir. 

Birden fazla  yatırım projesi arasında seçim söz konusu oldu-
ğunda, öncelik sırası, net bugünkü değerlerin büyüklüğüne göre 
saptanır. Örneğin A ve B projeleri için VA > VB ise, projelerin se-
çiminde A'ya öncelik tanınacaktır. 

Formülden de görüleceği üzere bu kriterin kullanılmasında 
gerçek iskonto oranı (i) büyük önem taşımaktadır. Çünkü iç kâr-
lılık oranından (r) farklı  olarak net bugünkü değer kavramında 
gerçek iskonto oranının bilindiği kabul edilmekte ve bu oran he-
saplamaya doğrudan katılmaktadır. Şu halde doğru bir karar al-
mak ve net bugünkü değeri gerçeğe yakın bir şekilde saptayabil-
mek için, sermayenin alternatif  maliyetini veya kıtlık fiyatım  yan-
sıtan bu oranın doğru olarak hesaplanması gerekir. Bunun için 
de bu faiz  oranını etkileyen unsurları göz önüne almak gerekecek-
tir. Bu etkenler arasında, piyasa faiz  haddi, benzer yatırımların 
kârlılık oranı, sermayenin alternatif  kullanışlarında^ kârlılık ora-
nı, teşebbüsün ortaklarının yatırımdan bekledikleri asgari kâr ora-
nı sayılabilir. 

Kriter daha yakından incelendiğinde, iç kârlılık oranı ile bir-
çok ortak yönlerin bulunduğu görülecektir. Her iki yöntem de, 
projenin ekonomik ömrünü dikkate almakta ve masraflarla  fay-
daların bugünkü değer cinsinden ifade  edilmesi ilkesine dayanmak-
tadır. Ancak aralarındaki temel fark,  «net bugünkü değer» yönte-
minde bütün fayda  ve masrafların  belli bir faiz  oranı (i) ile iskon-
to edilmesine karşılık, «iç kârlılık oranı» yönteminde yatırımın 
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kârlılığını gösteren (r) değerinin hesaplama sonucu ortaya çıkma-
sıdır. 

(i) ile (r) arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir yatırım projesi-
nin net bugünkü değeri hesaplandığında V = 0 ise, iç kârlılık ora-
nı (r), gerçek faiz  oranına (i) eşit olacaktır. Kısaca V, r ve i ara-
sında şu ilişkilerin olduğunu belirtebiliriz: 

a) V = O ise 

i = r 

b) V > 0 ise 

r > i 

c) V < 0 ise 

r < i 

Bu ilişkiler tek bir projenin değeri en dirilmesinde «net bugün-
kü değer» veya «iç kârlılık oranı» kriterlerinden hangisi kullanı-
lırsa kullanılsın aynı sonuca ulaşmasına yol açar. Başka bir de-
yişle, iki kriterden sadece biri kullanılarak bir yatırım projesi için 
kabul veya red kararı verilebilir. Ancak iki veya daha fazla  proje 
arasında bir seçim yapılacaksa, acaba kriterler yine aynı sonucu 
verecekler midir? Bu soruya her zaman olumlu cevap vermek 
mümkün değildir. Çünkü bazı hallerde iki projeden birinin iç kâr-
lılık oranı diğerinden yüksek, olduğu halde, net bugünkü değeri 
daha küçük olabilir. Bu durumu sayısal örneklerle göstermeye ça-
lışalım: 

i) Elde A ve B gibi ekonomik ömürleri aynı olan iki yatırım 
projesi bulunduğunu ve yatırımların bir yılda yapılıp tamamlan-
dığını varsayalım. 

A B B—A 

Yatırım Bedeli 100 200 100 

1 nci yıl Geliri 115 220 105 

2 nci yıl Geliri 120 250 230 

Bu verilere göre A projesinin iç kârlılık oranı rA = % 86 ve B 
projesinin iç kârlılık oranı rB = % 79 dur. Bu sonuca göre A pro-
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j esinin tercih edilmesi gerekir. Şimdi de gerçek faiz  oranı i = % 
30 alarak net bugünkü değerleri hesaplarsak, Va = 59 ve VB = 117 
olduğunu görürüz. Bu sonuç da bize B projesinin seçilmesi gerek-
tiğini gösterir. 

Görülüyor ki, iki ayrı metoda göre yapılan değerlendirme fark-
lı sonuç verebilmektedir. Acaba bunlardan hangisi doğru kabul 
edilmelidir? Şimdi de marjinal yatırımın (A-B) iç kârlılık oranı ile 
net bugünkü değerini hesaplayalım. Yukarıdaki tablonun son sü-
tununda marjinal değerler verilmiştir. Bu değerlere göre 

rB.A = % 78 

VB-A = 58 

olmaktadır. Şu halde rB-A > i olduğu için (% 78 > % 30), B pro-
jesinin daha üstün olduğu ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, 
mutlak iç kârlılık oranlarına göre A > B iken, yani A projesi ter-
cih edilirken, marjinal iç kârlılık oranına göre B > A olabilmek-
te, yani B projesini tercih etmek gerekmektedir. Dikkat edilirse 
bu sonucu aslında net bugünkü değer kriteri de vermektedir. Net 
bugünkü değere göre yapılan sıralamada, zaten B > A olmaktadır. 
Çünkü B projesinin net bugünkü değerini, 

VB = VA + Vb-A 

şeklinde iki kısma ayırırsak, 117 = 59 + 58 olduğunu görmekte-
yiz. Bunun anlamı, B projesinin, A'nm yarattığından daha fazla 
bir gelir artışı sağlamakta oluşudur. Eğer sadece mutlak iç kârlı-
lık oranları dikkate alınıp da A seçilirse, yatırımcı daha büyük bir 
proje olan B'nin yaratacağı ek gelirden mahrum kalmış olur. 

Şu halde iki proje arasında bir tercih söz konusu olduğunda 
her iki yöntemi de denemek uygun olacaktır. Ancak net bugünkü 
değer kriteri ekonomideki gerçek faiz  oranını göz önüne aldığı 
için daha sağlam bir değerlendirmeye götürebilmektedir. Bu ba-
kımdan, değerlendirme ya bugünkü değer ya da aynı sonucu veren 
marjinal iç kârlılık oranına göre yapılmak gerekir. Mutlak iç kâr-
lılık oranı ise, gerçek faiz  oranının hesaplanamadığı hallerde baş-
vurulacak bir yöntem olabilir. 

ii) Yatırım masrafları  ve ekonomik ömürleri aynı olan iki 
projeden bir tanesinin ilk yıllardaki getirişinin diğerinden yük-
sek olması halinde de kriterler farklı  sonuçlar verebilmektedir. 
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A B 

Yatırımlar 100 100 

1 nci Yıl Geliri 130 50 

2 nci Yıl Geliri 90 200 

rA = % 80 r B = % 68 
i = % 30 iken VA = 53 VB = 57 

Yukardaki sonuçlara bakıldığında, iç kârlılık oranına göre 
A > B, net bugünkü değer yöntemine göre de B < A olmaktadır. 
rA > r B çıkması, aslında, beklenen bir sonuçtur. Çünkü iç kârlı-
lık oranı ilk yıllardaki getiriye ağırlık verir. 

iii) İki alternatif  projenin farklı  ekonomik ömürleri olması 
halinde iki yöntemin değişik sonuçlar verebileceği gösterilebilir. 

A B 

Yatırımlar 100 100 
1 nci Yıl Geliri 120 0 
2 nci Yıl Geliri — 0 

5 nci Yıl Geliri — 200 

rA = % 20 rB = % 15 
i = % 10 iken VA = 9 VB = 24.5 

Bu örnekte A projesinin 1 yıllık B projesinin ise 5 yıllık ömrü 
olduğu, ancak B projesinin ilk yıllardaki getirişinin bulunmadığı 
sadece beşinci yılda bir gelir sağladığı varsayılmıştır. Bu sonuçla-
ra göre, değerlendirme iç kârlılık oranlarına göre yapılırsa A pro-
jesinin, net bugünkü değerlere göre yapılırsa B projesinin seçilme-
si gerekecektir. 

Görülüyor ki her üç örnekte de iki ayrı yönteme göre yapılan 
değerlendirme farkı  sonuçlar verebilmektedir. Ancak yukarda da 
değinildiği gibi, ekonomideki gerçek faiz  oranını dikkate aldığı 
için değerlendirmenin, net bugünkü değer ya da aynı sonucu veren 
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marjinal iç kârlılık oranı ile yapılması uygun olur. Bununla bera-
ber, gerçek faiz  oranının ne olduğunu ve bunun gerçek değerinin 
daha önce de belirttiğimiz faktörlerden  ne derecede etkilendiğini 
bilmek oldukça zordur. Özellikle sermaye piyasası gelişmemiş ve 
karmaşık bir durum arzeden az gelişmiş ülkelerde, sermayenin al-
ternatif  maliyetini yansıtan bu faiz  oranını saptamak pek kolay ol-
masa gerekir. Bu faiz  oranının yanlış saptanması halinde, proje 
değerlendirmede hatalı kararlar alınabileceğini, esasen uygun ol-
mayan bazı projelere haksız yere öncelik tanınabileceğini hatırdan 
çıkarmamak gerekir. 

5. Fayda/Masraf  Oranı (Cost/Benefit  Ratio) 

Proje değerlendirmede kullanılan diğer bir yöntem, fayda/mas-
raf  oranıdır. Bu kriter, esas itibariyle net bugünkü değer yöntemi-
ne benzemektedir. Aralarındaki başlıca fark,  net bugünkü değer 
yönteminde projenin net gelirlerinin bugünkü değerinden yatırım-
ların bugünkü değeri çıkarılırken, fayda/masraf  oranında gelir ve 
maliyetlerin bugünkü değerleri birbirine oranlanmaktadır. Formü-
le edilecek olursa, fayda/masraf  kriteri 

i . Gn + _ _H 
n=m+l (1+İ)" (1 + İ)° 

R = 
m T 

y is 
nÜ (1+İ)" 

dir. Görülüyor ki fayda/masraf  oranı, projelerin ekonomik ömür-
leri boyunca yaratacağı faydaların  (gelirlerin) ve yol açacağı mas-
rafların,  belli bir faiz  oranı ile ıskonto edilmiş bugünkü değerleri 
arasındaki ilişkinin bulunmasını hedef  almaktadır. Bu oran (R), 
l'den büyükse proje kabul edilecek, küçükse red edilecektir. İki 
veya daha fazla  yatırım projesi arasındaki sıralama ise, R değeri 
en büyükden en küçüğe doğru yapılır2. 

2 R oranının payında yer alan değere F, paydasmdaki değere de I de-
nirse, R = F/I olmaktadır. Bazı yazarlar kriterin F/ I yerine, (F-I)/I şeklini 
önerirler. Ancak (F-l)/I kriteri ile alışılagelmiş F/ I arasında bir fark  yoktur. 
Çünkü (F-I)/I = F/I-l dir. Yani aslında yapılan şey, F / I oranından 1 çıkar-
maktan ibarettir. Bu bakımdan F/I oranına göre yapılan sıralama, her pro-
jeye ait F / I den 1 çıkarılınca da değişmeyecektir. 
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Bu kriter, paranın zaman değeri ile projenin ekonomik ömrü-
nü göz önüne aldığı için ödeme devresi ve ortalama kârlılık oranı 
gibi kriterlerden üstündür. Ayrıca, bugünkü değerlere çevirme, 
sermayenin gerçek değerini yansıttığı varsayılan belirli bir faiz 
oranına göre yapıldığından, iç kârlılık oranına göre de daha doğru 
sonuçlar vermektedir. Bu açıdan bakıldığında fayda/masraf  oranı-
nın, net bugünkü değer kavramını esas aldığı görülmektedir. An-
cak net bugünkü değer yönteminde olduğu gibi, fayda/masraf  ora-
nının da doğru sonuçlar vermesi, sermayenin alternatif  maliyeti-
nin, yani gölge faiz  oranının doğru olarak hesaplanmasına bağlı-
dır. 

Burada hemen belirtilmesi gereken bir nokta, net bugünkü de-
ğer ve fayda  masraf'  oranı kriterlerinin ortak yönleri olmasının 
proje değerlendirmede aynı sonuçları vereceği anlamına gelmeye-
ceğidir. Başka bir deyişle, yatırım projeleri arasında seçim yapılır-
ken, fayda/masraf  oranına göre bir projeyi, net bugünkü değer 
yöntemine göre de diğer projeyi seçmek durumunda kalınabilir. 
Örneğin toplam faydasının  bugünkü değeri 20, toplam maliyetinin 
bugünkü değeri 5 olan bir A yatırım projesinde VA = 15, RA = 4 
dür. Buna karşılık toplam faydasının  bugünkü değeri 125 ve top-
lam maliyetinin bugünkü değeri 100 olan bir B yatırım projesin-
de VB = 25 ve RB = 1.25 dir. Bu sonuçlara bakıldığında net bu-
günkü değere (V) göre B projesini, fayda/masraf  oranına (R) gö-
re de A projesini seçmek gerekecektir. Sonuçlar arasındaki bu 
farkın  nedeni, projelerin fayda  ve maliyetlerinin mutlak değer-
lerinin farklı  düzeyde oluşudur. Büyük yatırım projelerinde R kü-
çük olsa bile V büyük çıkabilmektedir. Bu bakımdan V değeri, 
mutlak değerlerin etkisinde kalarak büyük yatırım projelerinin 
tercihine yol açmaktadır. Oysa fayda/masraf  oranı mutlak değer-
ler arasındaki farktan  etkilenmemekte ve proje sıralamasında da-
ha doğru sonuç vermektedir. Bu nedenle proje değerlendirmede 
büyük projelere haksız yere öncelik vermeyen fayda/masraf  oranı, 
net bugünkü değer yöntemine oranla, proje sıralamasında daha 
uygun görülmektedir. 

6. Kriterlerin Karşılaşılmalı Olarak Değerlendirilmesi 

Buraya kadar incelenen proje değerlendirme kriteleri içinde 
«ortalama kârlılık oranı» ve «geri ödeme süresi» kriterlerinin sa-
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kıncalı yönleri vardır. Bunlar paranın zaman değerini ve yatırım 
projelerinin ekonomik ömrünü dikkate almamaktadırlar. Oysa 
proje değerlendirmede, farklı  zamanlarda gerçekleşen değerlerin 
iskonto işlemi ile aynı zaman dönemine indirgenmesi gerekir. Bu 
koşulu yerine getirme açısından «iç kârlılık oranı», «net bugünkü 
değer» ve «fayda/masraf  oranı» yöntemleri, teorik temelleri sağ-
lam kriterlerdir. 

Tek bir projenin red veya kabul edilmesinde hangi kriter kul-
lanılırsa kullanılsın aynı sonuç elde edilir. Buna karşılık birden 
fazla  proje arasında seçim yapmak gerektiğinde, daha önce de de-
ğinildiği gibi, kriterler farklı  sonuçlar verebilmektedir. Bu gibi 
hallerde sıralamanın hangi kritere göre yapılacağı, kriterlerin avan-
tajlı ve sakmcalı yönlerine bakılarak kararlaştırılır. 

Açıklamalarımızdan çıkan sonuçları özetlersek, iç kârlılık ora-
nının gerçek faiz  oranını göz önüne almadığı için pratik açıdan 
kolaylıkla kullanılabilir bir kriter olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
bu bir avantaj olmaktan çok bir eksiklik olarak eleştirilebilir. Bu 
nedenle, net bugünkü değer ve fayda/masraf  oram daha uygun kri-
terler olarak görülmektedir. Bununla beraber, ekonomideki ger-
çek faiz  oranını, yani sermayenin alternatif  maliyetini hesaplama-
nın olanaksız veya son derecede güç olduğu hallerde, yine iç kârlılık 
oranını kullanmak kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan, aynı temelden 
hareket etmekle beraber fayda/masraf  oranının net bugünkü de-
ğere oranla daha çok kullanılan bir yöntem olduğu dikkati çekmek-
tedir. Bunun başlıca nedeni, bu oranın yatırım projelerinin büyük-
lüğünden etkilenmemesidir. 

Şimdi bu bölümde verilen proje değerlendirme kriterlerinin 
nasıl hesaplanacağını ve buna göre yatırım projelerinin nasıl sıra-
lanacağını sayısal bir örnekle göstermeye çalışalım. 

Tablo V. i de, A'dan F'ye kadar sıralanmış 6 yatırım projesi-
ne ilişkin gelir ve harcama verileri yer almaktadır. Basitleştirme 
amacı ile yatırımların 1 yılda tamamlandığı ve yatırım harcama-
larının birbirine eşit olduğu varsayılmıştır. Ayrıca yatırım proje-
lerinin ekonomik ömürlerinin 4 yıl olduğu ve bu süre içinde pozi-
tif  ya da sıfır  gelir elde edildiği kabul edilmiştir. 
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TABLO V. 1 : Proje Maliyetleri ve Gelirleri 

Proje 
YILLAR 

Brüt Gelir Net Gelir Proje 
0 1 2 3 4 

Brüt Gelir Net Gelir 

A —100 100 10 — — 110 10 

B —100 60 40 30 — 130 30 

C —100 50 40 40 20 150 50 

D —100 40 40 40 40 160 60 

E —100 10 20 30 130 190 90 

F —100 — — 62 130 192 92 

Tablonun birinci sütununda yatırım harcamaları negatif  de-
ğerli olarak verilmiştir. Sonraki dört sütunda da, projelerin dört 
yıllık ekonomik ömürleri süresince elde edilen gelirler yer almak-
tadır. Her projenin bu süre içinde getirdiği toplam gelir beşinci ve 
yatırım harcaması çıktıktan sonra kalan net gelir de son sütunda 
verilmektedir. Bu verilere göre proje değerlendirme kriterleri Tab-
lo V. 2 de hesaplanmıştır. 

Tablo V. 2 de yer alan ilk iki sütünda brüt ve net ortalama 
kârlılık oranları görülmektedir. Bu oranların hesaplanmasmda 
şöyle bir yol izlenmiştir: Önce Tablo V. 1 deki brüt gelir rakam-
ları ekonomik ömür süresi olan 4'e bölünerek ortalama brüt gelir 
bulunmuş ve bu rakam projenin yatırım harcamasına bölünerek 
elde edilen değerler yüzde olarak ifade  edilmiştir. Buna göre örne-
ğin A projesinin brüt ortalama kârlılık oranı, (110: 4) /100 = % 
27.5 olacaktır. Aynı işlem Tablo V. 1 de son sütunda yer alan net 
gelir rakamları kullanılarak yapılmış ve net ortalama kârlılık 
oranları Tablo V. 2 de verilmiştir. Bu hesaplamada yatırım harca-
ması brüt gelirden düşüldüğü için, net ortalama kârlılık oranı brüt 
kârlılık oranından mutlak değer itibariyle daha düşük çıkacak an-
cak proje sıralaması değişmeyecektir. 

Tablo V. 2 nin üçüncü sütununda geri ödeme süreleri hesap-
lanmıştır. Bu hesaplama için, her projede gelirler toplamını yatı-
rım harcamasına eşitleyen süre bulunmuş ve bu uzunlukları % ile 
ifade  edilmiştir. Örneğin Tablo V. 1 de gösterildiği gibi, A proje-
sinde ilk harcamanın tümü 1 yılda geri ödendiğine göre geri öde-
me süresine ilişkin yüzde (100/1) = olacaktır. B projesinde ilk 
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TABLO V. 2 : Proje Değerlendirme Kriterleri 

Proje 
Brüt Ortalama 
Kârlılık Oranı 

(%) 

Net Ortalama 
Kârlılık Oram 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(%) 

îç Kârlılık 
Oram 

(r) 

i = % 10 
Proje 

Brüt Ortalama 
Kârlılık Oranı 

(%) 

Net Ortalama 
Kârlılık Oram 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(%) 

îç Kârlılık 
Oram 

(r) 
Net Bugünkü Değer 

(V) 
Fayda/Masraf  Oranı 

(R) 

A 27.5 2.5 100.0 9.1 —8.3 0.99 
B 32.5 7.5 50.0 16.7 10.1 1.10 
C 37.5 12.5 44.4 21.5 22.2 1.22 
D 40.0 15.0 40.0 21.9 26.8 1.26 
E 47.5 22.5 30.3 21.0 38.0 1.36 
F 48.0 23.0 30.4 19.5 35.4 1.35 



yatırım harcaması 2 yılda geri ödenmektedir. O halde geri öde-
me süresi yüzde (100/2) % 50 dir. Aynı biçimde C projesinde ilk 
yatırım harcaması 2.25 yılda, D projesinde de 2.5 yılda geri ödendi-
ğinden, söz konusu projelerin geri ödeme sürelerine ilişkin yüzde-
leri, sıra ile, % 44.4 ve % 40 olmaktadır. 

Projelerin iç kârlılık oranları Tablo V. 2'nin dördüncü sütu-
nunda gösterilmiştir. Bu oranlar, projelerin ekonomik ömrü süre-
since sağladıkları gelirlerin bugünkü değerini, yatırım maliyetle-
rine eşitleyen bir iskonto (faiz)  oranı olarak hesaplanmıştır. îç 
kârlılık oranlarının 6 projede °/o 9 ile % 22 arasında değiştiği dik-
kati çekmektedir. 

Tablo V 2'nin beşinci sütununda yer alan net bugünkü değer-
ler, % 10 gerçek faiz  oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edi-
len sonuçlara bakıldığında A projesinin net bugünkü değeri nega-
tif,  diğer projelerin ise pozitiftir.  Bunun nedeni projelerin iç kâr-
lılık oranından gelmektedir. Hatırlanacağı üzere r < i ise, V < 0; 
r > i ise V > 0 oluyordu. A projesinin iç kârlılık oranı ger-
çek faiz  oranı olarak kabul edilen % 10 dan küçük, diğer projele-
rin iç kârlılık oranı ise % 10 dan büyüktür. Bu bakımdan net bu-
günkü değerlerin A projesi için negatif,  diğerleri için pozitif  sonuç 
vermesi normaldir. 

Tablo V. 2'nin son sütununda da fayda/masraf  oranlan veril-
mektedir. Bu oranlar, projelerin 4 yıllık süre içindeki gelirlerinin 
bugünkü değerininin, yatırım harcamasına bölünmesiyle elde edil-
miştir. 

Proje değerlendirme kriterlerinin verdiği sonuçlara göre pro-
jelerin sıralaması Tablo V. 3 de yapılmıştır. 

TABLO V. 3 : Alternatif  Kriterlere Göre Proje Sıralaması 

Sıra 
Ortalama 
Gelir Oranı 

"jen Ödeme 
Süresi 

İç Kârlılık 
Oranı 

Net Bugünkü 
Değer 

Fayda/Değer 
Oranı 

1 F A D E E 
2 E B C F F 
3 D C E D D 
4 C D F C C 
5 B F B B B 
6 A E A A A 
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Brüt ortalama kârlılık oram ile net ortalama kârlılık oranı, 
projeleri aynı şekilde sıraladıkları için Tablo V. 3 de bu kriterler-
den sadece bir tanesi yer almaktadır. Daha önce de belirttiğimiz 
nedenlerlerle, ortalama kârlılık oranı ile geri ödeme süresi kriter-
leri proje değerlendirme de kusurlu olan kriterlerdir. 

Iç kârlılık oranına göre yapılan sıralamada D projesi birinci 
sırayı alırken A projesi sonuncu sırada kalmaktadır. Buna karşılık 
net bugünkü değere göre sıralamada birinci sırada E projesi gö-
rülmekte, A projesi yine sonuncu sırada bulunmaktadır. Bu sonuç 
normaldir. Çünkü iç kârlılık oranı ilk yıldaki getiriye ağırlık verir. 
D projesinin ilk yıllardaki getirişi E projesinden yüksektir. Aynı 
durum C ile E projesinde de dikkati çekmektedir. C projesinin ilk 
yıllardaki getirişi E projesinden yüksek olduğu için, kârlılık ora-
nına göre yapılan sıralamada C, E projesinden önce gelmektedir. 
Ancak daha doğru kabul edilen sıralama, hatırlanacağı gibi, net 
bugünkü değere ya da net bugünkü değeri esas alan fayda/masraf 
oranına göre yapılan sıralama olmalıdır. Örneğimizde projelerin 
yatırım harcamaları eşit olduğu için, net bugünkü değer ile fayda/ 
masraf  kriteri sıralaması aynı sonucu vermektedir. îki kriterin 
farklı  sonuç vermesi halinde, proje sıralamasının fayda/masraf 
oranına göre yapılması daha uygun olacaktır. 

II. ULUSAL EKONOMİ AÇISINDAN PROJE DEĞERLENDİRME-
DE KULLANILAN KRİTERLER 

Önceki kısımda yatırımcı açısından projeler arasında seçim 
yapılırken kullanılabilecek yöntemleri göstermiş ve bunlar arasın-
da en uygun kriterin «net bugünkü değer» ya da net bugünkü de-
ğeri esas alan «fayda/masraf»  oranı olacağına işaret etmiştik. Bu 
kısımda ise konuya bakış açısı değiştirilecek, projelerin yatırımcı 
bakımından değil ulusal ekonomi yönünden incelenerek nasıl de-
ğerlendirilebileceği ve projeler arasında en yararlı olanların ne şe-
kilde seçileceği sorunu ele alınacaktır. 

Bu konu gerçekten büyük önem taşır. Bir yatırım projesinin 
aslında ulusal ekonomi üzerinde uzun süreli etkiler meydana ge-
tireceğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Bu etkiler, milli gelir, ta-
sarruf,  istihdam, ithalat, ihracat, gelir dağılımı, sosyal ve kültürel 
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değişme gibi, kalkınma politikasının bütün yönleri üzerinde mey-
dana gelecektir. Gerçekten ekonominin herhangi bir sektöründe 
yapılacak bir yatırım sadece o sektörde değil fakat  teknolojik ba-
ğıntılar nedeni ile o sektöre bağlı diğer sektörler üzerinde de yu-
karda sayılan etkileri doğurabilecektir. Bu bakımdan proje değer-
lendirmesi bir bütün olarak ekonomi açısından yapılırken, proje-
lerin ekonomi üzerindeki her türlü dolaylı ve dolaysız etkilerinin 
mümkün olduğu kadar sayısal olarak ölçülmesi gerekecektir. An-
cak bu etkiler hesaplandıktan sonra projelerin kesin değerlendir-
mesi yapılabilir ve sonuç olarak projenin uygunluğu konusunda 
bir karar alınabilir. Oysa bir projenin yatırımcı açısından değerlen-
dirilmesi aşamasında bu tür etkilerin ölçülmesine gerek yoktur. 

Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı gibi bir projenin özel 
kârlılığı, sosyal kârlılığından farklı  bir kavram olarak ortaya çık-
maktadır. Yatırımcı açısından uygun kabul edilebilecek bir proje-
nin, bir bütün olarak ekonomi açısından red edilebilme olanağı 
her zaman söz konusu olabilir. Proje değerlendirme sorunu, özel-
likle az gelişmiş ülkeler açısından son derece önemli bir konu ola-
rak kabul edilmektedir. Çünkü bu ülkeler hızlı bir gelişme için kıt 
kaynaklarını optimum bir şekilde tahsis etmek zorundadırlar. Bu 
nedenle yatırım projeleri arasında seçim yapılırken, gelişme hedef-
lerine en uygun olanların tercih edilmesi gerekecektir. Bu ise, pro-
jelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin dikkatle hesaplanmasını 
gerekli kılar. 

Şu halde yatırımcı açısından uygun bir kriter olarak belir-
tilen fayda/masraf  oranının, artık, önceki kısımda ele alındığı şek-
li ile değil fakat  makro çerçeve içinde incelenmesi ve buna göre 
gerekli düzeltmelerin yapılması zorunlu olmaktadır. Başka bir de-
yişler, fayda/masraf  oram kriteri sadece projenin yarattığı gelir 
ve maliyeleri değil, ekonomi üzerinde dolaylı ve dolaysız bütün et-
kileri, yani sosyal gelir ve sosyal maliyetleri de dikkate alacak bir 
şekle dönüştürülmelidir. 

Bu kriterin sosyal gelir ve sosyal maliyetleri de kapsamına 
alarak sosyal kârlılığı yansıtabilmesi için şu düzeltmelerin yapıl-
ması gerekmektedir: 

1) Bir yatırım projesinin diğer sektörlerde yol açacağı kâr ar-
tırıcı ve masraf  azaltıcı etkilerin, yani dışsal tasarrufların,  proje-
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nin uygulandığı sektörde sağladığı gelire eklenmesi, buna karşılık 
yol açabileceği dışsal kayıpların gelirden düşülmesi gerekir. Böy-
lece fayda/masraf  oranının payında yer alan terim sadece proje-
nin dolaysız etkisini değil, fakat,  ekonominin diğer sektörleri üze-
rindeki etkilerini de kapsayabilmelidir. 

2) Ücret, faiz,  döviz gibi faktör  fiyatlarının  piyasa fiyatları  ye-
rine gölge fiyatlarla  değerlendirilmesi gerekir. Bunun nedeni kita-
bın birinci bölümünde de değindiğimiz gibi, piyasaların gerçekte 
tam rekabet koşullarından uzak oluşudur. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde, piyasalarda önemli dengesiz-
likler vardır. Örneğin bu ülkelerde, özellikle tarım kesiminde ca-
ri ücret düzeyinde gizli işsizlik söz konusudur. Oysa alternatif  ma-
liyeti sıfıra  yakın olan bir kısım emeğin, yatırım projesinde piya-
sa ücret düzeyi üzerinden değerlendirilmesi, projenin özel kârlılı-
ğını sosyal kârlılığın altına düşürür. Öyle ise bu farklılığın  gideril-
mesi için piyasa fiyatı  yerine emeğin gölge fiyatını  almak gereke-
cektir. Yine aynı şekilde az gelişmiş ülkelerde cari döviz kurunda 
döviz kıtlığı görülür. Bu ülkelerde cari döviz kuru arz-talep den-
gesinin oluşturacağı kurdan, yani dövizin fiyatından  genellikle dü-
şük bir düzeyde olduğu için, yatırım projesinin gerektirdiği ithal 
malı girdiler ile projeden sağlanabilecek ihracat dövizinin değeri, 
aslında ekonomi açısından ifade  ettikleri değerden daha düşük fi-
yatla değerlendirilmiş olacaktır. Bu nedenle projenin bünyesinde-
ki ithal malı girdiler ile projenin sağlayacağı ihraç mallarının, ca-
ri döviz kuru yerine dövizin sosyal maliyetini yansıtan gölge fiya-
tı ile değerlendirilmesi ve dolayısı ile projenin gerçek değerlerinin 
döviz piyasasındaki dengesizliklerden etkilenmemesi uygun ola-
caktır. Yine az gelişmiş ülkelerde kıt bir faktör  olan sermayenin 
cari fiyatı  (yani faiz  oranı), arz-talep dengesinin oluşturduğu fi-
yattan düşük bir düzeydedir. Bu durumda yatırım projelerinin ca-
ri faiz  oranı ile değerlendirilmesi projenin özel kârlılığının sosyal 
kârlılığından büyük çıkmasına ve giderek sermaye yoğun teknolo-
jiler için bir avantaj sağlamasına yol açar. Sosyal ve özel kârlılık 
arasındaki farkı  gidermek için de, sermayenin gölge fiyatı  ile de-
ğerlendirilmesi kaçınılmazdır. 

3) Yapılması gerekli bir diğer düzeltme, dolaylı vergiler ve 
sübvansiyonlarla ilgilidir. Gümrük vergileri, satış vergileri, mua-
mele vergileri, resim, harç v.s. gibi dolaylı vergiler, malların piya-
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sa fiyatları  içine girerek piyasa fiyatlarının  faktör  maliyetinden 
fazla  olmasına ve dolayısı ile kârlılık hesaplarında özel kârlılığın 
sosyal kârlılıktan düşük çıkmasına yol açmaktadır. Tersine bir 
ilişki sübvansiyonlar için söz konusudur. Bu tür iktisadi amaçlı 
mali yardımlar, ya doğrudan doğruya prim şeklinde ya da mal ve 
hizmet fiyatlarının  ucuzlatılması amacıyla dolaylı biçimde belli sek-
törlere yapılmış yardımlar olabilir ve dolayısı ile piyasa fiyatları-
nın faktör  maliyetinden uzaklaşmasına yol açabilir. Şu halde ya-
pılması gereken düzeltme, projenin maliyet unsurunu yükselterek 
özel kârlılığın sosyal kârlılıktan düşük çıkmasına yol açan vergile-
ri hesaplayarak maliyetten düşmek ve sübvansiyonları da proje ma-
liyetine ekleyerek sosyal kârlılığa ulaşmak olmalıdır. 

4) Diğer bir düzeltme de, tüketici yönünden yapılmak gere-
kir. Yatırım sonucunda üretilecek malların fiyatları  aynı malların 
yatırım öncesi fiyatlarından  daha ucuz olacaksa, bu fiyat  farkının 
projenin faydası  arasına katılması; aksi halde faydalar  arasından 
düşülmesi gerekecektir. Böylece f  ay da/masraf  oranının payı, tüke-
ticinin lehine veya aleyhine olabilecek durumlar göz önüne alına-
rak düzeltilmeli ve sosyal kârlılığa varılmalıdır. 

Yukarda belirtilen düzeltmeler içinde hesaplanması en güç 
olanı, hiç şüphesiz, üretim faktörlerine'  ilişkin gölge fiyatlardır.  Bu 
fiyatların  en gerçekçi biçimde saptanması, önceki bölümde de açık-
landığı gibi, doğrusal programlama yöntemi ile olacaktır. Ancak 
bu yöntemin doğru sonuçlara götürebilmesi, bir yandan gerektir-
diği istatistiki verilerin sağlanmasına, öte yandan elde çok sayıda 
yatırım projesinin bulunmasına bağlıdır. Bu gerekler yerine geti-
rilse bile özel sektörün yatırım kararlarında bağımsız olması ve 
özel sektör projelerinin planlama teşkilâtları gibi devlet otoritele-
ri tarafından  kontrol edilmeden ve incelenmeden uygulamaya ko-
nulması, gerçekçi bir gölge fiyatı  hesaplamasını büsbütün güçleş-
tirir. Bu nedenle gölge fiyatlar  matematiksel modeller yardımı ile 
tahmin edilmedikleri hallerde, yaklaşık yöntemlerle bulunmaya 
çalışır. 

Gölge fiyatlarla  birlikte yukarda değinilen düzeltmeler yapıl-
dıktan sonra elde edilecek sosyal fayda/masraf  oranı İden büyük-
se proje kabul edilecek, aksi halde red edilecektir. Projeler ara-
sında yapılacak seçim sorunu ise, bu oranın büyükten küçüğe doğ-
ru sıralanması ile çözümlenir. En yüksek fayda/masraf  oranı ve-
ren yatırım projeleri eldeki kaynak durumuna göre seçilecektir. 
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Şimdi fayda/masraf  kriterini esas alarak, yatırım projeleri-
nin bir bütün olarak ekonomi üzerinde gelir yaratma, istihdam, 
tüketiciye yarar sağlama, dış ödemeler dengesine katkı gibi etki-
lerinin nasıl hesaplanacağını ayrı ayrı göstermeye çalışalım. 

1. Yatırım Projelerinin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi 

Bir yatırım projesinin ekonomi üzerindeki en önemli etkisi, 
kuşkusuz, milli hasılaya yapılacağı katkıdır. Projenin ömrü bo-
yunca sağlayacağı katma değerler sosyal yönden düzeltilerek bu-
günkü değerlere çevrilir ve bu değerler, bugünkü değere indirgen-
miş yatırım değerine bölünürse, sosyal yönden fayda/masraf  ora-
nına ulaşılmış olur. Formülle ifade  edilecek olursa, 

i  G " 
n = m + l ( 1 + İ ) n 

R = (1) 
m T 

y — 
t ı (l + i)n 

dir. Burada, 

G = Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı gelirler 
(sosyal yönden düzeltilmiş olarak) 

I = Yatırım harcaması 

m = Yatırımın tamamlanma süresi 

n-m = Projenin faydalı  ömrü 

i = Sermayenin alternatif  maliyeti (veya gölge faiz  oranı) 
olmaktadır. 

G terimi üzerinde biraz durmakta yarar vardır. Bu terim sa-
dece projenin ekonomik ömrü içinde yarattığı katma değerleri de-
ğil, yukardaki açıklamaların ışığında dolaylı vergi, dışsal tasarruf 
gibi kalemlerle ilgili işlemlere göre düzeltilmiş bir değeri içermek 
zorundadır. Bu nedenle G terimini adaha ayrıntılı şekilde göster-
mek istersek, 

G = (X — M — O — V) + S — L 

olmak gerekecektir. Bu ifadede, 
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X = Projenin ürettiği malın piyasa değeri 

M = Üretimde kullanılan ara malları değeri 

O = Amortismanlar 

V = Dolaylı Vergiler 

S = Dışsal tasarruflar 

L = Vasıflı  işgücü maliyeti 

olmaktadır. Parentez içindeki değer, «net katma değeri» ifade 
eder. 

Yukardaki eşitlikte V terimi, gümrük vergileri ile satış ve 
muamele vergisi gibi dolaylı vergileri ifade  etmektedir. Daha ön-
ce de değinildiği gibi, sosyal açıdan yapılacak bir analizde bu ka-
lemin düşülmesi gerekmektedir. Eğer sübvansiyon şeklinde yapıl-
mış bazı ödemeler varsa, bunların da eklenmesi gerekeceği için, 
V teriminin «net» dolaylı vergi şeklinde tanımlanması uygun olur. 

Öte yandan yine sosyal açıdan kârlılığın hesaplanmasında dış-
sal tasarrufların  projenin faydaları  arasına katılması gerekmek-
tedir. Dışsal tasarruf,  bilindiği gibi, üretim faaliyetlerinde  bulunan 
işletmelerin satın alacakları mal ve hizmetlerin fiyatlarında,  ya-
pılan ek bir yatırım sonucu meydana gelebilecek bir ucuzlama ola-
rak tanımlanabilir. Buna göre örneğin bir madencilik bölgesine de-
miryolu döşenmesi ile ulaştırma hizmetleri daha ucuza mal olu-
yorsa, maden sektöründe faaliyet  gösteren firmalar  için bir dışsal 
tasarruf  doğmuş demektir. Meydana gelen bu dışsal tasarrufun 
bir madencilik firmasının  üretim değerine eklenmesi gerekir. Yu-
karda G için verilen eşitlikteki S teriminin anlamı bu şekilde or-
taya konulabilir. 

Nihayet, yapılması gereken bir diğer düzeltme de vasıflı  işgü-
cü için ödenecek personel ve işçilik giderleri ile ilgilidir. Vasıflı  iş-
gücü genellikle kıt bir kaynak kabul edildiği için, bunun belli bir 
alternatif  maliyeti olacağı açıktır. Başka bir deyişle, belirli bir pro-
jede çalıştırılacak işgücünün, bu yatırım projesi dışında alterna-
tif  istihdam olanakları her zaman vardır. Şu halde yapılacak şey, 
ya vasıflı  işgücü için projede söz konusu ücret giderlerini bütünüy-
le projenin faydaları  (G terimi) dışında tutmak ya da söz konusu 
işgücünün alternatif  istihdam yerlerindeki ücretlerini hesaplaya-
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rak projenin faydalarından  düşmektir. Böyle bir yaklaşım, dolaylı 
olarak, işgücünün gölge fiyatını  içermiş olur. 

Bu şekilde sosyal yönden düzeltilmiş bulunan projenin fayda-
ları ile yatırımın maliyeti, belli bir faiz  haddi ile bugüne indirge-
nerek oranlanmakta ve bu oran l'den büyükse proje kabul edil-
mektedir. Alternatif  projeler arasındaki seçimde ise, projeler fay-
da/masraf  oranları veya marjinal fayda/masraf  oranlarına göre 
sıralanmalıdır3. Bugünkü değerlere çevirmede kullanılan faiz  ora-
renm sermayenin alternatif  maliyetini yansıtan gölge faiz  oranı ol-
ması gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu oranın doğru he-
saplanması az gelişmiş ülkeler açısından önem taşır. Bu ülkelerde 
sermaye faktörünün  kıt olması nedeniyle sermayenin arz-talep den-
ge fiyatı,  yani alternatif  maliyeti oldukça yüksektir. Bu fiyat  ye-
rine daha düşük bir faiz  oranının kullanılması, birçok proje için 
fayda/masraf  oranının l'den büyük çıkmasına ve dolayısı ile as-
lında ekonomik olmayan projelerin seçilmesine yol açabilir. Aksi-
ne gölge faiz  oranının gerçek değerinden daha yüksek bir faiz  ora-

3 Alternatif  projelerin seçiminde fayda/masraf  oranları karşılaştırılır-
ken, aynı zamanda, marjinal fayda/masraf  oranlarının da hesaplanması uy-
gun olur. Örneğin bir A projesinin Fayda/Masraf  oranı (RA = F/M), bir B 
projesinin Fayda/Masraf  oranından (R B — F/M) büyük olabilir. Yani, 

- ) > ( " I 
m/a \M / b 

Öte yandan eğer B projesinin net bugünkü değeri (VB = F—M), A projesinin 
net bugünkü değerinden (VA = F—M) büyükse, 

F B _ M B > FA _ M a 

yazılacak ve buradan 

f b - f A > m B - m A 

ya da 
m b - M a l 

FB - Fa 
olacaktır. Bu ifade  marjinal fayda/masraf  oranının l'den büyük olduğunu 
ve dolayısiyle B projesinin kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Dikkat edi-
lirse, burada net bugünkü değer yöntemi ile aynı sonuç elde edilmiş olmak-
tadır. Şu halde projeler arasında seçim yapılırken fayda/masraf  oranı ya-
nında marjinal fayda/masraf  oranlarının da (ya da net bugünkü değerlerin 
de) hesaplanmasında yarar vardır. 
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nının alınması, birçok projenin faydalarının  bugünkü değerinin 
negatif  çıkmasına ve projelerin ekonomik açıdan elverişsiz duru-
ma düşmesine yol açabilir. Bu nedenlerle gölge faiz  oranının müm-
kün olduğu ölçüde doğru saptanması zorunluğu vardır. 

2. Tüketiciye Yarar Sağlama Kriteri 

Yukarda açıklanan kriter projenin ekonomide sağladığı gelir 
artışının yatırıma oranını vermektedir. Bu oran bir bakıma hası-
la/sermaye oranından başka bir şey değildir. Bir projenin etkisi 
sadece gelir artışı sağlama şeklinde değil fakat  tüketicilere yarar 
sağlama şeklinde de olabilir. Başka bir deyişle, yeni bir yatırım 
bir malın fiyatında,  yatırım öncesi fiyatına  oranla bir azalmaya 
yol açabilir. Eğer yatırım projesi tüketici lehine böyle bir rant 
doğuruyorsa, bu etkinin de hesaplanması uygun olur. Bu rant 

F = (P, — P M ) X 

formülü  ile hesaplanabilir. Burada 

X = üretim miktarı 

Pt == malın yeni birim fiyatı 

Pt-ı = proje öncesi birim fiyatı 

F = tüketiciye sağlanan toplam fayda 

olmaktadır. Öyle ise bu etkiyi içeren fayda/masraf  kriteri 

n p 

y £ü_ 
n-m+İ ( 1 + İ ) n 

R = ( 2 ) 
m In 
^ " T T + i T " 

olacaktır. 

3. Projenin İstihdam Etkisi 

Ekonomide istihdamın arttırılması kalkınma planlarında ka-
bul edilen amaçlardan biri olduğuna göre, bir yatırım projesinin 
bu amaca ne ölçüde hizmet ettiğini, ne kadarlık bir istihdam ar-
tışı sağladığını araştırmak yararlı olur. Projenin istihdam etkisi, 
projenin öngördüğü yatırım tutarı ile, işletme aşamasında istih-
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aam edilecek vasıfsız  işgücü arasındaki oran yardımı ile hesapla 
nabilir. Buna göre bir projenin yatırını tutarı I, işletme aşama-
sında istihdam edilecek vasıfsız  işçi sayısı Lv ise, projenin istih-
dam etkisi 

D = 
S I„ 

n = l 

uT 
( 3 ) 

olacaktır. Burada vasıflı  işgücünün hesaplara katılmamasının ne-
deni açıktır. Vasıflı  işgücü ekonomide alternatif  istihdam yerlerin-
de çalışma olanaklarına sahiptir. Oysa önemli olan bu yatırım pro-
jesinin ekonomide sağladığı yeni ve ek istihdamın hangi düzeyde 
olduğunu saptamaktır. Bu ise ancak vasıfsız  işçi için söz konusu 
olabilir. 

Bu oran, bir kişiye istihdam olanağı sağlamak için yapılması 
gereken harcamayı belirlemektedir. Bu nedenle de bir ülkede emek 
yoğun ya da sermaye yoğun teknolojilerin seçimi açısından olduk-
ça önemlidir. Az gelişmiş ülkeler açısından D oranının düşük ol-
duğu, yani sermaye başına daha çok istihdam olanağı sağlayan 
projelere öncelik verildiği genellikle gözlenen bir durumdur. 

4. Projenin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri 

Az gelişmiş ülkeler için döviz kıt bir faktör  olduğundan, bu 
ülkeler yatırım önceliklerini saptarken, projelerin ödemeler den-
gesi üzerindeki etkisini ölçen kriterlere sık sık başvurulurlar. 

Bilindiği gibi her yatırımın ödemeler dengesi üzerinde, gerek 
inşaat gerek işletme dönemlerinde, olumlu ve olumsuz etkileri 
vardır. Olumlu etkiler projenin ithal ikamesi yoluyla sağladığı dö-
viz tasarrufu  veya ihracatın artmasıyla sağlanan döviz kazancıdır. 
Olumsuz etkiler ise projenin gerektirdiği döviz giderleridir. Pro-
jenin inşaat aşamasında ödemeler dengesi üzerindeki etkisi daima 
olumsuz yöndedir. Çünkü her proje tesis aşamasında makina ve 
teçhizat ithalini gerekli kılacaktır. İşletme aşamasında ise ithal 
ikamesi veya ihracat artışı şeklindeki olumlu etkiler ile, üretim 
için gerekli hammadde ve ara malı ithalatı şeklindeki olumsuz et-
kiler bir arada görülür. 
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Öte yandan bir yatırım projesinin ödemeler dengesi üzerinde 
hem dolaysız hem de dolaylı etkileri vardır. Örneğin yatırımın in-
şaat aşamasındaki makine ve teçhizat ithali veya işletme dönemin-
de sağlayacağı ihracat artışı ya da ithal ikamesi, projenin ödeme-
ler dengesi üzerindeki dolaysız etkileridir. Ancak projenin öde-
meler dengesi üzerindeki nihai etkisini hesaplarken, dolaylı etki-
leri de dikkate almak gerekir. Çünkü bazı hallerde bu etkiler, do-
laysız etkilerden daha da önemli olabilir. 

Dolaylı etkiler hesaplanırken şu noktalar göz önünde tutula-
bilir: Belli bir sektörde üretim artışına yol açan bir yatırım proje-
si, endüstrilerarası ilişkiler nedeni ile diğer sektörlerde dolaylı 
olarak ne kadarlık bir üretim ve bu üretim için ne kadar döviz 
harcamasına yol açmaktadır? Bir yatırım projesi, önceleri ihraç 
edilmekte olan hammadde ve yarı işlenmiş malları girdi olarak 
kullanmakta ise, ekonominin döviz kazancını dolaylı bir şekilde 
azaltmakta mıdır? Yatırım projesinin uygulanması ile ortaya çı-
kacak gelir artışının, marjinal ithal eğilimi yolu ile ithalat talebin-
de meydana getireceği artış ne kadardır? Yatırım projesi, ulaştır-
ma ve dağıtım hizmetleri gereğini arttırmakta ve dolayısı ile ek 
alt yapı tesisleri için döviz harcamasına yol açmakta mıdır? 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yatırım projeleri 
ödemeler dengesi yönünden değerlendirilirken, söz konusu olabi-
lecek olumlu, olumsuz, dolaylı dolaysız bütün etkilerin hesaplan-
ması gerekmektedir. Şimdi bu etkileri dikkate alabilecek kriterleri 
özetlemeye çalışalım. 

a) Projenin Döviz Cinsinden  Hasıla/Masraf  Oranı: Bu kriter, 
projenin faydalı  ömrü boyunca sağlıyacağı olumlu etkilerin bugün-
kü değerinin, olumsuz etkilerin bugünkü değerine oranlanması 
şeklinde ifade  edilebilir. Buna göre hasıla/masraf  kriteri 

2 
(H/M) Oranı = ^ ^ 

Fn 

(1 + i)" 
n p 

T — 
= m + l ( 1 + İ ) n 

+ Kn 

şeklinde formüle  edilebilir. Burada, 

F = Projenin işletme dönemlinde dış ödemeler dengesi üzerin-
deki olumlu etkisi (yani döviz kazancı ve/veya döviz ta-
sarrufunun  yıllık tutarı) 
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C = Projenin işletme döneminde dış ödemeler dengesi üzerin-
deki olumsuz etkisi (yani her yıl dövizle ödenen miktar) 

K = Projenin inşaat aşamasındaki dış para ödemesi (maki-
ne-teçhizat v.b. için gerekli dış para) 

m = İnşaat dönemi 

n-m = Projenin ekonomik ömrü 

i = Gölge faiz  oranı 

Dikkat edilecek olursa bu kriterlerin paydası yatırımın tesis 
ve işletme döneminde gerekli kıldığı ithalat miktarının bugünkü 
değerini, payı da yatırım nedeni ile sağlanan ihracat geliri ve/veya 
ithal ikamesinin bugünkü değerini göstermektedir. Bu ifade  dolay-
lı etkiler yer almamakta, doğrudan doğruya yatırım projesinin söz 
konusu sektörde sağladığı etkiler ölçülmektedir. 

b) Projenin Döviz Olarak  Geri Ödeme  Süresi:  Bu kriter pro-
jenin tesis döneminde dış ödemeyi gerektiren masraflarının,  pro-
jenin işletme aşamasında ödemeler dengesi üzerindeki net olumlu 
etkisine oranlanması ile bulunur. Buna göre, 

K 
Geri Ödeme Süresi = 

F —C 
dir. Burada 

K = Projenin tesis döneminde döviz olarak yapılan harcama-
ları, 

F = Projenin, ödemeler dengesi üzerindeki yıllık olumlu et-
kisini, 

C = Projenin ödemeler dengesi üzerindeki yıllık olumsuz et-
kisini göstermektedir. Böylece projenin gerçekleştiril-
mesi için tesis döneminde yapılan dış harcamaların kaç 
yılda geri ödeneceği hesaplanmış olur. 

Bu kriter, dış ödemelerde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya 
bulunan ülkeler açısından kısa dönemde kullanılabilir nitelikte 
olan bir kriterdir. Çünkü dış ödemelerde dengesizliğin büyük bir 
sıorun olduğu dönemlerde, harcanan dövizi en kısa sürede geriye 
ödeyen projeler, döviz yönünden az sakıncalı olacağı için öncelik 
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alabilirler. Ancak bu pratik yararı ve uygulama basitliği yanında, 
söz konusu kriterin önemli sakıncasını da gözden uzak tutmamak 
gerekir. Bu kriter, projenin faydalı  ömrünü ihmal etmekte ve pro-
jenin geri ödeme dönemi tamamlandıktan sonra dış ödemeler den-
gesi üzerinde sürdüreceği olumlu etkilerini dikkate almamaktadır. 
Ayrıca, paranın zaman değeri de hesaplara katılmadığı için, çeşit-
li yıllardaki döviz kazançları aynı değerde kabul edilmektedir. Oy-
sa, projelerin döviz getirişi ile giderlerinin aynı zaman düzeyine in-
dirgenerek homojen hâle getirilmeleri ve bundan sonra karşılaş-
tırılmaları daha uygun olacaktır. 

c) Projenin  Sağladığı  Döviz Kazancı  veya Tasarrufu  : Bu kri-
ter, toplam yatırıma oranla her yıl ne oranda net döviz kazancı 
veya tasarrufu  elde edileceğini belirler. Buna göre, 

n p 
y " " 

n = m + l ( 1 + İ ) n 

m T 

y İS 

t ı (1 + i)n 

şeklinde formüle  edilebilir. Burada 

F = Projenin ithalat ikamesi 

C = Projenin döviz gideri 

I = Toplam yatırım miktarı 

n-m = Projenin ekonomik ömrü 

m = İnşaat dönemi 

i = Gölge faiz  oranı 
olmaktadır. Proje ithal ikamesini hedef  alıyorsa, F terimi bunun 
sağladığı döviz tasarrufunu;  ihracata yönelikse döviz kazancını 
ifade  edecektir. 

Kriterin paydasında yer alan toplam yatırım yerine, sadece 
yatırımın dış para ihtiyacı ele alınırsa, bu durumda, yatırımın dö-
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viz gerektiren kısmına karşılık sağlıyacağı döviz tasarrufu  veya 
kazancı bulunmuş olur. Buna göre formül 

n p _ r 

£ 1 ° ^n 
n=m+l ( 1 + İ ) ° 

y 1° 
n=l d + İ ) n 

haline dönüşür. Burada la = yatırımın iç para ihtiyacı; I — Id= K 
(yatırımın dış para gereği, yani inşaat dönemindeki döviz harca-
ması) dır. 

d)  Projeye Tahsis  Edilen  Dövizin Marjinal  Verimiliği  Kriteri: 
Bu kriter, projenin faydalı  ömrü boyunca her yıl sağlıyacağı net 
döviz kazancını, projenin tesis döneminde yapılan döviz harcama-
larına eşit kılacak iskonto oranının hesaplanması ile elde edilir. 
Formüle edilecek olursa, 

Ş Kn =
 n 1F„ - Ç„) 

a_ı ( l + i ) n n=m+ı (1 + r)B 

dir. Burada, 

m = yatınmm tesis dönemi, 
n-m = projenin ekonomik ömrü, 

K = projenin tesis döneminde dış para gereği, 

F = projenin işletme döneminde döviz tasarrufu  ve/veya dö-
viz kazancı, 

C = projenin işletme dönemindeki döviz giderleri ve 

r = dövizin marjinal verimliliğidir. 

Dikkat edilecek olursa bu kriter, dövizin iç kârlılık oranından 
başka bir şey değildir. Bu oran (r), deneme-hata yöntemi ile he-
saplanabilir. Projeler arası öncelik, r oranı en büyük olan proje-
den küçüğe doğru sıralanarak saptanır. 

e) Projenin Toplam  Ödemeler  Dengesi Etkisi:  Yukarda söz 
konusu edilen kriterler ayrı ayrı kullanıldığında belirli amaçlara 
hizmet edebilirler. Ancak bunlar daha önce sözünü ettiğimiz dolay-
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lı etkileri göz önüne almamakta, sadece söz konusu sektörde ya-
pılan yatırımın dolaysız etkilerini ortaya koymaktadırlar. Bir ya-
tırım projesinin gerek inşaat gerek işletme aşamasında ödemeler 
dengesi üzerindeki bütün etkilerini göz önüne alan daha ayrıntılı 
bir hesaplamaya gerek vardır. Projelerin ödemeler dengesi üze-
rindeki toplam net etkisinin bugünkü değerine B denirse, bunun 
değeri, 

olacaktır. Burada, 

K = Projenin inşaat dönemindeki döviz gereği, 

Fj = j sektöründe ithalat ikamesinden dıoğan döviz tasarru-
fu  ve/veya ihracat kazancı (dolaylı ve dolaysız), 

Cj = j sektöründe belli bir malın üretimi için gerekli itha-
lat (dolaylı ve dolaysız), 

m = Projenin inşaat dönemi, 

n-m = Projenin ekonomik ömrü, 

i = Gölge faiz  oranıdır. 

Bu şekilde elde edilen B değeri, projenin yatırım tutarının bu-
günkü değerine oranlanırsa, fayda/masraf  oranı cinsinden «top-
lam ödemeler dengesi» kriterine varılır. Kısaca bu kriter, 

şeklini alacaktır. , 

Şu halde yatırımın ödemeler dengesi üzerindeki bütün etki-
lerini dikkate aldığı için, yatırım projeleri arasında seçim yapılır-
ken bu formülü  kullanmak uygun olacaktır. Ancak formülün  bü-
tün elemanlarının hesaplanamadığı hallerde, projelerin ödemeler 
dengesi etkilerine ilişkin diğer kriterlere başvurmak, teorik açıdan 
yeterli olmasa da, pratik bakımdan kaçınılmazdır. 

B ( 4 ) 
I„ 

£ ( İ r i ) " 
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5. Projenin Sosyal Kârlılığı veya Sosyal Fayda/Masraf  Kriteri 

Yukarda yatırım projeleri değerlendirilirken yatırımların mil-
li gelir, istihdam, tüketici yararı ve ödemeler dengesi üzerinde ne 
gibi etkiler yapacağını ve bu etkiler açısından proje değerlendir-
mede kullanılan kriterlerin neler olabileceğini ayrı ayrı gösterme-
ye çalıştık. Aslmda projeler arasında seçim yapılırken bu kriter-
lerin biri ya da ikisi ile değil, bütün etkileri içeren ve sosyal kâr-
lılığı belirleyen tek bir kriterle sonuca ulaşmak gerekir. Çünkü 
birçok az gelişmiş ülke için milli gelir ve istihdam düzeyindeki ar-
tışlarla, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, kalkınma planlarında 
genellikle aynı ağırlıkla kabul edilen amaçlardır. Bu nedenle yatı-
rım projelerinin, bu amaçların sadece bir veya ikisine değil bütü-
nüne ne derece katkıda bulunduğunu saptamak uygun olur. Bu ise, 
bütün etkileri birleştiren bir sosyal kârlılık formülü  ile yapılabi-
lir. Böyle bir formül,  yukarda (1), (2), (3) ve (4) no.lu eşitlikle-
rin uygun bir biçimde birleştirilmesi ile elde edilebilir. Buna göre, 
sosyal fayda/masraf  kriteri, 

-§M_ G d a Fn__ . / h A n 1 
SF y I / , , .x„ + 2 , .. +aLv+1 — — 1 ] B 

m In [_ n=m+l ( l + l ) n
 n=m+l(l+l)n \ g / 

J İ (1+İ)" 

olacaktır. 

Köşeli parantez içindeki birinci terim, (1) no.lu formülde  de 
belirtildiği gibi, projenin ekonomik ömrü süresince yarattığı milli 
gelir etkisini ölçer. Burada sadece projenin yarattığı net katma 
değerler değil, dışsal tasarruflar  da dikkate alınmakta ve vasıflı 
işgücüne yapılan ödemeler daha önce de belirtilen nedenlerle dı-
şarda bırakılmaktadır. 

Köşeli parantez içindeki ikinci terim, projenin milli gelir ar-
tışı dışında tüketicilere sağladığı yararı belirtmektedir. Yatırım 
projesi böyle bir yarar (veya kayıp) doğuruyorsa, bunların da fay-
daya eklenmesi (veya çıkarılması) gereklidir. 

Köşeli parantez içindeki üçüncü terim, vasıfsız  işgücü ile ilgi-
li bir düzeltmeyi ifade  eder. Başka bir deyişle, projenin istihdam 
etkisini ölçmektedir. Bilindiği gibi, vasıfsız  işçilerin sosyal alter-
natif  maliyetleri gerçek ücretlerinin altındadır. Ancak bu işçilerin 
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sosyal alternatif  maliyetlerini sıfır  olarak kabul etmek yanlış olur. 
Çünkü bu işçiler için ekonomide sulama şebekeleri, ulaştırma sis-
temleri gibi çalışabilecek alanlar yine de vardır. Bu nedenle yatı-
rım projesinde bu işçilere yapılan fiili  ücret ödemelerinin bir bö-
lümünü istihdam etkisi olarak yatırımın faydasına  katmak gere-
kecektir4. Buna göre yapılacak düzeltme, vasıfsız  işçi sayısı (Lv) 
ile bu işçilerin gölge fiyatını  (a) çarpmak, ya da bu işçiler için 
yapılmış fiili  ücret ödemelerinin belli bir bölümünü, örneğin ya-
rısını projenin sosyal faydasına  istihdam etkisi olarak katmaktır. 

Köşeli parantez içindeki son terim, projenin net döviz geliri-
ni veya tasarrufunu  göstermektedir. Ancak dövizin gölge fiyatı,  hü-
kümetlerce belirlenen cari resmi döviz kurundan farklı  olduğu 
için, ödemeler dengesi etkisi projenin faydaları  arasına katılırken 
döviz fiyatlarına  göre bir düzeltme gerekli olur. Formülde k dövi-
zin gölge fiyatını,  g ise resmi döviz kurunu ifade  etmektedir. 

SF/SM kriteri, yatırım projeleri arasında seçim yapılırken 
kullanılabilecek tek formül  değildir. Sosyal fayda/masraf  kriteri 
konusunda teoride geliştirilmiş daha karmaşık matematiksel for-
müller de vardır5. Ancak bu formüllerin  istatistiki veri gerekleri 
fazla  olduğu için, pratikte sosyal fayda/masraf  kriterini oluştu-
ran kalemler içinde ölçülebilir olanlar, yani kısmî kriterler hesap-
lanarak sonuca ulaşılmaya çalışılır. 

III. TÜRKİYE'DE PROJE DEĞERLENDİRME 

Türkiye'de proje değerlendirmesi yapan önemli kuruluşlar, 
Devlet Planlama Teşkilâtı (DPT), Türkiye Sınai Kalkınma Banka-

4 Böyle bir düzeltmenin sadece işgücünün sosyal alternatif  maliyetinin, 
yani gölge fiyatının  cari ücret düzeyinden düşük olması halinde yapılacağını 
hatırda tutmakta yarar vardır. Eğer gölge fiyat  cari ücret düzeyine eşitse, 
vasıfsız  işgücü ile vasıflı  işgücü arasında herhangi bir fark  yok demektir. 
Bu durumda, yukarda G için yazdığımız formülden  de görüleceği üzere, fiili 
ücret ödemelerini bütünüyle faydaların  dışında tutmak gerekir. O halde, 
vasıfsız  işçilerin gölge fiyatlarının  sıfır  veya sıfıra  çok yakın olması halinde, 
yani işçilerin ancak söz konusu yatırım projesi ile istihdam olanakları bul-
ması halinde, kendilerine yapılan fiili  ücret ödemelerinin tümünü projenin 
faydalarına  katmakta hiç bir sakınca olmayacaktır. 

5 Örneğin bakınız, F. Mobasheri, «Ekonomik Kalkınma Projelerinin de-
ğerlendirilmesi için Kriter» Planlama,  DPT Dergisi (Çev: V. Dinçerler), Sayı 
9, 1970, s. 78. 
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sı (TSKB), Devlet yatırım Bankası (DYB), Sanayi Bakanlığı ve 
Türkiye Odalar Birliğidir. Bu kısımda kamu sektörüne ilişkin pro-
jelerin değerlendirilmesinden sorumlu olan DPT ve DYB'ndaki uy-
gulama d'le özel sektör yatırım projelerinin özellikle teşvik siste-
mi açısından değerlendirilmesinden sorumlu Sanayi Bakanlığının 
uygulaması üzerinde durulacaktır6. 

1. Devlet Planlama Teşkilatında Proje Değerlendirme 

Türkiye'de kamu sektörü projelerinin değerlendirilmesinden 
sorumlu olan kuruluş DPT dir. Bu konudaki uygulama, gerek Beş 
Yıllık Planlarda gerek bu planların uygulama dilimlerini oluştu-
ran Yıllık Programlarda açılkça belirtilmiştir. Her yatırımcı kamu 
kuruluşu hazırlamış olduğu yatırım projesini DPT'na vermek zo-
rundadır. DPT, kendisine çeşitli kuruluşlarca verilmiş olan proje-
leri, uzun dönemli amaçlar ve plan hedeflerinin  ışığında değerlen-
direrek kabul edilebilir olanları Yıllık Programlara dahil eder. Bu 
değerlendirme yatırımcı kuruluş açısından değil fakat  ulusal eko-
nomi ve genel yatırım politikası açısından yapılmaktadır. 

DPT ilgilileri ile yaptığımız görüşmelerden, Teşkilatın 1975 yı-
lına kadar proje değerlendirme kriteri olarak sosyal fayda/mas-
raf  kriterini kullandığı ancak daha sonraki yıllarda bu kriterin 
veri gereklerini bütün projeler itibariyle elde etmek konusundaki 
güçlükler ve bu nedenle karşılaştırmaların ortak bir temele otur-
tulmaması yüzünden, kısmî kriterlerin kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. 

1975 yılına kadar kullanıldığı ifade  edilen ve DPT tarafından 
teksir şeklinde hazırlanmış olan proje değerlendirme formuna  ba-
kıldığında, projelerin ekonomik ömrü içinde yarattığı faydaların 
bugünkü değeri projenin aynı süre içindeki masraflarının  bugün-
kü değerine oranlanmakta ve bu oran l'den büyükse proje kabul 
edilmektedir. Projeler arası sıralamada ise, projeler en yüksek fay-
da/masraf  oranına göre öncelik almaktadır. 

6 Türkiye'deki uygulama ile ilgili olarak bu kuruluşları seçmiş olmamı-
zın temel nedenlerinden biri de, bu kuruluşların yetkilileri ile görüşme ola-
nağı bulmuş olmamızdır. Sınai Kalkınma Bankası ve Odalar Birliğindeki 
uygulama için şu kaynağa müracaat edilebilir: Ahmet Demirel, Yatırım  Pro-
jelerinin Değerlendirilmesi  ve Türkiye,  İktisat Fakültesi Yayım, İstanbul 
1970, s. 88-107. 
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DPT bu uygulamada bir projenin faydasını  4 grupta toplamak-
tadır. Bunlar, «projenin yaratacağı katma değer», «projenin döviz 
tasarrufu  veya kazancı», «tüketiciler yönünden düzeltme» ve «pro-
jenin istihdam etkisi»dir. 

Projenin ekonomik ömrü boyunca yaratacağı katma değer ka-
lemi, personel ve işçilik giderleri ile kira, faiz,  kâr, amortisman ve 
vergilerden oluşmaktadır. Burada personel ve işçilik giderleri va-
sıflı  ve vasıfsız  işgücünü kapsamakta, vergi kalemi içinde ise do-
laylı vergiler görünmemektedir. 

Projenin döviz tasarrufu  veya kazancının yıllar itibariyle he-
saplanması da şöyle olmaktadır: Önce döviz kazancı veya tasarru-
fundan  o yıllara ilişkin döviz gideri çıkarılarak «net döviz geliri 
veya tasarrufu»  elde olunmakta, sonra da bu kalem 0.333 katsayı-
sı ile çarpılarak bulunan değer, ait olduğu yılın katma değerine 
eklenmektedir. Net döviz tasarrufunun  böyle bir katsayı ile çar-
pılmasının nedeni, döviz resmi kurunun dövizin gölge fiyatını  ak-
settirmemesindendir. Katsayının bulunuşunda kullanılan formül; 

Dövizin Gölge Fiyatı - Resmi Döviz Kuru 

Resmi Döviz Kuru 

şeklindedir. Bu kriterlerin uygulandığı yıllarda resmi döviz kuru 
1 $ = 9 TL idi. DPT dövizin gölge fiyatını  12 TL olarak kabul et-
tiği için, katsayı (12—9) /9 = 0.333 olarak bulunmuştur. Kuşku-
suz, resmi döviz kuru, dövizin alternatif  maliyeti olan gölge fiya-
tını yansıtıyor olsaydı, projenin katma değerine herhangi bir ila-
ve yapmaya gerek kalmayacaktı. Oysa resmi kurun gölge fiyatın 
altında oluşu, net döviz kazancı veya tasarrufunun,  olduğundan az 
görünmesine yol açacağı için, aradaki bu değer farkının  katma de-
ğere yani projenin faydaları  arasına katılması doğaldır. 

Tüketiciler yönünden yapılan düzeltme de, esas itibariyle, ya-
tırım projesi ile üretilen malın proje öncesi ve sonrası fiyatları 
karşılaştırılarak hesaplanmaktadır. Bu fiyat  farkı  üretim miktarı 
ile çarpılarak yıllar itibariyle bulunan miktarlar katma değere ek-
lenmekte veya katma değerden düşülmektedir. Açıktır ki proje 
sonrası mal fiyatı  önceki fiyattan  düşükse, bu fark  tüketici lehine 
olacağı için katma değere katılacak, aksi halde fayda  azaltıcı bir 
miktar olarak katma değerden düşülecektir. 
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Nihayet DPT projenin istihdam etkisini hesaplarken kalifiye 
olmayan işgücüne yapılan yıllık ödemeleri 0.5 katsayısı ile çarpa-
rak bulunan değerleri, projenin bir diğer fayda  kalemi olarak kat-
ma değere eklemektedir. 

Böylece 4 ayrı grup altında elde edilen projenin fayda  kalem-
leri, yıllar itibariyle toplanmakta ve sermayenin gölge fiyatı  olarak 
kabul edilen °/o 12 faiz  oranı ile bugüne indirgenmektedir. 

Öte yandan projenin masrafları  projenin süresine göre şöyle 
hesaplanmaktadır. Önce yatırımın toplam giderleri, iç ve dış pa-
ra olarak ikiye ayrılmaktadır. Daha sonra dış para miktarı 0.333 
katsayısı ile çarpılmaktadır. Böylece yıllar itibariyle masraflar  = 
[Iç Para + Dış Para + (0.333) Dış para] olarak elde olunmakta-
dır. Görülüyor ki burada DPT, dövizin gölge fiyatı  olarak kabul 
edilen 1 $ = 12 TL nı yatırımın diivizle ödenen kısmına uygula-
maktadır. Bu şekilde yıllar itibariyle elde edilen masraflar  yine 
sermayenin gölge fiyatı  kabul edilen % 12 faiz  oranına göre bugü-
ne indirgenmekte ve son olarak da bugüne indirgenmiş olan fayda 
ve masraf  akımları oranlanarak nihai fayda/masraf  oranına varıl-
maktadır. 

DPT'nin bu uygulaması, önceki kısımda yatırım projelerinin 
sosyal açıdan değerlendirilmesinde göz önüne alınması gerektiği 
belirtilen teorik esaslara uygun düşmektedir. 

Bir kere değerlendirme ulusal ekonomi açısından yapılmak-
ta, projenin yaratacağı katma değerler yıllar itibariyle hesaplan-
makta, dolaylı vergi ve sübvansiyonlar düşülmektedir. İkinci ola-
rak üretim faktörleri  için gölge fiyatlar  uygulanmaktadır. Örne-
ğin vasıfsız  emeğin alternatif  maliyetinin, cari ücretinin % 50'si 
olduğu kabul edilmiştir. Döviz için uygulanan gölge döviz kuru 
ise, söz konusu yıllardaki dövizin uluslararası borsadaki kurları-
na, serbest piyasadaki kuruna ve işçi döviz kurlarına bakılarak 1 
$ = 12 TL olarak kabul edilmiştir. Sermaye için kabul edilen göl-
ge fiyat  % 12 dir. Bu değerin kabul edilmesinde de, Merkez Ban-
kası reeskont hadleri, banka kredilerine uygulanan faiz  oranları 
ve özel kişilerin uyguladıkları faiz  hadleri esas alınmıştır. Kabul 
edilen bu iskonto haddi ile projenin yıllar itibariyle yarattığı fay-
da ve masraflar  bugünkü değerlere indirgenmiştir. Ayrıca, proje-
nin tüketiciler açısından sağladığı fayda  veya kayıplar da göz önü-
ne alınarak gerekli düzeltmelere gidilmiştir. Nihayet DPT'nin uy-
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gulaması sabit fiyatlar  üzerinden yapılmış, malların bugünkü nis-
bi fiyatlarının  değişmiyeceği varsayılmıştır. 

Dikkat edilirse DPT nin uygulaması ulusal ekonomi açısından 
yapılmış olmakla beraber bu değerlendirmede önemli olan bazı 
noktaların göz önüne alınmadığı görülecektir. Örneğin, bu kriter 
yatırımların dolaylı etkilerini içermemektedir. Baş'ka bir deyişle, 
bir yatırım projesinin uygulanması ile ekonominin diğer sektörle-
rinde meydana gelecek üretim, istihdam, milli gelir artışları ve 
döviz tasarruflarının  da fayda/masraf  oranının hesabında göz önü-
ne alınması gerekir. Oysa söz konusu kriter, projelerin doğrudan 
etkilerini dikkate almakta, gölge fiyat  uygulaması bu amacı tam 
olarak gerçekleştirememdktedir. Bununla beraber bu tür etkileri 
de içerebilecek bir kriterin pratikte kullanılabilmesi için gerekli 
istatistiki verileri toplamanın güçlüğü de açıktır. Öte yandan nis-
bî fiyat  istikrarı varsayımı da bir bakıma eleştirebilir. Ancak DPT 
esasen hazırladığı bütün kalkınma planlarının modellerinde de ay-
nı varsayımı yapmakta ve ekonomide nisbî fiyat  yapısının değiş-
miyeceğini kabul etmektedir. Bütün projeler bu varsayım altında 
değerlendirmeye tabi tutulduklarına göre, hepsi için ortak bir te-
mel söz konusu demektir. Bu nedenle değerlendirmede yapılan bu 
genel varsayım proje önceliklerinin saptanmasında büyük bir sa-
kınca yaratmayabilir. 

DPT'nın son yıllarda yatırım projelerinin değerlendirilmesin-
de yukardaki uygulamadan ayrıldığı dikkati çekmektedir. Teşki-
latın teksir halinde hazırladığı «İmalat Sanayi Yatırım Projeleri 
Hazırlama ve Değerlendirme Modeli»ne bakıldığında, DPT'nm ya-
tırım projelerini esas itibariyle mâli ve ekonomik açıdan değerlen-
dirmeye tabi tuttuğunu görmekteyiz. 

Mâli açıdan yani yatırımcı kuruluş açısından yapılan değerlen-
dirmede, projelerin kârlılığı, geri ödeme süresi, başabaş noktası 
gibi ölçüler kullanılmaktadır. Projenin kârlılığı, projenin ekono-
mik ömrü süresince sağladığı gelirlerin belli bir iskonto haddi üze-
rinden indirgenmiş değerinin, proje maliyetinin indirgenmiş değe-
rine oranlanması ile elde edilmektedir. 

Ulusal ekonomi açısından yapılan değerlendirme ise üç grup 
altında toplanmaktadır. Bunlar, projenin yıllar itibariyle yarataca-
ğı katma değer etkisi, istihdam etkisi ve ödemeler dengesi etkisi-
dir. Ayrıca söz konusu teksir formunda,  projenin Avrupa Ekono-
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mik Topluluğu karşısındaki rekabet gücü ile kişi başına yatırım, 
üretim ve net kâr gibi unsurların da projenin diğer faydaları  ara-
sında göz önünde tutulduğu dikkati çekmektedir. Yetkililerle ya-
pılan görüşmeden çıkan sonuca göre, projelerin söz konusu etkile-
ri ayrı ayrı hesaplanmakta ve değerlendirme buna göre yapılmak-
tadır. Başka bir deyişle, önceki uygulamada olduğu gibi tek bir 
sosyal fayda/masraf  oranı yerine, bu oranı oluşturan kalemler ay-
rı ayrı alınarak kısmî kriterler uygulanmaktadır. İşgücü ve döviz 
için herhangi bir gölge fiyat  uygulaması yapılmamakta ve dolayısı 
ile gölge fiyatlara  göre projenin istihdam ve döviz etkisini katma 
değere eklemeye ve böylece projenin sağladığı faydayı  bulmaya 
gerek kalmamaktadır. Ayrıca, tüketici yönünden belirli bir düzelt-
meye gidilmediği de dikkati çekmektedir. DPT'nın daha önceki 
yıllarda kullandığı ve teorik açıdan daha sağlam temellere otur-
tulmuş bulunan sosyal fayda/masraf  oranı kriterinden vazgeçe-
rek, veri yetersizliği nedeni ile kısmî ölçülere başvurması kanımız-
ca sakıncalı olmuştur. 

2. Devlet Yatırım Bankasında Proje Değerlendirme 

1964 yılında kurulmuş bulunan Devlet Yatırım Bankası (DYB), 
kuruluş kanununa göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KÎT) ya-
tırımlarını finanse  etmek durumunda olduğu için, kendisine kredi 
talebi ile başvuran KİT'in yatırım projelerini değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Dolayısı ile DYB değerlendirmesi, DPT'de olduğu 
gibi, sadece kamu sektörüne ait yatırım projelerini kapsamakta 
özel sektöre ilişkin herhangi bir uygulama söz konusu olmamak-
tadır. Ancak DPT'nin aksine, DYB'nca yapılan değerlendirme ulu-
sal ekonomi açısından değil, yatırımcı kuruluş yönünden yapıl-
maktadır. Başka bir deyişle, DYB mâli bir değerlendirme yapmak-
tadır. 

DYB'de bugün başlıca iki yöntemle proje değerlendirilmekte-
dir. Bunlar, (i) projenin iç kârlılık oranı; (ii) kredinin geri öde-
nebilme süresidir. 

DYB, birinci değerlendirmede yatırım projesinin iç kârlılık 
oranına bakmakta ve bu kârlılık oranı, bankaca saptanmış bulu-
nan °/o 12 standardını aşıyorsa projeye kredi verilmektedir. 

İkinci değerlendirme yönteminde de, DYB, verilen kredinin 
geri ödenip' ödenemiyeceğini saptamaktadır. Eğer yatırımın kredi 
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ile finanse  edilen kısmı bankanın saptayacağı süre ve ödeme koşul-
ları içinde geri ödenebiliyorsa, projeye kredi verilebilmektedir. 

DYB bu iki değerlendirme yöntemini birlikte uygulamakla be-
raber, bankanın kuruluş kanununda kredi ile finanse  edilecek pro-
jeler için asgari bir iç kârlılık oranına ilişkin bir madde bulunma-
maktadır. Projenin hesaplanan iç kârlılık oranı bugün için kabul 
edilen standart % 12 değerinin altında dahi olsa, proje için tahsis 
edilecek kredinin geri ödeme süresi uygunsa, yasa gereği proje 
kredi alabilir duruma gelebilmektedir. DYB yetkilileri, mümkün ol-
duğu ölçüde her iki yöntemi birlikte kullandıklarını ve bu iki yön-
temin ortaklaşa olumlu sonuç verdiği projelere kredi tahsis edil-
diğini ifade  etmektedirler. 

3. Sanayi Bakanlığında Proje Değerlendirme 

Bugün, Kalkmma Planlarında ve Yıllık Programlarda özel sek-
törü yol gösterme ve yönlendirme amacıyla geliştirilen teşvik po-
litikası ilkelerinin ışığı altında teşvik tödbirlerinden yararlanacak 
özel sektör yatırım projeleri, Sanayi Bakanlığınca değerlendirmek-
tedir. Daha önce DPT bünyesinde kurulmuş bulunan Teşvik ve Uy-
gulama Dairesi (TUD) tarafından  yürütülen bu uygulama, tümüy-
le icra niteliği taşıdığı için, daha sonra 1972 yılında Sanayi Bakan-
lığına devredilmiştir. 

Bilindiği gibi teşvik politikası, Kalkınma Planlarının özel sektör 
için yol gösterici olmak, karma ekonomi kuralları içinde özel sek-
törden yararlanmak ve bu yararı zaman içinde giderek arttırmak 
amacı ile kullanılan etkili bir uygulama aracıdır. Ülkede uygulana-
cak teşvik politikasının ilkeleri Kalkmma Planları ve Yıllık Prog-
ramlarla saptanır. DPT, Yıllık Programlarda özel sektörün teşvik 
tedbirlerinden yararlanmasına ilişkin olarak, hangi sektörlere ve 
faaliyet  kollarına öncelik tanındığını ve bunların çeşitli teşvik araç-
ları içinden hangilerinden ne şekilde yararlanabileceğini bir liste 
halinde tesbit etmekte, Sanayi Bakanlığı da bu listelere göre, teş-
vikten yararlanmak isteyen özel sektör projelerini değerlendirme-
ye tabi tutmaiktadır. 

Sanayi Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerden, proje-
lerin fayda/masraf  oranı gibi belli bir yöntemle değerlendirilme-
diği; Bakanlıkça teksir halinde hazırlanan «Proje Tanıtma ve De-
ğerlendirme Özet Raporu »na bakıldığında, nihai karara yardımcı 
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olacak bir takım hesaplamaların esas alındığı anlaşılmaktadır. Bu-
na göre projelerin değerlendirilmesinde, mali rantabilite (net kâr/ 
sermaye); ekonomik rantabilite (net kâr/toplam yatırım); yatırı-
nım geri dönüş süresi; projenin başabaş noktası; projenin ödeme-
ler dengesi etkisi (net döviz kazancı veya tasarrufu);  net katma 
değer; net katma değer/toplam yatırım; kişi başına yatırım ve ki-
şi başına tüketim gibi ölçülere bakılmakta ve bunlara göre bir ka-
rar oluşturulmaktadır. Bu çeşitli ölçüler için asgari noktalar geliş-
tirilmediği gibi, bu ölçüleri fayda/masraf  oranı veya net bugünkü 
değer şeklinde tek bir göstergeye indirgemek çabası da gösterilme-
mektedir. Dolayısı ile, ulusal ekonomi açısından bir değerlendir-
me yapılırken gerekli olan gölge fiyatlar  uygulanmamakta, para-
nın zaman değeri göz önüne alınmadığı için bugünkü değeri belir-
leyecek bir standart iskonto haddi kullanılmamakta, kısaca kan-
titatif  bir hesaplama yerine, projeyi inceleyenin takdir yetkisi ile 
sınırlı kalınmaktadır. Oysa, ulusal ekonomi yönünden bir değer-
lendirme yapılırken, projelerin plan ve programlara uygunluğu-
nun araştırılmasında teorik temelleri sağlam değerlendirme yön-
temleri kullanmak gerekir. Yukardaki ölçüler, nihai kararı oluş-
turmaya yardımcı olmak açısından faydasız  sayılmayabilir. Ancak 
sadece bunlarla yetinerek alınacak kararların, objektif  ve sağlam 
temellere oturtulan bir değerlendirme yönteminin vereceği sonuç 
kadar isabetli olmayacağı açıktır. 
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6 
B ö l ü m 

TÜRK PLANLARININ MAKRO MODELİ 
Modeller birbiriyle tutarlı ekonomik politika kararlarım sap-

tamaya ve bunlar arasında seçim yapmaya yararlar. Bu fonksiyo-
nu nedeni ile modeller, planlama çalışmalarının vazgeçilmez alet-
leridir. Bilindiği gibi, planın makro aşaması, belli bir gelişme hızı-
nın sağlanması için gelirin ne kadarının yatırımlara ayrılacağı, ya 
da yatırımlara tahsis edilebilecek azami milli gelir yüzdesi ile ula-
şılabilecek, gelişme hızının ne olacağı gibi konuları araştırır. Bu 
soruların başlangıçta en uygun çözüm şekli makro modellerdir. 
Çünkü makro model, üretim, yatırım, tüketim, stoklar gibi makro 
büyüklükler arasındaki sistemli bağlantıları kurar ve kabul edil-
miş hedeflere  ulaşabilme olanaklarını gösterir. Bu modeller tutar-
lılık sağlamaya yönelik biçimde kurulabileceği gibi, bir optimizas-
yonu amaçlar şekilde de formüle  edilebilirler. Acaba Türkiye'de 
hazırlanmış plan modelleri, tutarlılık sağlamaya yönelik bir mo-
del mi, yoksa loptimizasyon modeli niteliğinde midir? Dördüncü 
Bölümde açıkladığımız input-output ve doğrusal programlama gi-
bi planlama tekniğinde kullanılabilecek modelleri ne ölçüde içer-
mektedir? Bu soruların cevabı planların makro modelleri incele-
nerek verilebilir. Bu bölümde, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
makro modellerini teknik yönleri ile incelemeye ve belli başlı, 
özelliklerini karşılaştırmalı olarak göstermeye çalışacağız1. 

1 Kuşkusuz bu konu, Dördüncü Bölümde verilen bilgilerin ışığı altında, 
o bölüme EK olarak da sunulabilirdi. Ancak aşamalı planlama tekniğinin 
bütünlüğünü bozmamak ve dikkatleri dağıtmamak amacı ile bu konuyu son 
bölüme almayı daha uygun bulduk. 
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I. BİRİNCİ BEŞ YILLIK PLANIN MAKRO MODELİ 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında Shinichi 
Ichimura'nın makro modelinden yararlanılmıştır2 Bu model esas 
itibariyle Harrod-Domar modelidir. Böylece birçok az gelişmiş ülke 
planlarında olduğu gibi, Birinci Beş Yıllık Plan da geniş ölçüde 
Harrod-Dıomar modeline dayandırılmış olmaktadır. Modelin başlı-
ca üç temel denge eşitliği vardır. Bunlar, 

dir. Burada, 

Cp = Özel tüketim 

I p = Özel yatırım 

CG = Kamu tüketimi 

I 2 = Kamu yatırımı 

E = İhracat 

M - İthalat 

Y' = Piyasa fiyatları  ile Milli Gelir 

Y = Faktör fiyatk  n ile Milli Gelir 

Tı = Vasıtalı vergiler eksi  sübvansiyonlar 

Td = Vasıtasız vergiler eksi  tranferler 

YP = Harcanabilir şahsi gelir 

YG = Harcanabilir Kamu Geliri 

B = Dış Kredi ve hibeler 

Şimdi bu değişkenler yardımı ile aşağıdaki parametrelerin ve-
rildiğini kabul edelim. 

2 Bakınız, Shinichi Ichimura, Ekonomik  Kalkınma  İçin  Programlama 
Teknikleri  (Çev: B. Tuncer) Sevinç Matbaası, Ankara 1965, s. 101-103. 
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Y' = CP + IP + Cg + Ig + E - M 

Y' = Y + Tı = YP + Td + Ti = Yp + Y, 

B = M - E 
8 

(1) 

(3) 



s = (Yp — Cp)/Yp : Özeİ sektörde ortalama tasarruf  eği-
limi 

m = Td/Y : Vasıtasız vergilerin milli gelire oranı 

•rti = Ti/Y : Vasıtalı vergilerin milli gelire oranı 

v = (Cg + Ig) /Y : Kamu harcamalarının harcanabilir 

kamu gelirine oranı 

u = M/Y : Ortalama ithalat eğilim 

Y = Ig/(Cg + Ig) : Kamu yatırımlarının kamu harcar 
malarına oranı 

s' = (Yg — Cg)/Yg : Kamu sektöründe ortalama tasarruf 
eğilimi 

1 Ip (t) + IB (t) .. 
1c — —Y(t+ 1) Y(t)— * ^ ' a r l ı n a ' sermaye-hasıla oranı 

Parametrelerin bu şekildeki tanımından s' için, 

s' = 1 - (1 - Y ) v (4) 

ve % =11; + ırd (5) 

yazmak mümkün olabilecektir. Gelirdeki artış hızı, başka bir de-
yişle büyüme hızı, 

_ = _AY_ _ Y ( t+1) — Y(t) 
g Y - Y(t) ; ( 6 ) 

şeklinde tanımlanırsa, yukarda verilen üç denge denkleminde yer 
alan değişkenler, parametreler cinsinden ifade  edilerek (6) no. lu 
eşitlik 

= k s ( 1 - -Ki)  4 - k [ 1 - ( 1 — y ) v ] ( i î d + m )  + k 
E 

u — .(7) 

şekline dönüşecektir. (4) ve (5) no. lu ifadeler,  (7) no.lu eşitliğin 
ikinci teriminde yer aldığına göre, gerekli ikame yapılırsa, 
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(8) 

ifadesine  varılacaktır. Ya da birinci terimde yer alan parantez açı-
lır ve gerekli kısaltmalar yapılırsa, 

g = ks + k [ (s' - s) ı i d + s ' t o ] + k f  u - 1 (9) 

eşitliğine ulaşılır. 

Dikkat edilecek olursa (7) ve (8) no. lu eşitliklerde birinci te-
rim özel tasarrufla  finanse  edilen yatırımların, ikinci terim kamu 
tasarrufu  ile finanse  edilen yatırımların, üçüncü terim de dış kre-
di ve hibelerle finanse  edilen yatırımların paylarını belirtmekte-
dir. Başka bir deyişle, birinci terim özel tasarrufun,  ikindisi kamu 
tasarrufunun  ve üçüncüsü de dış tasarruf  ve borçlanmanın büyü-
me hızına katkılarını göstermektedir. Dolayısı ile döviz gelirleri-
ni, ithalat gereğine eşit kılacak dış krediler mevcut değilse veya 
ancak ihracatın elverdiği ölçüde ithalat yapılacaksa son terim sı-
fır  olacaktır. Öte yandan, eğer hükümet bütün yatırımları açık 
finansman  yolu ile karşılıyorsa s '=0 olacaktır. Çünkü tanım gere-
ği 

s' = (Yg - Cg)/Y, 

ve Yg = Ti + Td 

dir. Toplam kamu gelirleri, kamu carilerine harcanıyorsa, kamu 
yatırımları ancak açık finansman  yolu ile finanse  ediliyor dernek-
tir ki, bu durumda s' denkleminde pay sıfır  olacak ve bunun so-
nucunda (7) ve (8) no. lu eşitliklerde ikinci terim bulunmayacak-
tır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda büyüme hızı birinci 
ve üçüncü terimlerle tayin edilmiş olacaktır. Dengeli bir bütçenin 
varlığı halinde v = 1 olacak ve ikinci terim, 

k y TC 

halini alacaktır. Ya da y ve ir yerine eşitleri konursa 
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l cg + ıg 

Ti + Td 

ve burada v = 1 olduğu için (T; + Ta) 
ikinci terim, 

= (Cg + Ig) olacağından, 

şekline dönüşecektir. Böylece (7) ve (8) no. lu eşitliklerde yer alan 
ikinci terim, kamu yatırımlarının milli hasıladaki artış payını gös-
terecektir. (8) no. lu eşitlikteki ikinci ve üçüncü terimin sıfır  ol-
ması, büyüme hızının sadece özel tasarruflarla  ve [ks (1 — Ud) ] 
şeklinde hesaplandığı, kamu tasarrufları  ile dış yardımların göz 
önüne alınmadığı anlamına gelir. 

Nihayet (9) no. lu ifadeye  dikkat edildiğinde, kamu sektörün-
deki ortalama tasarruf  eğiliminin özel sektördeki ortalama tasar-
ruf  eğiliminden büyük olması halinde (s '> s), gelişme hızının art-
tırılacağı açıkça görülmektedir. Aksine, özel kesimin ortalama ta-
sarruf  eğiliminin kamu kesimi ortalama tasarruf  eğiliminden bü-
yük olması, büyüme hızım azaltıcı yönde etki yapacaktır Bu ne-
denle s '> s olabilmesi için bir yandan dolaysız vergilerle satın al-
ma gücü özel kesimden kamu kesimine aktarılırken, bir yandan 
da kamu cari harcamalarının belli bir düzeyde tutulması zorunlu-
luğu doğacaktır. 

Ekonomik gelişmenin temel denge denklemi kurulduktan son-
ra yapılması gereken iş, gelişme hızı için bir hedef  saptamaktır. 
Gelişme hızı Birinci Beş Yıllık Planda % 7 olarak seçilmiştir. Bu 
hedefe  ulaşabilmek için parametrelerin hangi değerleri alması ge-
rektiği (7), (8) veya (9) no.lu eşitlikler yardımı ile çözülebilir. As-
lında bir model kurulduktan sonra iki şeyin yapılması gerekir. Ön-
ce ek hiçbir politika tedbiri olmalksızın parametrelerin «alabilece-
ği» değerleri ve bunun sonucuda ulaşılabilecek gelişme hızını bul-
mak; ikinci olarak, belli bir gelişme hızını hedef  alarak buna ula-
şabilmek için parametrelerin «alması gerekli» değerlerini sapta-
mak. Kuşkusuz ikinci yolla elde edilecek parametreler seti birin-
ciden farklı  çıkar ve bunun sonucu olarak böyle bir değerler seti-
nin gerçekleştirilmesi bir takım politika tedbirlerini de gerekli kı-
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lar. Bu tedbirler, yukardaki eşitliklerden de görüleceği gibi, tasar-
ruf  eğilimini arttırmak veya vergi sistemini, hedef  alınan gelişme 
hızına ulaşmaya olanak veren bir kaynağı sağlıyacak biçimde de-
ğiştirmek şeklinde olur. Birinci Beş Yıllık Planda °/o 7 gelişme hı-
zı yanında sermaye/hasıla oranının % 2.6 olduğu ve bu ,orana göre 
gayrı safi  milli hasılanın % 18'nin tasarruf  edilerek yatırımlara 
tahsis edileceği öngörülmüştür. Yatırımlara tahsis edilen % 18'in, 
%15'lik kısmının iç kaynaklarla, % 3'ünün de dış kaynaklarla fi-
nanse edilmesi düşünülmüş, planlı dönem içinde iç tasarrufların 
gayrı safi  milli hasılaya oranının % 2 artırılacağı kabul edilmiş-
tir. 

Görülüyor ki, Birinci Beş Yıllık Plan, özü itibariyle Harrod-
Domar yaklaşımını esas alan basit bir gelişme modelidir. Bu mo-
delde çeşitli makro ekonomik değerler ile gayrı safi  milli hasıla 
arasındaki ilişkiler yer almakta, planlı dönemde yapılacak harca-
malar ile bu harcamaların gerektirdiği kaynaklar arasında bir den-
ge kurulmuş bulunmaktadır. Birinci Plandaki makro büyüklükle-
rin bazıları 1950-60 dönemindeki eğilimlere göre hesaplanmıştır. 
Bazıları da plan stratejisine uygun politika araçları ile gerçekleş-
tirilecek hedefler  niteliğindedir. 

Plancılık tekniği açısından çeşitli makro büyüklükler arasın-
da tutarlı ilişkiler kurmak oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldı-
ğında Birinci Beş Yılık Plan modelinin başarılı olduğu söylenebi-
lecektir. Ancak, kuşkusuz bu yeterli değildir. Plancılık tekniği açı-
sından çeşitli değişkenlerin gerçeğe yakın şekilde tahmin edilmesi 
de büyük önem taşır. Planda 2.6 gibi düşük bir sermaye hasıla ora-
nı varsayımı, en çok eleştiriye konu olmuş bir husustur. Ayrıca 
model tek sekitörlü veya tek kesimli olarak kurulmuştur. Input-
Output veya doğrural programlama gibi ileri sayılabilen planlama 
tekniklerini içermemektedir. Aslında Birinci Planda sektör çalış-
maları aşamasında 15 sektörlü bir input-output modelinden ve bu-
nun çözüm sonuçlarından yararlanılmıştır. Ancak bu çalışma sade-
ce sektörel üretim hedeflerinin  bulunmasında kullanılmış, ikinci 
ve Üçüncü Planlarda olduğu gibi modelin doğrudan doğruya ça-
tısını oluşturmamıştır. Aşağıda îkinci ve Üçüncü Plan modelleri 
incelendiğinde, modeller arasındaki farklar  daha açık bir şekilde 
ortaya çıkacaktır. 
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II. ÎKÎNCl BEŞ YILLIK PLANIN MAKRO MODELÎ 

ikinci Beş Yıllık Planın hazırlanmasında, esas itibariyle, aşa-
malı planlama metodolojisinden yararlanılmıştır. Kitabın önceki 
bölümlerinden de hatırlanacağı gibi, bu yöntem makro aşama, 
sektör çalışmaları ve proje değerlendirme olmak üzere başlıca üç 
aşamayı kapsar. Makro aşama, bazı üretim fonksiyonlarına  göre, 
ekonominin gelişme kızının ve buna paralel olarak yatırım düzey-
lerinin hesaplanmasını içerir, ikinci aşamada input-output ve doğ-
rusal programlama gibi teknikler yardımı ile sektörlerarası ilişki-
lerde üretim ve yatırım düzeyleri saptanır. Üçüncü, yani proje ana-
lizleri aşamasında da eldeki projelerin fayda/masraf  oranı v.b. kri-
terlere uygun olarak değerlendirilmesine ve makro düzeyindeki 
hedeflere  uygun biçimde sıraya konmasına çalışılır. Bu yöntemde 
aşamalar birbirinden tamamen bağımsız olarak düşünülmemeli-
dir. Makro çalışmaların, sektör ve proje aşamasında elde edilen 
sonuçlarla birleştirilmesi ve dengelenmesi gerekir, ikinci planda 
bu gerek yerine getirilmiş, input-output tablosu ve projelerden el-
de edilen katsayılar makro modelde kullanılarak, üç aşama arasın-
da daha makro çalışmalar safhasında  belirli ilişkiler kurulmuştur. 

1. Makro Modelin Temel Özellikleri 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında kullanılan büyüme mode-
li, az gelişmiş plancı ülkelerde uygulanan plan modellerinden alın-
mamıştır. Bu model kurulurken, Türk ekonomisinin özellikleri 
göz önünde tutulmuş, ekonomik sorunların çözümünü sağlayacak, 
ekonomimizin yapısına uygun ve mevcut istatistiki bilgilerin ola-
nak verdiği çerçeve içinde bir model çalışması yapılmıştır. 

Prof.  Bent Hansen tarafından  geliştirilen ikinci Plan modeli, 
Birinci Beş Yıllık Planın makro modelinden farklı  olarak çok sek-
törlüdür. Büyüme modellerinde sektör sayısını genel olarak ekono-
mik yapının özellikleri ve eldeki mevcut istatistiki bilgi sayısı be-
lirler. İkinci Plan dönemi içinde sektörlerarası üretim ve talep ko-
şulları açısından ekonomide önemli farklılıklar  meydana geleceği 
ve eldeki bilgilerin yeterli ölçüde olduğu düşünülerek çok sektör-
lü bir model kurma yoluna gidilmiştir. Sektör ayrımında başlıca 
iki yol izlenmiştir: (i) İnput yapısına göre 6 sektör kabul edilmiş-
tir. Bu sektörler, tarım, madencilik, imalât sanayii, inşaat, hizmet-
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ler ve kamu hizmetleridir, (ii) İkinci ayrım output yapısına göre 
yapılmış ve sektörler «ulusal» ve «uluslararası» olmak üzere ikiye 
bölünmüştür. Buna göre 6 sektörün ilk üçü (tarım, madencilik, ve 
imalat sanayii) uluslararası sektör, son üçü de (inşaat, hizmetler 
kamu hizmetleri) ulusal sektörler kabul edilmiştir. Uluslararası 
sektörler, üretimi dış ticarete konu olan, başka bir deyişle ithal ve 
ihraç edilebilme olanağı bulunan malları üreten sektörlerdir. Bu-
rada önemli olan nokta, ürünlerin fiilen  ihracata veya ithalata ko-
nu olmaları değil, ithal veya ihraç potansiyelinin varlığıdır. Bu açı-
dan bakıldığında, ilk üç sektörün mallarının bu nitelikte olduğu 
göz önünde tutularak «uluslararası sektör», son üç sektörün de 
malları dış ticaret konu olmayacağı düşüncesi ile «ulusal sektör» 
kabul edilmesi uygun bir ayrımdır. Ancak bu yaklaşım, ulusal sek-
törde fiilen  hiç bir ithalat veya ihracatın olmadığı anlamına gel-
memelidir. Hizmetler içinde yer alan turizm sektöründe bir hizmet 
ithal ve ihracı söz konusudur. Ancak bu sektör ulusal kabul edildi-
ği için, turizm, ödemeler dengesi içinde ekzojen bir değişken ola-
rak incelenmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plan modeli marjinal niteliktedir. Model 
ikinoi plan döneminde meydana gelecek değişiklikleri göstermek 
amacını güttüğü için, büyüklükler beş yıllık artışları ifade  etmek-
tedir. Bu artışlar baz yılı değerlerine eklenirse, planın son yılına 
ait büyüklükler elde edilir. Plan döneminin ara yıllarına ait makro 
büyüklüklerin elde edilmesinde, beş yıllık artışların, değişkenin 
özelliğe göre artan veya azalan oranlarda dağıtılacağı öngörülmüş-
tür. 

Modelde yer alan katsayı veya parametreler, İkinci Plan döne-
minde geçerli olacağı düşünülen katsayılardır. Bunların, hem eko-
nomide geçmiş dönemlerdeki yapısal ilişkiler ışığında, hem de 
İkinci Plan döneminde meydana geleceği düşünülen yapısal değiş-
meler dikkate alınarak saptanması düşünülmüştür. 

Öte yandan, model çalışmasında reel (sabit) piyasa fiyatları 
kullanılmış, İkinci Beş yıllık Plan döneminde cari olabilecek fiyat-
lar göz önüne alınmamıştır. Bunun nedeni, İkinci Plan döneminde 
cari olacak fiyatların,  modelde kullanılan reel piyasa fiyatlarını  et-
kilemiyeceği ve nisbî fiyat  ilişkilerini değiştirmeyeceği varsayımı-
dır. Kısaca İkinci Beş Yıllık Planda fiyat  hareketleri tamamen mo-
del dışında tutulmuştur. 
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2. Modelin Değişkenleri, Parametreleri ve Denklemleri 

Yukarda modelin temel özelliklerine kısaca değindikten sonra, 
şimdi de modelde kullanılan değişkenleri ve denklem sistemini in-
ce! iyelim. 

Modelin 45'i endojen, 10'u ekzojen ve 24'ü de önceden belli ol-
mak üzere 79 değişkeni ile endojen değişken sayısı kadar da denk-
lemi vardır. Endojen değişken, değerleri önceden bilinmeyen ve 
modelin çözümü ile ortaya çıkacak değişkenlerdir. Kısaca bunlar 
bilinmeyen değişkenler olup, modelden çözümlenmesi için kendi 
sayısı kadar denklemi gerektirirler. Bu değişkenler, esas itibariyle, 
milli hasıla, sektörel üretim, ithalat v.b. gibi ekonomik nitelikte 
olup problemin özünü oluşturur. Ekzojen değişkenler ise, modelin 
çözülmesi için önceden bilinmesi gereken değişkenlerdir. Bunlar 
ekonomik nitelikte olabileceği gibi olmayabilirler de. Bu değişken-
ler modelde veri olan değişkenlerdir. İkinci Plan modelinde, endo-
jen ve ekzojen değişken dışında bir diğer değişken takımı da, ön-
ceden belli değişkenlerdir. Bunlar, baz yılma ait değişkenler olup, 
aslında ekzojen yani bilinen değişken niteliğinde sayılabilir. 

İkinci Plan modelinde yer alan söz konusu değişkenlerin içe-
rikleri ve sayısı ile modelin denklemleri aşağıda verilmektedir: 

Mode in Endojen Değişkenleri Sayı 

Vj j sektörü üretimi 6 
Cj j sektöründe üretilen tüketim malları 6 
Mcj j sektörü tüketim malları ithalatı 3 
M 3̂ İmalat sanayii sektörü yatırım malları ithalatı 1 
Jj j sektöründe üretilen yatırım malları 2 
Y; j sektöründe yatırılan katma değer 6 
MK Hammaddeler ithalatı 1 
J' i sektöründe gayrı safi  yatırımlar 6 
J Toplam yatırımlar 1 
GNP Gayrı safi  milli hasıla 1 
Sg Kamu tasarrufları 1 
Sp Özel tasarruflar l 
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NGR : Net kamu geliri 1 
C : Toplam tüketim harcamaları 1 
Cp : Toplam özel tüketim harcamaları 1 
Lj : j sektöründe istihdam edilen işgücü miktarı 6 
F : Ödemeler dengesi cari işlemler açığı 1 

Toplam 45 

Modelin Ekzojen Değişkenleri 

Xj : j sektöründe üretilen ihracat malları 3 
TT : Ticaret hadeleri 1 
GTA : Hükümet dış transferleri  1 
U : Görünmiyen işlemler net geliri 1 
SEE : Kamu iktisadi teşebbüsleri net geliri 1 
ATR : Otonom vergi geliri 1 
GTD : Hükümet dış transferleri  1 
D : Kamu sektörü finansman  açığı 1 

Toplam 10 

Modelin Önceden Belli Değişkenleri 

MR : Baz yılı hammaddeler ithalatı 1 

Mj3 : Baz yılında imalat sanayi sektörü yatırım malları 
ithalatı 1 

Mcj : Baz yılda j sektörü tüketim malları ithalatı 3 

Vj,67 : Baz yılda j sektörü üretimi 6 

GNP : Baz yılda gayrı safi  milli hasıla 1 

J j
0 : Baz yılında j sektöründe yatırım 6 

Vj,63 : 1963 yılında j sektörü üretimi 6 

Toplam 24 

Modelin Katsayıları (Parametreleri) 

ay : İnput-output katsayıları (i, j = 1, 
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aoj : j sektörü katma değer katsayıları ( j = 1, ,6) 
Uj : j sektöründe hammadde ithal input 

katsayıları ( j = 1, ,6) 
KI : marjinal sermaye/hasıla oranları (i = 1, ,5) 
rj : yatırımların yaratıldıkları sektörlere 

göre dağılım katsayıları (j = 3,4) 
Yj : sektörler itibariyle özel tüketim 

harcamaları katsayıları (j = 1, ,5) 
aj : tüketim malları ithalat katsayıları ( j = 1,2,3,) 
3j : makina-teçhizat ithalat katsayısı (j = 3 ) 
X : kamu sektörü marjinal tasarruf  eğilimi 
<7 : özel sektör marjinal tasarruf  eğilimi 
tc : tüketim malları ithal vergileri oranı 
tj : yatırım malları ithal vergileri oranı 
t R : hammaddeler ithal vergileri oranı 
rc : yatırım malları ithalatında kâr oranları 
rj : tüketim ithalatında kâr oranları 
r m : hammadde ithalatında kâr oranları 
tvj : üretim vergileri oranları 
ty : gelir vergileri oranları 
Lj : sektörler itibariyle istihdam katsayıları (j = 1, ,6) 

Modelin Denklemleri 
1. AV, = a u AVı+ ... + au A V6 + A Cı + AXı-AM°ı 

2. A V 2 = a 2 ı A V ı + ... + 326 AV« + AC2 + A X2-AMC
2 

3. A V3 = a3ı A Vı + ... + a* A V6 + A C3 + AJ3+ A X 3 - A M C
3 - AMJ

3 

4. A V4 = a4ı A Vı + ... + a* A V6 + A C4 + AJ4 

5. A- V5 = a5ı A V, + ... + a» ' A V» + A C5 

6. A V6 = A C6 

7. A Y, = a« A Vi 
8. A Y2 = ao2 A V2 
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9. A Y3 = a03 A V3 

10. A Y4 = am A V4 

11. A Y5 = aos A V5 

12. A Y6 = ao6 A V6 

13. A M R = n, A V, + p.2 A V2 + y,3A V3 + \u A V4 + Us A V5 + n« A V6 

14. A J1 = K, A AV, 
15. A j2 = K2 A A V2 

16. A j3 = K3 A A V3 

17. A j4 = K4 A A V4 

18. Aj 5 = K5 A A V5 

19. A j6 = A j - A j1 - A j2 - A j3 - A j4 - A j5 

20. A j3 = r3 A j 
21. A j4 = r4 A j 
22. AGNP= AY, + + A Y6 + ATT - A GTA 
23. A Cı = yi A Cp 

24. ACı = yaACp 
25. AC3 = YsACp 
26. A C4 = Y4 A Cp 

27. A Cs = Ys A Cp 

28. A C = ACP + AC6 

29. A Mcı = aıACı 
30. AMc

2 = a2 A C2 

31. AMc
3 = a 3 AC 3 

32. AMh = p3 A j3 

33. A Sg = \ (ANGR) 
34. A!.SP = a- ( A G N P - A N G R ) 
35. A Cp = A GNP - A GNR - A S, 
36. AL, = U (j'o + Aj1) 
37. AL2 = h (j2o + Aj2) 
38. AL, = h (j3„ + A j3) 
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39. A U = U (j4o + A j4) 
40. A U = h (j5o + A j5) 
41. A La = U (j6o + + Af) 

42. AF = — — — x A Mcj + - — AM j
3 + 

(1 + te) (1+r . ) j t (1+tj) (1+r,) 

1 3 
A M R - 2 AXj - U + AGTA - ATT 

i=ı ( 1 + r m ) ( 1 4 - î r ) 

43. A C6 = A NGR 4- A D - A Sg 

44. ANGR=* tR A MR + A tR MR + tj İ M H A tj M j
3 4- tc j A Mcj 

j=ı 

3 _ 6 6 _ 

4- A tc 2 Mci + X tvi A Vj + E tv j Vj + ty AGNP 
İ=1 j=l 

4- A ty GNP + A SEE + A ATR 4- A GTA + A GTD 
45. AJ = A SP 4- A Sg -t- A F 

Modelde baz yıl olarak belirtilen yıl. Birinci Beş Yıllık Plan 
döneminin son yılı olan 1967 dir. Modelin 45 denklemini 8 grupta 
incelemek mümkündür. 

i) Üretim  Denklemleri  : İlk 6 denklem modelde yer alan sek-
törlerin üretim ilişkilerini gösteren input-output denge denklemle-
ridir. Bu denklemlerdeki aij'ler, yerli input katsayılarıdır. Bunla-
rın, İkinci Plan döneminde sektörler arasında var olacağı düşünü-
len teknoloj k ilişkilere göre saptanması öngörülmüştür. 

Kamu hizmetleri sektörü (6 nci sektör) diğer sektörlere veri-
lecek ara malı üretmediği için, bu sektöre ait ara talep boş bırakıl-
mış ve üretimi doğrudan doğruya nihai talebe gitmiştir. Her sektö-
rün nihai talebi tüketim, yatırım, ithalat ve ihracat gibi makro bü-
yüklüklere bölünmektedir. İlk 5 sektördeki tüketim özel tüketimi, 
6 nci sektördeki tüketim (C6) ise kamu tüketimini vermektedir. Ya-
tırımlar, yatırım malı üreten sektörlerde yer almaktadır. Bu sek-
törler (3 ve 4), imalat sanayii ile inşaat sektörleridir. Net stok de-
ğişmeleri yatırımlar içinde düşünülmüştür. Dış ticaret faaliyetleri-
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nin (ithalat ve ihracat), uluslararası sektör olarak kabul edilen, ta-
rım, madencilik ve imalat sanayiinde yer aldığı görülmektedir. 

ii) Gelir Denklemleri:  7 - 12, 22 ve 44 no. lu 8 denklem gelir 
denklemleridir. Bunlardan 7 -12 no. lu denklemler, gayrı safi  üre-
timden yerli ara talebin ve ithalatın çıkarılması sonucu bulunan 
katma değere geçiş denklemleridir. Başka bir deyişle a ĵ katma de-
ğer katsayısı, 

6 
a„j = 1 - s ay - m 

j=ı 

formülü  ile hesaplanmakta ve bu katsayı sektör üretimleri (Vj) ile 
çarpılarak, sektörel katma değerlere (Yj) varılmaktadır. Sektörel 
katma değerler (gelirler), dolaylı vergi ve aşınma paylarını da kap-
sadığı için, gayrı safi  niteliktedir ve piyasa fiyatları  ile ifade  edil-
miştir. Bunun sonucu olarak yatırım ve tasarruflar  da gayri safi-
dir. Tasarruflar,  özel, kamu ve dış tasarruf  şeklinde üçe ayrıldığı 
için, gayri sofilik  özel tasarruf  kalemi için söz konusu olacaktır. 

22. no. lu denklemde, gayri safi  milli hasılanın, amortismanı 
da kapsayan sektör gelirleri ile kamu dış transferleri  ve ticaret 
hadleri değişimine eşitlendiği görülmektedir. 44 no. lu denklem ise, 
net kamu gelirlerinin kaynaklarını göstermektedir. Net kamu geli-
ri çeşitli vergilerin ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iç ve dış ka-
mu transferlerinin  fonksiyonudur.  Vergiler; ithalattan alman ver-
giler (tR, ti, tc), üretim vergileri (tvj) ve gelir ve kurumlar vergileri 
(ty) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bu denklemde t katsayıları 
şimdiki vergi oranlarını, A t katsayıları da bu oranlarda İkinci 
Plan dönemi içinde öngörülen değişiklikleri göstermektedir. 

iii) Yatırım  Denklemleri  : 14 - 21 no. lu 8 denklem yatırını 
denklemleridir. Bunlardan ilk 5'i, hızlandıran ilkesine uygun yatı-
rım fonksiyonlarıdır.  Ki, sektörel marjinal sermaye/hasıla katsa-
yılarıdır. Denklemlerden de görüleceği üzere, modelde yatırımların 
olgunlaşması dönemi göz önüne alınmamıştır. 

Denklem 20 ve 21, yatırımların yaratıldıkları sektörlere göre 
dağılımını vermektedir. Yani toplam yatırımların makine teçhizat 
(sektör 3) ve inşaat (sektör 4) bölümlerini göstermektedir. 

Yatırım denklemlerinden de görüleceği üzere, bu modelde sek-
törel özel ve kamu yatırımı ayrımı yer almamaktadır. Bu alternatif, 
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plancılıkta esnek olma fikrine  bağlı kalınarak yıllık programlara 
bırakılmıştır. 

iv) Tüketim  Denklemleri  : 22-28 ve 35 no. lu denklemler, tü-
ketim denklemleridir. Bunlardan ilk 5'i, sektörler itibariyle özel 
tüketim harcamalarını, toplam özel tüketimin fonksiyonu  olarak 
göstermektedir. Burada yer alan Yj katsayıları, sektörel tüketim 
harcamalarının toplam özel tüketim içindeki paylarını gösterdiği 
ve toplamları da l'e eşit olduğu için, bu denklemlere özel tüketim 
harcamalarının sektöre! dağılımı olarak bakılabilir. 

28 no. lu denklem toplam tüketim harcamalarının özel ve ka-
mu şeklindeki ayrımını vermekte, 35 no. lu denklem ise, özel tüke-
tim, gayri safi  milld hasıla ile net kamu geliri ve özel tasarruflar  ara-
sındaki fark  olarak tanımlanmaktadır. 

v) Tasarruf  Denklemleri  : Tasarruflar  33 ve 34 no.lu denklem-
ler yardımı ile model içinde yer almaktadır. Tüketimde olduğu gi-
bi, tasarruflar  da kamu ve özel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 33 
no. lu denklemde, kamu tasarrufları,  net kamu gelirlerinin; 34 no. lu 
denklemde de özel tasarruflar,  gayri safi  milli hasıla ile net kamu 
gelirleri farkının  fonksiyonu  olarak gösterilmişlerdir, <r katsayısı 
özel tasarruf  eğilimini gösterdiği için, dolaylı yoldan marjinal özel 
tüketim eğiliminin bulunmasına da olanak verir. 

vi) İthalat  Denklemleri:  13, 29, 30, 31 ve 32 no.lu denklemler 
ithalat denklemleridir. İthalat modelde 3'lü bir ayrıma tabi tutula-
rak ele alınmıştır. 13 no. lu denklem, hammade ithalatının sektör 
gayri safi  üretimlerinin fonksiyonu  olduğunu; 29, 30 ve 31 no. lu 
denklemler, tüketim malları ithalatının tüketim harcamalarının bir 
fonksiyonu  olduğunu ve 32 no. lu denklem de, yatırım malları itha-
latının yatırımların fonksiyonu  olarak düşünüldüğünü gösterir. 

vii) İstihdam  Denklemleri:  İstihdam denklemleri modelde 
36 - 41 no. lu denklemler olarak yer almakta ve İkinci Beş Yıllık dö-
neminde sektörlerdeki istihdam artışlarının, aynı dönemdeki yatı-
rımların bir fonksiyonu  olduğunu göstermektedir. Denkl enderdeki 
Cjoi + A j'), i sektöründe baz yılındaki yatırımlar ile plan dönemin-
de meydana gelecek yatırım artışlarını ifade  etmektedir. 

viii) Diğer Denklemler:  Modelin yukarda verilen gruplar dı-
şında kalan üç denge denklemi daha vardır. Bunlar 42, 43 ve 45 
no. lu denklemlerdir. 
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42 no. lu denklem ödemeler dengesi cari işlemler açığını gös-
termektedir. Ticaret hadlerindeki değişmelerin (A TT) etkisi, 22. lu 
denklemde de olduğu gibi, burada da ele alınmıştır. U değişkeni, 
hizmet sektörünün ihracat ve ithalat kalemleri arasındaki farkın 
net değerini gösterir. İthalat değişkenleri önünde görülen katsayı-
lar, piyasa fiyatları  ile ifade  edilen ithalat değerinin CİF değerlere 
çevrilmesi için yapılan işlemi göstermektedir. Bu katsayılarda yer 
alan t'ler, İthalata uygulanan vergi oranlarını, r'ler de ithalatçı kâr 
oranlarını ifade  etmektedir. 

43 no. lu denklem kamu net geliri ile kamu sektörü tüketim 
harcamaları ve kamu tasarrufları  arasında denge kurmaktadır. Bu 
denkleme göre kamu kesimi finansman  açığı 

AD = AC6 + A Sg — A NGR 

olmaktadır. Kamu kesiminde dengeye ulaşılması için, finansman 
açığını ifade  eden D ekzojen değişkeninin sıfır  değeri alması zo-
runludur. Bu değişken sıfır  varsayıldığında, kamu sektörü tüketim 
harcamaları, net kamu gelirleri ile kamu tasarrufları  arasındaki 
farka  eşit olmaktadır. 

Modelin son denklemi olan 45 no. lu denklem, yatırımları, ya-
tırılabilir fonlar  toplamıyla sınırlamaktadır. Başka bir deyişle, bu 
denklemde finansman  kaynakları yatırımlar için bir üst sınır ola-
rak konulmuş bulunmaktadır. 

3. Modelin Değerlendirilmesi 

Yukarda teknik içeriği verilmiş bulunan İkinci Beş Yıllık Plan 
modeli bir optimizasyon değil, bir tutarlılık modelidir. Başka bir 
deyişle, modelde maksimize veya minimize edilmeye çalışılan her-
hangi bir değişken bulunmamaktadır. Buna karşın, modelin sektör-
lerarası tutarlılığı sağlamayı, sektör içi optimaliyeti gerçekleştir-
meyi ve dar boğazların doğmasına olanak vermemeyi amaçladığı 
söylenebilir. 

Bu modelin eleştirilebilecek yönleri olarak, yatırımların olgun-
laşma sürelerinin ihmal edilmiş olması, kamu-özel yatırım ayrımı-
nın yapılmamış olması, fiyat  hareketlerinin model dışında tutulma-
si, kaynaklarla ilgili kayıtlamaların yatırımlar dışında modelde yer 
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almaması, örneğin istihdam ve kapasiteye ilişkin sınırlamalara yer 
verilmemiş olması ileri sürülebilir. 

Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her makro model ekonomi-
de var olan bütün yapısal ilişkileri ortaya koymayabilir. Kaldı ki 
belli davranış ilişkilerinin de teoriye uygun olarak işleyeceği esa-
sen beklenmemelidir. Bu gibi durumlar mevcut istatistiki bilgiler-
le yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında İkinci Plan modeli-
nin eksiksiz bir model olmadığını, örneğin para politikası ile ilgi-
li analizlere olanak vermediğini belirtmek gerekir. Ancak bu mo-
delin belli amaçlar güden çeşitli ek modellerle tamamlanarak ek-
sikliklerinin giderilme olanağı her zaman vardır. 

İkinci Plan, Birinci Beş Yıllık Plan modeli ile karşılaştırıldı-
ğında birçok yönlerden üstünlük taşıdığı söylenebilir. Bir kere  bu 
model çok sektörlüdür. Ayrıca modelde ulusal ve uluslararası sek-
tör ayrımına yer verilmiştir. Bu yaklaşım, sektörlerin üretim ge-
reklerinin sağlanmasında iç üretim veya dış ticaret şeklindeki al-
ternatiflerin  daha sistemli bir biçimde analiz edilmesine olanak ve-
rir; dar dıoğazların giderilme olanaklarını sistemin bütünü içinde 
matematik olarak çözümlemeye yardım eder. İkinci  olarak,  bu 
model input-output yaklaşımını da içermektedir. Sektörel input-
output yapısı, ekonominin makro büyüklükleri ile sistemli bir şe-
kilde modelde birleştirilmektedir. Nihayet,  Birinci Beş Yıllık Plan 
basit bir Harrod-Domar modeli olup ekonominin bütününe ait tek 
bir sermaye/hasıla katsayısı üzerine bina edilmiştir. Buna karşılık 
İkinci Planda sektörel sermaye/hasıla katsayılarını hesaplamak 
yoluna gidilmiş ve bunlara davrandırılan bir plan hazırlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plan modeli daha sonra Prof.  Tinbergen, 
Prof.  Hansen ve Prtof.  Sandee ile yapılan ortak çalışmalar sonucun-
da değiştirilerek 26 denkleme indirgenmiştir. Bu model 5 sektörlü 
olup 26 endojen ve 19 ekzojen değişkeni içerir. Ancak bu değişik-
lik yukarda sunulan modelin temel yapısını değiştirmediği için, 
modelin bu şeklini burada ayrıca açıklamayı gerekli görmedik ve 
orijinal şekli ile yetinmeyi uygun bulduk. 

III. ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLANIN MAKRO MODELİ 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, Birinci ve İkinci Plan çalışmalarında 
olduğu gibi, üç aşamalı bir yöntemle hazırlanmıştır. Birinci aşa-
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mada makro büyüklükler ile iİgili analizler, ikinci aşamada ekono-
minin çeşitli sektörleri ile ilgili ayrıntılı incelemeler, üçüncü aşa-
mada da proje değerlendirilmelerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 
Önceki plan çalışmalarında da yapıldığı gibi, her aşamada elde 
edilen sonuçlar diğer aşama sonuçları ile kontrol edilerek aşama-
lar arasında bağlantı sağlanmıştır. 

1. Modelin Temel Özellikleri 

Üçüncü Beş Yıllık Plan modeli, input-output tekniğine dayalı 
çok sektörlü bir tutarlılık modelidir. Model, ekonominin makro 
büyüklükleri ile sektörlerarası üretim yapısı arasındaki ilişkileri 
sistematik ve tutarlı bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Üçüncü Plan modeli, önceki plan modellerine oranla daha faz-
la işlenmiş, ileri bir modeldir. Birinci Plan modelinin tek sektörlü, 
İkinci Plan modelinin 5 sektörlü olmasına karşılık, Üçüncü Plan 
modeli 37 sektörlüdür. Sektör sayısının bu düzey çıkarılmasında 
büyük ölçüde ekonominin gelişmesi, istatistik! bilgi toplanmasın-
da sağlanan gelişmeler ve plancılık tecrübesinin artması etken ol-
muştur. 

Model, İkinci Plan modelinde olduğu gibi marjinal nitelikte 
değildir. Başka bir deyişle, makro büyüklükler plan dönemindeki 
artışları ifade  etmemektedir. İkinci Plan modelinin aksine bu mo-
delde plan döneminin son yılı olan 1977 yılı için çözüm yapılmıştır. 

Üçüncü Plan modelinde makro büyüklükler saptanırken, 37 
sektörlü 1967 input-output tablosundan yararlanılmış, ancak 1967 
yılı tablosundan elde edilen input katsayılarının 1977 yılında ge-
çerli olabilecek değerleri koruyabilmesi için gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. 

Üçüncü Plan modeli çözümlenirken, modelin değişken ve kat-
sayılarına farklı  değerler verilmiş ve alternatif  çözümler elde edil-
miştir. Bu alternatif  çözümler, karşılaştırmalı olarak değerlendiril-
miş ve yapılabilirliği açısından en üstün olanı seçilmiştir. Bu, di-
ğer planlarda görülmeyen yeni bir yaklaşımdır. Ayrıca bu değer-
lendirmede, alternatif  çözümler sadece yapılabilirlikleri açısından 
değil fakat  uzun dönemli amaçlara ve hedeflere  uygun olup olma-
ma yönünden de irdelenmişlerdir. Bu nedenle Üçüncü Plan hedef-
leri tutarlı ve yapılabilir olduğu kadar, uzun dönemli amaçlara uy-
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gundur ve bu amaçları gerçekleştirmek için Üçüncü Plan dönemin-
de ulaşılması zorunlu düzeyi sağlıyacak niteliktedir. 

2. Modelin Matematik Çerçevesi 

Modelde 140 değişken, 314 parametre, 64 baz yılı değişkeni 
ve 70 denklem vardır. 140 değişkenin 70'i eikzojen, 70'i de endojen-
dir. Bu değişken ve parametrelerin tanımları ile sayıları aşağıda 
verilmiştir. 

Modelin Endojen Değişkenleri : Sayı 

Y : Gayri Safi  Yurt îçi Hasıla (piyasa fiyatları  ile) 1 

YN : Gayri Safi  Milli Hasıla (piyasa fiyatları  ile) 1 
Yd : Özel Harcanabilir Gelir 1 
Sp : Özel Tasarruflar  1 
SG : Kamu Tasarrufları  1 
M : İthal İkamesinden Sonraki Fiili İthalat 1 
M : İthal İkamesi Olmaması Halinde Toplam 

İthalat İhtiyacı 1 
MS :> Toplam İthal İkamesi 1 
C : Toplam Tüketim 1 
Cp : Özel Tüketim 1 
CG : Kamu Tüketimi 1 
I : Toplam Gayri Safi  Sermaye Yatırımı 1 

N : Toplam Stok Değişmeleri 1 
TIND Toplam Dolaylı Vergiler 1 

TR : Üretimden Alınan Dolaylı Vergiler 1 
Tep : Özel Tüketimden Alman Dolaylı Vergiler 1 
TCG : Kamu Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler 1 
TE : İhracatta Vergi İadesi ve İhracata 

Verilen Primler 1 
Tı : Yatırım Mallarından Alınan Vergiler 1 
Xı : i Sektörü Üretimi (i = 1, , 37) 37 
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Özel Tüketimin İthalat Gereği 
Kamu Tüketiminin İthalat Gereği 
Ara Malları İthal İkamesi 
Özel Tüketim İçin Tüketim Malları İthal İkamesi 
Kamu Tüketimi İçin Tüketim Malları İthal İkamesi 
Yatırım Malları İthal İkamesi 
Ara Malları İthalat Gereği 
Yatırım Malları İthalat Gereği 
İthal İkamesinden Sonraki Fiili Ara Malları İthalatı 
İthal İkamesinden Sonraki Fiili Tüketim 
Malları İthalatı 

Mı : İthal İkamesinden Sonraki Fiili Yatırım 
Malları İthalatı 1 

RG : Kamu Harcanabilir Geliri 1 
Re : Ek Tasarruf  Gereği 1 
Td : Dolaysız Vergiler 1 

Toplam 70 

Modelin Ekzojen Değişkenleri : 
YNF : Gayri Safi  Milli Hasıla (faktör  fiyatları  ile) 1 
F : Dış Alem Faktör Gelirleri (Faiz ödemeleri + kâr 

transferleri  + Proje kredileri hizmet ödemeleri) 1 
B : Ödemeler Dengesi Açığı 1 
E : Toplam İhracat (Mal ihracatı + turizm (net) + 

diğer görünmiyen kalemler) 
C ig : i Sektörü üretiminin Kamu Sektörüne Giden Kısmı 31 
Eı : i Sektörü İhracatı 31 
Gf  : Kamu Sektörü Faktör Gelirleri 1 
G n t : Kamu Sektörü Vergi Dışı Gelirleri 1 
ÖT : Kamu Sektöründen Özel Sektöre Transferler  1 
D f  : Dış Alem Faktör Ödemeleri (Kamu Sektöründen) 1 

Toplam 70 
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Görülüyor ki modelde yatırımların toplam düzeyi ve sektörel 
dağılımı ile sektörlerin üretim düzeyleri endojen değişken olarak 
alınmıştır. Ayrıca toplam ithal ikamesinin de modelde endojen 
bir değişken olarak düşünülmesi modelin önemli bir özelliğini oluş-
turur. İthal ikamesinin sektörel bölünüşü ise model dışında yapı-
lan çalışmalarla saptanmıştır. Öte yandan modelde yer alan 70 ek-
zojen değişkenden 31'i ihracatın sektörel dağılımını, diğer 31'i de 
kamu tüketiminin sektörel dağılımını göstermektedir. Ayrıca, B, 
E, F, GF, GNT, ÖT, Df  ve YNF ekzojen değişken olarak alınmışlardır. 
YNF aynı zamanda modelin hedef  değişkenidir. Modelin parametrele-
ri ve baz yılı değişkenleri de şunlardır : 

Modelin Parametreleri : Sayı 
A : Yerli İnput Katsayıları Matriksi (37 x 37) 1 
c : Marjinal Tüketim Eğilimi 1 
a : Özel Tüketim Denklemindeki Sabit Terim 1 
fi  : Toplam Özel Tüketim İçinde i Sektörünün Payı 

(i = 1,..., 4, 7, ... 16, 18, 19, 23, ... 33, 36, 37) 29 
n : Toplam Yatırım İçinde i Sektörünün Payı 

(i = 23, ... 26, 28, 29, 30, 34, 35) 9 
kj : j Sektöründen Marjinal Sermaye/Hasıla Oranı 37 
nj : Stok Değişmeleri/Üretim Oranları (j = 1, ... 26) 26 
Vi : Sektörel Katma Değer Katsayıları 37 
mSi : i Sektörünün İthal İkamesine Yüzde Katkısı 

(i = 3, 5, 6, 13, 15, ... 19, 21, ... 26) 15 
ms r : Toplam İthal İkamesi İçinde Ara Malları İthal 

İkamesinin yüzde payı 1 

mscp : Toplam İthal İkamesi İçinde Özel Tüketimdeki 
İthal İkamesinin Yüzde Payı 1 

mscg : Toplam İthal İkamesi İçinde Kamu Tüketimindeki 
İthal İkamesinin Yüzde Payı 1 

mSi : Toplam İthal İkamesi İçinde Yatırım Malları İthal 
İkamesinin Yüzde Payı 1 

mrj : j Sektöründe Bir Birim Üretim İçin Gerekli Ara 
Malları İthalatı 37 
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t D 

Tüketim Malları İthalatının Özel Tüketim 
İçindeki Payı 
Tüketim Malları İthalatının Kamu Tüketimi İçindeki 
Payı 
Yatırım Malları İthalatının Toplam Yatırımlara 
Oranı 
Yurt İçinde Üretilen Malların Tüketiminden 
Alman Dolaylı Vergi Oranı 
Özel Tüketime Giden İthal Mallarından Alınan 
Vergilerin Oranı 
Kamu Tüketimi İçin Yurt İçinde Üretilen Mallardan 
Alman Dolaylı Vergilerin Oranı 
Kamu Tüketimi İçin İthal Edilen Mallardan Alınan 
Dolaylı Vergilerin Oranı 1 
j Sektörünün Yerli Üretimi Üzerindeki Dolaylı 
Vergilerin Oranı 37 
j Sektörünce Kullanılan Ara Malları Üzerinden 
Alman Dolaylı Vergilerin Oranı 37 

Üretimde Kullanılan Yerli Girdiler Üzerindeki 
Ortalama Vergi Oranı 1 

Üretimde Kullanılan İthal Edilmiş Ara Malları 
Üzerindeki Ortalama Vergi Oranı 1 
Yatırımların Yerli Kısmı Üzerindeki Ortalama 
Vergi Oranı 1 
İthal Edilmiş Yatırım Malları Üzerindeki Ortalama 
Vergi Oranı 1 
Sektörler İtibariyle İhracat Üzerinden Alınan Vergi 
Oranı veya İhracatta Vergi İadesi ya da İhracata 
Verilen Prim Oranı (i = 1, ... 4, 6, ... 26, 28 
30, 32, 33, 36) 31 
Tarım ve Tarım Dışı Gelirler Üzerinden Alman 
Ortalama Vergi Oranı 1 

Toplam 314 
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Modelin Baz Yılı Değişkenleri : Sayı 

Io : 1972 Yılı Toplam Gayri Safi  Sabit Sermaye 
Yatırımları (1967 Fiyatları ile) 

Xi : 1972 Yılı Sektörel Üretim Değerleri 
(1967 Fiyatları ile) 

N; : 1972 Yılı Stok Değişmeleri Değerleri 
(1967 Fiyatları ile) 

32 

26 

1 

Toplam 64 

Görülüyor ki parametreler içinde sadece sermaye/hasıla kat-
sayıları ile stok/hasıla katsayıları marjinal nitelikte, diğer bütün 
katsayılar da ortalamalar niteliğindedir. Baz yılı olarak modelde, 
İkinci Beş Yıllık Plan döneminin son yılı olan 1972 yılı alınmıştır. 
Modelin denklemleri şu gruplar altında incelenebilir: 

i) Modelin  Tanımsal  Denklemleri:  Modelin ilk 10 denklemi, 
makro ekonomik büyüklükleri tanımlayan ve genel dengeyi oluş-
turan denklemlerdir. Bunlar, 

5. B = M - ( E + F) 

6. C = CP + CG 

7. MS = M - ( E + F ) - ( I + N) - ( S P + S G ) 

8. TIND = TR + Tep + TCG + TI — TE 

9. M = M R + MCp + .MCG + Mı 

1. Y = C + 1+ E + N — M 

2. YN = Y + F 
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X j ) ~ 3 jeLo I o , i 
2 2 

+ 2 JELı K I ( X J ~ ^ ~~ 3 J'ELI I O ' J 
1 2 2 X 

5 S 
- . T 0.5 I_,,j + 2.9 Io,j 

5 S 
- . I-ı,j + 2.8 I, 
6 JEL2 

(1) no.lu denklem GSYIH'nın bilinen denklemidir ve harca-
malar yolu ile milli hasıla eşitliğini göstermektedir. 

(2) no.lu denklem, GSMH'nın gayri safi  yurt içi hasıla ile dış 
alem gelirleri toplamına eşit olduğunu ifade  etmektedir. 

(3) no.lu denklemde özel harcanabilir gelir tanımlanmakta-

(4) no. lu denklem, faktör  fiyatları  ile GSMH'nın, piyasa fi-
yatları ile GSMH dan dolaylı vergilerin çıkarılmasından sonra ka-
lan kısmına eşit olduğunu göstermektedir. 

(5) n. lu denklemde ödemeler dengesi açığı tanımlanmakta-
dır. Denklemden de görüldüğü gibi, bu açık, ithalat toplamından, 
ihracat ile dış alem faktör  gelirleri toplamının çıkarılmasına eşit 
olmaktadır. 

(6) no. lu denklemde toplam tüketimin kamu-özel tüketim şek-
lindeki ayrımı verilmektedir. 

(7) no. lu denklem ithal ikamesini tanımlamaktadır. Bu denk-
lem, ithal ikamesinin (MS), ithal ikamesi yokluğundaki ithal gere-
ği (M) ile ihracat (E) ve dış alem faktör  gelirleri (F) toplamı ara-
sındaki farkın  yani cari işlemler açğmın [M - (E + F) ], dış ta-
sarruf  gereğine [ ( I + N) — (SP + SG) ] eşit olduğu açık bir şe-
kilde göstermektedir. 

(8) no. lu denklem, toplam net dolaylı vergileri tanımlamakta-
dır. Bu vergilerin değeri, üretim ve nihai mallar üzerinden alman 
vergiler toplamına eşit olmaktadır. 

dır. 
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(9) no. lu denklemde, ithal ikamesinin olmaması halindeki it-
halat gereğinin, ara ve nihai mal ithalat miktarları toplamına eşit 
olduğu ifade  edilmektedir. 

(10) no.lu denklem yatırım denklemidir. Bu denklemin elde 
edilmesinde şöyle bir yol izlenmiştir. 

Yatırımlarla üretim artışları arasında hiç bir gecikme olmadı-
ğı varsayılırsa, plan döneminde herhangi bir sektördeki toplam sa-
bit sermaye yatırımı 

K = k (X - X) 

şeklinde ifade  edilebilecektir. Şimdi, yatırımların plan döneminde 
yılda Z gibi sabit oranda arttığını düşünelim. Şu halde plan döne-
minde yapılacak toplam yatırımlar 

K = Io + Z + Io + 2Z + Io + 3Z + Io + 4Z +I 0 + 5Z 
K = 5I0 + 15Z 

olur. Bu eşitliği, planın son yılındaki yatırımların 

K = Io + 5Z 

olacağını hatırda tutarak 

K = 2I0 + 31 

şeklinde ifade  etmek mümkündür. O halde, 

2 I» + 3 I = k (X - X) 

eşitliği yazılabilecek ve buradan planın son yılma ait sabit serma-
ye yatırımı 

1 - 2 
I = — ğ - k (X - X) - - y ~ I0 

sonucuna varılacaktır. Bu denklem 37 sektör için yazılırsa, 

t 1 37 2. _ 
I = — X kj (Xj - Xj) - - J - I 
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şekline dönüşür. Şu halde, plan döneminin son yılındaki toplam 
sabit sermaye yatırımları, sektörel marjinal sermaye/hasıla katsa-
yıları esas alınarak, plan dönemindeki sektörel üretim artışları ile 
önceki yıllara ait sabit sermaye yatırımı toplamı cinsinden tanım-
lanmış olmaktadır. Ancak bu denklemde yatırımlarla üretim artış-
ları arasındaki gecikmenin dikkate alınmadığı görülmektedir. Oy-
sa modelde bu gecikmeler de göz önüne alınmış ve model daha ger-
çekçi bir hale getirilmiştir. Bu amaçla sektörler 4 gruba ayrılmış-
tır. Bu gruptaki sektörler ve gecikmelerle ilgili varsayımlar şöyle-
dir. 

Lo = Gecikme Yok (Sektörler: 3,5,14,28,29,30,32,...35,37) 

Lı = 1 Yıllık Gecikme (Sektörler: 1,4,7,... 12,15,19,20,23) 

Li.5 = 1.5 Yıllık Gecikme (Sektörler: 17,18,22) 

U = 2 Yıllık Gecikme (Sektörler: 2,6,13,16,21,27) 

Bu gecikme varsayımları altında modelin 10 no. lu denklemine 
ulaşılmış olmaktadır. 

ii) Sektörel  Üretim  Denklemleri:  Modelin (11-47) no. lu denk-
lemleri sektörel üretim ilişkilerini gösteren input-output denge 
denklemleridir. Sektörel arz-talep dengeleri matriks notasyonu ile, 

(11 - 47) X = (1 - A)-1 (37x37) . (Cip + C ig + li + Ni + Ei 
+ MSi) ( 37x1) 

şeklindedir. 

Bu denklemlerde, 

C ip = i inci sektör outputunun özel tüketime giden kısmını 
göstermekte ve i = 1,...,4,7,...,16,18,19,23,...,33,36,37 

N; = i inci sektör -outputunun stok artışlarına giden kısmını 
göstermekte olup, i = 1,...,26 no. lu sektörlerde ve 

MSi = i inci sektör ithal ikamesini ifade  etmekte ve i = 3,5,6, 
13,15,... ,19,21,. ,.,2d no. lu sektörlerde yer almaktadır. 
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iii) Tüketim  Denklemleri:  48 ve 49 no.lu denklemler, sırası 
ile, modelin özel ve kamu tüketimi denklemleridir. Özel tüketim 
denklemi, 

48. CP = 2 fi  (c Y d + a) + MCP + T C P 
i =7 

şeklinde verilmiştir. Buna göre toplam özel tüketim, harcanabilir 
gelirin bir fonksiyonu  olup, toplam yurt içi özel tüketime, özel 
tüketimin ithalat gereği ile tüketimden alınan dolaylı vergilerin ek-
lenmesiyle bulunur. 

Kamu tüketimi de benzer şekilde, 

49. C G = 2 C İ B + MCG + TCG 
i =7 

olarak formüle  edilmiştir. 
iv) Stok  Değişmeleri:  50 no.lu denklem stok değişmelerini 

modele katmaktadır. Bu denklem, 

26 
50 N = 2 N; (XJ —XJ) - 2.2 Nı 

i = 1 2.8 

şeklinde formüle  edilmiştir3. 

v) İthal  İkamesi  ve İthalat  Denklemleri:  İthaf  ikamesini gös-
teren denklemler (51 — 54) no.lu denklemlerdir. 

İkamenin ara malları, tüketim malları ve yatırım mallarında 
söz konusu olduğu düşünülerek formüle  edilen denklemler, 

51. MSR == ms r MS 

52. MSCp = mscp MS 

53. MSCg = mscg MS 

54. MSI = ms. MS 
dir. Burada ms r + ms c s + msc p + ms, = 1 olmaktadır. 

3 Bu denklemin çıkarılışında izlenen yol, DPT, Third  Five  Year  Develop-
ment Plan (1973-1977). Growth and  Its  Solution,  adlı dokümanın EK'inde 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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İthalat denklemleri ise iki grupta verilmiştir. (55-58) no.lu 
4 denklem ithal ikamesinin olmaması halindeki «ithal gereğini», 
(59-61) no. lu 3 denklem de, ithal ikamesinden sonraki «fiili  itha-
latı » göstermektedir. 

— 37 

55. M r = 2 mrj Xj 

56. M c d = mcp 2 C>: 

57. MCG = mcg 2 Ci, 

58. Mj = m, I 

Bu denklemler, sırası ile, ara mallarının, özel tüketimin, ka-
mu tüketiminin ve yatırım mallarının ithal gereklerini göstermek-
tedir. 

59. M r = MR - MSR 

60. M c = (MCP + MCG) - (MSCP + MSCG) 

61. Mı =Mı - MSI 

(59-61) no.lu denklemler de, sırası ile, ara malları, tüketim 
malları ve yatırım mallarına ait, ithal ikamesi çıktıktan sonraki 
fiili  ithalatı göstermektedir. 

vi) Tasarruf  Denklemleri:  Modelde özel tasarruflarla  kamu ta-
sarrufları  62 ve 63 nıo. lu denklemlerle formüle  edilmiştir. Bunlar, 

62. Sp — YD — Cp 

63. SG = RG — CG 

dir. 
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vii) Vergi  Denklemleri:  Vergi denklemleri (64 - 69) no. lu denk-
lemlerle ifade  edilmektedir. Bunlar, 

64. TCP = t d c p ( | Cip + MSCp) + t m c P (MCP - MSCP) 
i=l 

65. TCG = tdcg ( F C IG + MSCG) + t m c g (MCG - M S C G ) 
i=7 

6 6 . TR = F ( t d r j X j + t m r j m r j X J ) + ( t d r - t m r ) M S R 

i=l 

67. T: = tdi ( I li + MSI) + t m ı (Mı - MSI) 
i=l 

6 8 . T n = f  t e i E i 

69. T d = t D Y N F 

dir. Birinci denklem özel tüketim üzerindeki dolaylı vergileri, ikin-
ci denklem kamu tüketimi üzerindeki dolaylı vergileri, üçüncü 
denklem ara malları üzerindeki dolaylı vergileri, dördüncü denk-
lem yatırım malları üzerindeki dolaylı vergileri, beşinci denklem 
vergi iadesi ve/veya ihracata verilen diğer prim ve sübvansiyonla-
rı ve sonuncusu da dolaysız vergileri göstermektedir. 

viii) Kamu  Harcanabilir  Geliri:  Modelin son denklemi kamu 
harcanabilir gelirini ifade  etmektedir. Bu denklem, 

70. R g = TIND + TD + GF + GNT - ( Ö T + DF) + RE 

şeklinde formüle  edilmiştir. Denklemden de görüleceği gibi kamu 
harcanabilir geliri, cari vergi mevzuatına göre baz yılda toplana-
cak dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, kamu faktör  gelirleri ile ver-
gi dışı kamu gelirleri toplamından, özel sektöre gelir transferleri  ile 
kamu sektöründen dış aleme yapılan faktör  ödemeleri transferleri-
nin çıkarılması ve kalan değere, plan döneminde alınacak tedbir-
lerle serbest hale getirilecek ek kaynakların (RE) eklenmesine eşit 
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olmaktadır. Burada RE, kamu harcanabilir geliri ile kamu har-
camaları arasında dengeyi sağlayan bir değişken olmaktadır. 

3. Modelin Değerlendirilmesi 

Yukarda matematik çerçevesi verilen Üçüncü Beş Yıllık Plan 
modeli, gayri safi  gelir ekzıojen değişkeni ile ihracat ve ödemeler 
dengesine ilişkin değişkenlere çeşitli değerler verilerek çözülmüş-
tür. Çeşitli büyüme hızları, ihracat artışı oranları ve ödemeler den-
gesi açıklarına göre yapılan 12 alternatif  çözüm içinden 10 uncu 
alternatif  seçilmiştir. Üçüncü Planda seçilen büyüme hızı yılda or-
talama 7.9 luk gayri safi  milli hasıla artışıdır ve bu artışın gerek 
tirdiği marjinal tasarruf  eğilimi % 38-40 dolayındadır. Planın en 
çok eleştirilen yönlerinden biri bu katsayının yüksekliği olmuş, bu 
oranın çok az ülkede gerçekleştirildiği ileri sürülmüş, bu orana 
ulaşabilmek için ekonominin tarım, ulaştırma gibi vergilenmeyen 
kesimlerinin yeniden gözden geçirilmesi önerilmiştir. 

Üçüncü Plana yöneltilen bir diğer eleştiri, bu modelin bir op-
timizasyon modeli olmamasıdır. Gerçekten bu model de, İkinci 
Plan modeli gibi bir tutarlılık modelidir ve optimum kılınmaya ça-
lışılan herhangi bir değişkeni içermemektedir. Ancak İkinci Plandan 
farklı  olarak çeşitli alternatif  çözümler yapılmış ve bunlar içinden en 
üstün ve yapılabilir olanı seçilmiştir. Bu daha ileri bir yaklaşım-
dır. Ayrıca plan çalışmaları sırasında 15 yıllık bir süreyi kapsayan 
8 sektörlü bir optimizasyon modeli de hazırlanmış ve modelin ilk 
5 yılı için elde edilen çözümler, Üçüncü Beş Yıllık Plan modeli çö-
zümleri ile karşılaştırılarak sonuçların tutarlı olduğu görülmüş-
tür. 

Plan modelinin önemli varsayımlarından biri de, plan döne-
minde Türk ekonomisinin nisbî fiyat  yapısında önemli değişmele-
rin olmayacağı ve dolayısı ile üretim fonksiyonlarının  ve tüketici 
tercihlerinin değişmeyeceğidir. Nisbî fiyat  istikrarı varsayımı, esas-
itibariyle, modelin temel dayanağı olan input-output yönteminden 
ileri gelmektedir. 1967 yılı input-output tablosundan elde edilen 
katsayılar 1972 ve 1977 yılları için revize edilerek kullanılmıştır. 
1977 yılına ait input katsayılarının geçerliliğini koruyabilmesi için, 
bunların saptanması sırasında kullanılan nisbî fiyat  düzeyinin plan 
döneminde değişmeyeceğini varsaymak doğru bir yakaşım olarak 
görünmektedir. Ancak bazı sektörler için tabloyu 1972 ve 1977 ye 
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göre revize etmek kanımızca yine de nisbî fiyat  değişikliğini bir öl-
çüde dikkate almak anlamı taşımaktadır. 

Öte yandan Üçüncü Plan modelinde de, İkinci Plan modelinde 
izlenen yaklaşma paralel olarak özel-kamu yatırım ayrımının ya-
pılmadığı dikkati çekmektedir. Buna karşılık yatırımlar konusun-
da önemli bir fark,  Üçüncü Planda yatırımların olgunlaşma döne-
mi kavramının dikkate alınmış olmasıdır. Gerçekten Üçüncü Plan-
da, yatırımlarla üretim artışları arasında geçen belirli süreler mo-
dele katılmıştır. Gecikme sürelerinin gerçekte olması gerekenden 
daha düşük tutulduğu ve bu durumun planın son yılma ait yatı-
rım gereklerinde yanılmalara yol açabileceği, ayrı bir tartışma ko-
nusu yapılabilir. Ancak bu gecikme formüllerinin  modelde yer alı-
şı, kuşkusuz, İkinci Plana oranla ileri ve daha gerçekçi bir adım 
sayılmak gerekir. 

Nihayet Üçüncü Planda yapılan gerçekçi varsayımlardan biri 
de, işgücünün kıt bir faktör  olmadığı ve Türk ekonomisinin kal-
kınmasında herhangi bir dar boğaza yol açmayacağıdır. Kuşkusuz 
bu varsayım, vasıfsız  işgücü için söz konusudur. 

Bütün bu özellikleri ve teorik yapısı göz önüne alındığında, 
Üçüncü Plan Modelinin, öncekilere oranla daha ileri bir model ol-
duğu sonucuna kolaylıkla varmak mümkündür. 

IV. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK PLANIN MAKRO MODELİ 

Bu plan modeli de, önceki plan modellerinde olduğu gibi, çok 
sektörlü bir plan modelidir. Model 1973 Input-Output tablosuna 
dayandırıldığı için sektör sayısı 64 dür. Böylece Üçüncü Beş Yıl-
lık Plan modelinden daha ileri bir model olduğu söylenebilir. Bu 
model, diğerlerinde olduğu gibi, sadece input-output yaklaşımına 
dayalı bir tutarlılık modeli olup, optimizasyon tekniğini içerme-
mektedir. 

1. Modelin Temel Özellikleri ve Teorik Çerçevesi 

Dördüncü Beş Yıllık Plan Modelinde, DİE tarafından  hazır-
lanmış olan 1973 Input-Output tablosunun sektör ayrımı temel 
alınmıştır. Buna göre ilk 4 sektör tarıma, sonraki 6 sektör maden-
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ciliğe, 41 sektör imalat sanayii alt sektörlerine ve 13 sektör de hiz-
metler kesimine ayrılmıştır. Nihai talep ayrımı Üçüncü Beş Yıl-
lık Modelin aynıdır. 

Bu plan modelinde de, Üçüncü Beş Yıllık Plan Modelinde ol-
duğu gibi, plan döneminin sıon yılı için çözüm yapılmıştır. Başka 
bir deyişle, makro büyüklükler, İkinci Plan Modelinin aksine, plan 
dönemi içindeki artışları ifade  etmezler. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, DİE'nin 1973 Input-Output tablo-
suna paralel olarak ayrıca, 1973 yılı için «İthalât Matriksi» çalış-
ması yapmış ve bu çalışmayı da Dördüncü Beş Yıllık Plan Mode-
linin çözümünde kullanmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen 
ithalat katsayıları ile 1973 input-output katsayıları 1972 ve 1982 
yılları için yeniden gözden geçirilmiş ve düzeltilmiştir. Bunun ne-
deni, planlı dönem içinde, teknolojide, ekonomi politikasında ve 
fiyat  yapısında söz konusu olabilecek değişikliklerdir. Devlet Plan-
lama Teşkilâtı, ilgili sektörlerde bu yönde meydana gelebilecek ge-
lişmeleri göz önünde tutarak, 1973 yılma ait katsayıları, 1977-1982 
yılları için yeniden tahmin etmek yoluna gitmiştir. Bu çaba, kuş-
kusuz, model sonuçlarının geçerliliğini arttırmıştır. 

Modelin önemli bir özelliği, ithal ikamesini ve taplam yatırım 
-düzeyini endojen olarak belirlemesidir Başka bir deyişle, bu de-
ğerler model çözümü ile elde edilmişlerdir. İthalât ikamesinin ve 
toplam yatırımların sektörel bölümü ise, model dışı çalışmalar so-
nucu elde edilen parametreler yardımı ile belirlenmiştir. 

Modelin bir diğer özelliği, katsayılar içinde yatırım/üretim; 
stok/üretim; ve işçilik/üretim katsayılarının marjinal, diğer bütün 
değerlerin mutlak ve ortalama değerler oluşudur. 

Modelin sayısal özelliklerine gelince : Modelde 105 endojen ve 
123 ekzojen değişken ile 112 baz yılı değişkeni yer almaktadır. 105 
endojen değişken sayısı kadar da denklem bulunmaktadır. Kısaca 
modelde bilinmeyen sayısı kadar denklem vardır. Ekzojen değiş-
kenler ise, modelin çözümü için önceden bilinmesi gereken, yani 
veri olarak alman değişkenlerdir. Modeldeki 112 adet baz yılma 
ait değişkenler de, daha önce de değinildiği gibi, değerleri önce-
den bilinen ekzojen değişken niteliğinde kabul edilebilir. Öte 
yandan modelde yer alan parametre sayısı 722 olup, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan Modelindeki parametre sayısının iki katından 
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fazladır.  Bu değişken ve parametrelerin tanım ve sayıları aşağıda 
verilmektedir. 

Modelin Endojen Değişkenleri S 

Y Piyasa Fiyatlarıyla Gayri Safi  Yurt îçi Hasıla 
YN Piyasa Fiyatlarıyla Gayri Safi  Milli Hasıla 
YPD Özel Harcanabilir Gelir 
YAD Tarımsal Kesim Harcanabilir Geliri 
YWD Tarım Dışı Ücretliler Kesimi Harcanabilir Geliri 
YNWD Tarım ve Ücretliler Dışı Kesim Hacanabilir Geliri 
S d Toplam Yurt îçi Tasarruflar 
SP Özel Tasarruflar 
SAP Tarım Kesimi Tasarrufu 
SWP Tarım Dışı Ücretliler Kesimi Tasarrufu 
SNWP Tarım ve Ücretliler Dışı Kesim Tasarrufu 
SCP Kurum Tasarrufu 
SG Kamu Tasarrufu 
RÜ Üçüncü Kesim Tasarrufu 
M Toplam Fiili İthalat (İkameden Sonra, Yalnız Mal) 
M Toplam İthalat Gereği 
MS Toplam İthalat İkamesi 
C Toplam Tüketim 
C P Toplam Özel Tüketim 
CAP Tarım Kesimi Özel Tüketimi 
CWP Tarım Dışı Ücretliler Özel Tüketimi 
CNWP Tarım ve Ücretliler Dışı Özel Tüketim 
C G Kamu Tüketimi 
I Toplam Gayri Safi  Sabit Sermaye Yatırımı 
N Toplam Stok Artışı 
TIND Toplam Vasıtalı Vergiler 
TDR Üretim Üzerinden Alman Vasıtalı Vergiler 
TDC Tüketimden Alınan Vasıtalı Vergiler 
TM Yatırım Malları Üzerinden Alman Vasıtalı Vergiler 
T E İhracat Üzerinden Alınan Vergiler (İadeler ve Primler) 
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TM : İthalat Üzerinden Alınan Vergiler 1 
X; : i Sektörünün Üretim Değeri (i = 1 , 2,...,64) 64 
MCp : Özel Tüketim Malları İthalat Gereği 
MR : Ara Malları ithalat Gereği 
Mı : Yatırını Malları İthalat Gereği 
MR : Fiili Ara Malı İthalatı (İkameden Sonra) 
M c : Fiili Tüketim Malı İthalatı (İkameden Sonra) 
Mı : Fiili Yatırım Malı İthalatı (İkameden Sonra) 
RG : Kamu Kesimi Harcanabilir Geliri 
RE : Kamu Ek Finansman Gereği 
TD : Vasıtasız Vergiler 
L : Yaratılacak Ek - İstihdam 

Toplam 105 

Modelin Ekzojen Değişkenleri 

YNF : Faktör Fiyatlarıyla Gayrı Safi  Milli Hasıla 1 
F : Dış Alem Faktör Gelirleri (Borç Faizi Ödemeleri + 

İşçi Gelirleri + Kâr Transferleri  + Proje Kredileri 
Hizmet ödemesi) 1 

B : Dış Açık 1 
E : Toplam İhracat (Mal İhracatı + Turizm (net) + 

Diğer Görünmıiyenler (net) 1 

Cig : i Sektörü Üretiminden Kamu Tüketimine Giden 
Miktar (i = 1,2,3,5,9,...,16,19,21,...,45,47,...,64) 56 

MCG : Kamu Tüketimi İthalat Gereği 1 
Ei : i Sektörünün İhracatı (i - 1,...,5,8,...,28,30,...,47, 

49, . . . ,51 ,54 , . . . ,64) 56 
GF : Kamu Faktör Gelirleri 1 
GNT : Kamu Diğer Cari Gelirleri 1 
ÖT : Kamudan Özel Kesime Transferler  1 
DF : Kamudan Dış Alem Faktör Geliri Ödemesi 1 
RB : Bağkur Gelirleri (net) 1 
RD : Üçüncü Kesim Diğer Gelirleri (net) 1 

Toplam 123 
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Modelin Parametreleri Sayı 

A : 64x64 Girdi Katsayıları Matriksi 1 
Cı : Tarım Kesimi Özel Tüketim Katsayısı 1 
C2 : Tarım Dışı Ücretliler Kesimi Özel Tüketim Katsayısı 1 
c3 : Tarım ve Ücretliler Dışı Kesim Özel Tüketim Katsayısı 1 
fiad  : i Malının Toplam Tarım Özel Tüketimi İçindeki Payı 

(i = 1,... ,5,11, • • • ,19,21,... ,28,30,... ,36,38,41,42,44,47,..., 
51,54,...,60,62,64) 47 

f İWd  î i Malının Toplam Ücretliler Özel Tüketimi içindeki 
Payı (i = 1,...,5,11,...,19,21,...,28,30,...,36,38,41,42, 
44,47,51,54,...,60,62,64) 47 

finwd  : i Malının Toplam Tarım ve Ücretliler Dışı Kesim 
Özel Tüketimi içindeki Payı (i = 1,...,5,11,...,19, 
21,28,30,.. .,36,38,41,42,44,47,.. .,51,54,.. .,60,62,64 ) 47 

A : i Sektöründen Gelen Sermaye Stokunun Ekonomi-
de Yaratılan Toplam Sermaye Stokuna Oranı (i = 
41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58) 15 

kj : j Sektörü Marjinal Yatırım/Üretim Katsayısı ( j = l, 
64) 64 

nj i Sektörü Stok Artışı/Üretim Katsayısı ( j =!,..., 
3,5,...,19,21, ,49) 47 

vj î Sektörel Katma Değer Oranları (j = 1, ,64) 64 
mSi : i Sektörünün İthal ikamesine Yüzde Olarak Kat-

kısı (i = 27,29,30,31,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 
47,49) 16 

ms r : Aramalları İthalatında Yapılacak ikamenin Top-
lam İkame içindeki Yüzde Payı 1 

msı : Yatırım Malları İthalatında Yapılacak ikamenin 
Toplam İkame İçindeki Yüzde Payı 1 

mr, : j Sektöründe Bir Birim Mal Üretimi İçin Gerekli 
Ara Malı İthalatı ( j = 1, ,64) 64 

mcap : Tarım Kesimi Özel Tüketiminde, Tüketim Malları 
İthalatının Payı 1 

mcıvp : Tarım Dışı Ücretliler Kesimi Özel Tüketiminde, 
Tüketim Malları ithalatının Payı 1 
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mcnwp : Tarım ve Ücretliler Dışı Kesim Özel Tüketiminde, 
Tüketim Mallan İthalatının Payı 1 

mı : Yatırım Malları İthalatının Toplam Yatırıma Ora-
nı 1 

tc : Yurt İçi Malların Tüketiminde Alman Ortalama 
Vasıtalı Vergi Oranı 1 

t m c : -Tüketim Malları İthalatından Alınan Ortalama 
Vergi Oranı 1 

tdrj : j Sektöründe Birim Üretim Başına Yurt İçinde 
Ödenen Vergi Oranı ( j = 1, ,64) 64 

tmrj : j Sektörünün Kullandığı Birim Aramalı İthalatın-
dan Alınan Ortalama Vergi Oranı (j = 1, ,64) 1 

tmr : Üretimde Kullanılan İthal Aramallarından Alınan 
Ortalama Vergi Oranı 1 

tdı : Yatırımın Yerli Unsurlarından Alman Ortalama 
Vergi Oranı 1 

t d a : Tarım Gelirlerinden Alınan Ortalama Vergi Oram 1 

tdw t Ücret Gelirlerinden Alınan Ortalama Vergi Oranı 1 

tdnw : Tarım ve Ücretliler Dışı Kesim Gelirlerinden Alı-
nan Ortalama Vergi Oranı 1 

tdc : Kurum Gelirlerinden Alınan Ortalama Vergi Oranı 1 
tmi : Yatırım Malları İthalatından Alman Ortalama 

Vergi Oranı 1 
te i : i Sektörü Birim İhracatından Alman veya İade 

Olunan Vergi Oranı (i = 4,8,...,14,16,...,18,21,..., 
28,30,...,44,47,...,49) 37 

lj : j Sektörünün Birim Üretiminde Emek Girdisi Kat-
sayısı (j = 5, ,64) 60 

İ..J : 1 Milyon TL. lık Üretim Artışı İçin Gerekli Emek 
(Kişi/Yıl) (j = 5,.....:...,64) 60 

omk : Oyak-Meyak Kesinti Oranı 1 

Z : Amortismanların Şirket Gayri Safi  Tasarrufu  İçin-
deki Oranı 1 
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/ 

ha : Kamu Ek-Finansman Gereğinin Tarım Kesimine 
Düşen Payı 1 

h. : Kamu Ek-Finansman Gereğinin Tarım Dışı Ücret-
liler Kesimine Düşen Payı 1 

l-Chı+hî): Kamu Ek-Finansman Gereğinin Tarım ve Ücretliler 
Dışı Kesime Düşen Payı 1 

6C : Kurum Tasarruflarının,  Kurum İçeren Sektörlerin 
Gelirlerine Oranı (Kurum İçermeyen Sektörler = 
1,2,3,4,19,50,51,56,59,60,63,66) 1 

Toplam 722 

Modelin Baz Yılı Değişkenleri Sayı 

I . * 1977 Yılı Toplam Gayri Safi  Sermaye Yatırımı 1 
: 1977 Yılı Sektörel Üretim Değerleri 64 

Nı : 1977 Yılı Sektörel Stok Değişme Değerleri 47 

Toplam 112 

Dikkat edilecek olursa bu model, değişken ve parametreleri 
açısından, Üçüncü Beş Yıllık Plan Modeli ile büyük benzerlikler 
göstermektedir. Bir kere, her iki plan modelinde de, ithal ikame-
si ve toplam yatırım düzeyi endojen olarak alınmıştır. Yine her 
iki modelde de, ekaojen bir değişken olan faktör  fiyatlarıyla  gayri 
safi  milli hasıla (YNF), aynı zamanda bir hedef  değişkendir. Ayrı-
ca Üçüncü Beş Yıllık Plan modelindeki ekzojen değişkenlerin bu 
plan modelinde de korunduğu ve bu değişkenlere ek olarak kamu 
tüketimi, ithalat gereği ile Bağ-Kur ve üçüncü kesimin net gelirleri-
nin eklendiği dikkati çekmektedir. Öte yandan her iki modelde de, 
Yatırım/Üretim ve Stok/Üretim katsayıları marjinal, diğerleri or 
talamalar niteliğindedir. Baz yılı olarak, her iki plan modeli de, 
bir önceki planlı dönemin son yılını almıştır. Buna göre Üçüncü 
Beş Yıllık Plan modelinde baz yılı 1972, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
modelinde de 1977 dir. Bu benzerliklere karşılık, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan modeli, Üçüncü Beş Yıllık Plan modeline oranla, daha 
çok sayıda sektör, değişken ve parametre içermekte ve bu nedenle 
da. daha ayrıntılı ve ileri bir model niteliğindedir. 
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Şimdi de modelin denklemlerini inceliyelim. Bu denklemler 
şu gruplar altında toplanabilir : 

i) Modelin  Tanımsal  ve Genel Denge Denklemleri:  Modelin ilk 
14 denklemi ekonomik büyüklükleri tanımlayan ve genel dengeleri 
oluşturan denklemlerdir. Bunlar, 

1. Y = C + I + E - M 

2. Y N = Y + F 

3. YPN = YM — RG — SCp — RÜ 

4. YPD = Cp + SAP + SWP + SNWP 

5. YNF = YN — TIND 

6. YAD = (1 - tda) S X j V j - h, RE 
j=ı 

64 

7. YWD = (1 — TDW) 2 Xj LJ — h2 RE 
j=5 

8. YNWD SNWP 4- CNWP 

9. B = M - (E + F ) 

10. C = C P + C G 

11. M S — M + (E + F ) - ( I + N ) 

12. TIND = TDR + TDC + TDI + TM — TE 

13. M = MR +MCP +MCG + MI 

1 M , , 
14.a I — ' 2 kj Xj -- Xj) - -

3 ı=ı 

« 
14.ıb I = 2 kj (Xj - Xj) 

j=ı 

(1) no.lu denklem gayrı safi  yurt içi hasılayı (Y), tanımlayan 
denklemdir. Buna göre Y, harcamalar yolu ile toplam tüketim (C), 
toplam sabit sermaye yatırımları (I), toplam stok artışı (N) ve 
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toplam ihracat (E) toplamlarından toplam ithalatın (M) çıkarıl-
ması ile elde olunmaktadır. 

(2) no. lu denklem piyasa fiyatlarıyla  gayri safi  yurt içi hası-
laya dış alem faktör  gelirlerinin (F) eklenmesi ile bulunmaktadır. 

(3) no. lu denklem özel harcanabilir geliri vermektedir. Özel 
harcanabilir gelir (Y P D ) , piyasa fiyatlarıyla  gayrı safi  milli hasıla-
dan (Yn ) , kamu kesimi harcanabilir geliri (RG), kurum tasarrufu 
(SCD) ve üçüncü kesim tasarrufu  (Ru) çıkarılarak varılır. 

Öte yandan özel harcanabilir gelir ( Y P D ) , tanım icabı, özel tü-
ketim (Cp), tarım kesimi tasarrufu  (SAP), tarım dışı ücretliler ta-
sarrufu  (SWp), tarım ve ücretliler dışı kesimin tasarruflarına  (SNWP) 
eşit olacaktır. îşte bu eşitlik de modelde (4) no. lu denklemle ifa-
de edilmektedir. 

(5) no. lu denklemde faktör  fiyatlarıyla  gayrı safi  milli hasıla 
(YNF) tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi bu kavram, piyasa fiyat-
larıyla gayrı safi  milli hasıladan (YN), toplam vasıtalı vergilerin 
(TIND) çıkarılması ile bulunur. 

(6) no. lu denklemde tarımsal kesim harcanabilir geliri (YAD) 
yer almaktadır. Bu kavram, modelde tarım kesimi olarak alman 
ilk 4 sektördeki katma değerlerden, vasıtasız vergiler ile bu sek-
törlere düşen ek finansman  gereği çıkarılarak ulaşılmaktadır. 

Tarım dışı ücretlilerin harcanabilir geliri (YWD) de, (7) no. lu 
denklemle tanımlanmaktadır. Tarım dışında kalan 60 sektördeki 
ücretliler gelirlinden vasıtasız vergiler ile ek finansman  gereğinin 
bu kesime düşen payı çıkarılarak bu kavrama varılmaktadır. 

(8) no. lu denklemde de tarım ve ücretliler dışı kesimin har-
canabilir geliri (YNWD) tanımlanmaktadır. Bu da, bu kesimin ta-
sarrufu  (SNWD) ve tüketiminin (CNWP) toplamı şeklinde gösterile-
bilir. 

(9) no. lu denklemde dış açığın (B) tanımı yapılmaktadır. Bu-
na göre dış açık, toplam fiili  ithalat (M) ile toplam ihracat (E) ve 
dış alem faktör  gelirleri (F) toplamı arasındaki farkı  oluşturmak-
tadır. 

(10) no.lu denklemde toplam tüketimin (C), özel-kamu tü-
ketimi şeklindeki ayrımı yer almaktadır. 
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(11) no.lu denklem ithalât ikamesini tanımlamaktadır. Buna 
göre ithalat ikamesini (MS), ithalat gereği (M) ile ihracat (E) ve 
dış alem faktör  gelirleri (F) toplamı arasındaki farkın  dış tasarruf 
gereğine (I -f  N) — SD eşit olduğunu göstermektedir. 

(12) no. lu denklem toplam vasıtalı vergi (TIND) tanımını gös-
termektedir. Bu kaleme, üretim üzerinden alman vasıtalı vergiler 
(TDR), tüketimden alınan vasıtalı vergiler (TDc) ve ithalat üzerin-
den alınan vergiler (TM) toplamlarından ihracat üzerinden alınan 
vergiler (iadeler ve primler, TE) çıkarılarak varılmıştır. 

Toplam ithalat gereği (M), (13) no.lu denklemle tanımlan-
maktadır. Buna göre M, özel tüketim malları ithalat gereği MCp, ka-
mu tüketimi ithalat gereği (MCG) ve yatırım malları ithalat gere-
ği (Mı) toplamına eşit olmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan modeli, yatırımları iki ayrı denk-
lemle ifade  etmektedir. (14.a) denkleminde toplam sabit sermaye 
yatırımları plan döneminin son yılı olan 1982 için tanımlanmakta-
dır. Buna göre 1982 yılındaki toplam sabit sermaye yatırımlarına, 
sektörel üretim artışlarının marjinal yatırım/üretim katsayılarıy-
la çarpılması ve önceki sabit sermaye yatırımlarıyla ilişkilendiril-
mesi sonucu varılmaktadır. Öte yandan plan döneminin her iki yı-
lı için yapılan sabit sermaye yatırımları da (14jb) denklemiyle for-
müle edilmektedir. Görüleceği üzere, yıllık sabit sermaye yatırım-
ları, marjinal yatırım/tüketim katsayılarının yıllık üretim artışla 
rı ile çarpımına eşit olmaktadır. 

Dikkat edilecek olursa, plan döneminin son yılı için toplam 
sabit sermaye yatırımını veren (14.a) no. lu denklem ile Üçüncü 
Beş Yıllık Plan modelindeki toplam sabit sermaye yatırımını ve-
ren (10) no.lu denklem aynıdır. Başka bir deyişle, her iki planda 
da bu denklemin elde edilişinde aynı yol izlenmiştir. Üçüncü Beş 
Yıllık Plan modelinin denklemlerine ilişkin açıklamalarda değin-
diğimiz için, burada ayrıca bu denklemin nasıl elde edildiğini tek-
rarlamaya gerek görmüyoruz. Yalnız, iki modeldeki yatırım denk-
lemlerinde görülen fark,  bu plan modelinde herhangi bir yatırım 
gecikmesinin varsayılmaması, buna karşılık Üçüncü Beş Yıllık Plan 
modelinde çeşitli sektörler için 1, 1.5 ve 2 yıllık yatırım gecikme-
lerinin yatırım denklemine katılmış olmasıdır. Gecikmeleri de 
bünyesine kattığı için, Üçüncü Beş Yıllık Planın (10) no.lu yatı-
rım denklemi, kanımızca, bu planın yatırım denkleminden daha 
gerçekçidir. 
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ii) Sektörel  Üretim  Denklemleri:  Modelin (15-78) no. lu 
denklemleri sektörel üretim ilişkilerini belirleyen input-output 
denge denklemleridir. Bu denklemlerde, her sektör üretiminin 
(arzının) ara ve nihai talep toplamına eşit olduğu, matriks nötas-
yonu ile verilmektedir. Başka bir deyişle, 64 adet sektör üretimine, 
ters matriks ile sektörel nihai taleplerin çarpılması ile ulaşılmak 
tadır. Buna göre arz-talep ilişkisi matriks biçimde, 

(15-78) XMxi = ( 1 - A ) " ^ (Cip + C ig +Ii + Ni + Ei + MSiVı 

şeklinde gösterilmiştir. 

Bu denklemin nihai talebini oluşturan unsurların ele almışı 
hakkındaki açıklamalar da şöyledir : 

Bir kere Cig ve E, değişkenleri ekzojendir. Cig, i sektörü üreti-
minden kamu tüketimine giden miktarı göstermekte olup, bu sek-
törlerin sayısı 56 dır. E i ( yine 56 sayıdaki sektörün ihracatını be-
lirlemektedir. Modelin ekzojen değişkenlerine bakıldığında Cig ve 
Ei 1er için 56 sektör kabul edildiği, ancak sektör sayısı aynı olmak-
la beraber, sektörlerin (yani ilerin) farklı  olduğu görülecektir. 

Öte yandan bu denklemlerdeki diğer nihai talep unsurları en-
dojen değişken olarak alınmıştır. Bunlar : 

C ip = i sektörü üretiminden özel tüketime giden miktarı gös-
termektedir. Burada i = 1,...,5,11,...,19,21,...,28,30,..., 

36,38,41,42,44,47,...,51,54,...,60,62,64 dür. Ancak modelde 
47 adet C ip endojen yerine, fiad,  fiwd  ve f,nwd  katsayıları 
ile fonksiyonel  kesimlere göre ayrıştırılan tüketimlerin 
çarpılması sonucu elde edilen eşitlik yer almaktadır? 
Yani, 

Cip = fiad  CAP + Fiw Cwp + find  CNWP 
olduğundan, C ip değişkeni yerine, 47 adet bu eşitlik kul-
lanılmaktadır. 

Ii = yatırımların orijin sektörlere dağılımını vermektedir. 
Burada orijin sektör sayısı, (yani i sayısı) 15 dir. Bu 
dağılım n parametreleri aracılığı ile yapılmaktadır. Mo-
delde 15 adet I, endojen değişken yerine, 

M 
Ii = rı s Ij = n I 

ı-j 
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kullanılmış, yani yatırımlar I değişkeni cinsinden ta-
nımlanmıştır. 

Ni — i sektörü üretiminden stok artışına giden miktarı gös-
termektedir. 

Burada sektör sayısı 47 olup, bunlar i = 1,...,3,5,...,19, 
21,...,49, dur. Model 47 adet N; endojen değişkeni yeri-
ne, planlı dönemin son yılı olan 1982 yılı için yapılan 
çözümde, 

N _nı (Xj - XQ - 2.2 Nj 
1 2.8 

denklemi ve yıllık çözümlerde de 

N; = n i (Xi - X ;) 

denklemi kullanılmıştır. 

MSi = i sektöründe gerçekleştirilmesi gereken ithal ikamesi-
ni vermektedir i = 27,29,30,31,34,38,39,40,41,42,43,44,45, 
46,47,49 dur. Çözümde 16 adet MSı = m s, MS eşitliği 
kullanılmıştır. 

iii) Tüketim  Denklemleri:  (79-83) no.lu 5 denklem özel ve 
kamu tüketimini vermektedir. 

79. CP — CAP + CWP + CNWP 

80. CAP = Cı YAD 

81. CWP = C2 YWD 

82. CNWP = c3 [ Y P D — (YAD + YWP)] 

83. CG = S + MCG 
i=l 

Dikkat edilecek olursa, modelde özel tüketim (Cp), tarım kesi-
mi özel tüketimi (CAP), tarım dışı ücretliler kesimi özel tüketimi 
(CWp) ve tarım ve ücretliler dışı kesim özel tüketimi (CNWP) ola-
rak 3 fonksiyonel  kesime ayrılmıştır. (79) no. lu denklem, toplam 
özel tüketimin bu ayrımını, (80), (81) ve (82) no.lu denklemler de 
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fonksiyonel  kesimlerin özel tüketimini, c b c2 ve c3 katsayıları yar-
dımıyla tanımlamaktadır. Son derüklem ise, kamu tüketimini for-
müle etmektedir. Buna göre kamu tüketimi (CG), ekzojen olarak ve-
rilen 56 sektörün, kamu tüketimi ile kamu tüketiminin ithalat ge 
reğinin (MCG) toplamına eşit (olacaktır. 

iv) Stok  Denklemleri:  Toplam stok değişmesi (N), iki alt 
denklemle ifade  edilmektedir. (84.a) denlkleminde planlı dönemin 
son yılı olan 1982 için toplam stok değişmesi tanımlanmakta, (44.b) 
denkleminde de yıllar itibarı ile toplam stok değişmeleri verilmek-
tedir. Buna göre, 

49 

84a N = n ' ( X l ~ 2 2 R i 

2.8 

84.b N = J n, (X - X ) 
i=l 

Dikkat edilecek olursa, (84.a) denklemi, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan modelindeki (50) no. lu stok değişmesi denklemi ile aynıdır. 

v) İthalat  Denklemleri:  İthal mallarına ilişkin denklemler iki 
grupta toplanmıştır. Birinci grupta, (85-87) no.lu denklemlerle it-
hal ikamesinin olmaması halindeki «ithal gereği» verilmiş, ikinci 
grupta da (88-90) no.lu denklemlerle, ithal ikamesinden sonraki 
«fiili  ithalat» gösterilmiştir. 

— 64 
85. M r = s mrj Xj 

j=ı 

86. MCP = mcap CAP + mc w p CWP + mc n w p CNWP 

64 

87. Mı = 2 m ı j I] = mı I 
j=ı 

88. MR = MR - ms r M S 

89. M C = (MCP + M C G ) - msc M S 

90. Mı = MÎ - ms, M S 
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Dikkat edilecek olursa, ilk üç denklem, sırasıyla, ara malı, özel 
tüketim malı ve yatırım malı şeklinde ayrılan ithal mallan gerek-
lerini, sonraıka üç denklem de, söz konusu malların ikameden son-
raki fiili  ithalat miktarlarını tanımlamaktadır. (86) no. lu denk-
lemde yer alan ve fonksiyonel  kesimlerin özel tüketimdeki ithalat 
paylarını gösteren katsayılann, fonksiyonel  kesimlerin özel tüke-
timdeki paylarını veren katsayılarla toplamı l'e eşittir. Yani, 

2 fiad  + mcap = 1 , 2 fİWd  + mcw p = 1,2 finWd  + mcnwp = 1 

vi) Tasarruf  Denklemleri:  (91-97) no.lu denklemler tasar-
rufları  tanımlamaktadır. Bunlar, 

91. SD = Sp + SG + SCP + Rü 

92. Sp = SAP + SWP + SNWP 

93. SAP = YAD — CAP 

94. SWP = YWD — CWP 

95. SCP = sc (Y - £ Xj V j ) 
j=ı 

96. SG = RG — CG 

97. RÜ = omk . X« + Rb +RD 

(91) no. lu denklemde, toplam yurt içi tasarruflarına  (SD), özel 
tasarruflar  (Sp), kamu tasarrufları  (SG), kurum tasarrufları  (SCP) 
ve üçüncü kesim tasarrufları  (RÜ) toplanarak varılmaktadır. 

(92) no. lu denklem, özel tasarrufları  (SP) tanımlamaktadır. 
Bu kalem, tarım kesimi tasarrufu  (SAP), tarım dışı ücretliler kesi-
mi tasarrufu  (SWp) ve tarım ve ücretliler dışı kesim tasarrufları 
(SNWP) t o p l a m ı n a eş i t t i r . 

Tarım kesimi tasarrufları  (SAP) tarım kesimi harcanabilir ge-
liriyle (YAD), özel tüketimi arasındaki farka  eşit olup, (93) no.lu 
denklemde tanımlanmıştır. 

Aynı şekilde, tarım dışı ücretliler kesim tasarrufları  da (SWP), 
bu kesimin harcanabilir geliri ile özel tüketimi arasmdaki farka 
eşit olacaktır. Bu eşitlik de, (94) no. lu denklemle gösterilmiştir. 
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(95) no. lu denklem kurum tasarruflarını  (SCp) vermektedir. 
Bu kalem, kurum tasarruflarının  kurum içeren sektörlerin gelirle-
rine oranını gösteren sc katsayısı ile kurum içeren sektörlerin ge-
lirleri toplamı çarpılarak elde edilmektedir. Burada kurum içer-
meyen sektörler; j = 1,2,3,4,19,50,51,56,59,60,63,64 olarak alınmış-
tır. 

Kamu tasarrufları  (96) no. lu denklemle tanımlanmaktadır. 
Bu kaleme (SG), kamu harcanabilir gelirinden (RE), kamu tüketi-
mi (CG) çıkarılarak varılmaktadır. 

Nihayet, son denklemde üçüncü kesim tasarrufları  (RO) veril-
mektedir. Bu kalem de, Ovak-Meyak ıkesinti toplamı ile ekzojen 
olarak alınan Bağ-Kur gelirleri (RB) ve üçüncü kesimin diğer gelir-
leri (Rd) toplamına eşittir. 

vii) Vergi  Denklemleri:  (98-103) no.lu denklemler, vergi denk-
lemlerini göstermektedir. Bunlar, 

98. T d c = tc C 

99. Tdr = i (tdrj Xj) 

100. TM = ü 2 IJ = td, I 
j-ı 

101. T E = İ' t«ı EI 
j=ı 

102. TM = tmc MC + [ S (tmrj . mrj) Xj - t m r . ms r MS] + 
>» trnı MI 

1 m T d̂a v I V  I tdaw v . tdc (1 z) „ 
1U.5. İ D — — — lAD + — IWD H XNWD T öcp 

1 — tda 1 — tdw 1 — tdnw 1 —tdc 

Birinci denklemde, tüketimden alman vasıtalı vergiler (TDc) 
verilmektedir. Bu vergi yurt içi malların tüketiminden alman or-
talama vasıtalı vergi oranı (tc) ile toplam tüketimin (C) çarpımına 
eşit olmaktadır. 
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İkinci denklem, üretim üzerinden alınan vasıtalı vergileri (TDR) 
tanımlamaktadır. Bu vergilere, sektörel birim başına yurt içinde 
ödenen vergi oranlarının ( t d r j ) sektör üretimleri ile çarpılması ve 
bu çarpımların toplanması ile varılmaktadır. 

Üçüncü denklemde yatırım malları üzerinden alınan vergileı 
(Tw) yer almaktadır. Bunlar da, yatırımın yerli unsurlarından alı-
nan ortalama vergi loranı (td,) ile toplam gayrı sabit sermaye yatı 
rımı (I) çarpımına eşittir. 

İhracat üzerinden alman vergiler (Primler ve iadeler), (101) no. 
lu denklemde gösterilmektedir. Bu kalem (TE), sektörel birim ih-

racattan alınan (veya iade edilen) vergi oranları (teı) ile sektörel 
ihracat düzeyleri çarpımları toplamına eşittir. 

(102) no. lu denklem, ithalat üzerinden alınan vergileri (TM) ta-
nımlamaktadır. Bu vergilere, ikameden sonraki fiili  tüketim malı, 
ara maili ve yatırım malı ithalatından alman vergiler toplanarak va-
rılmaktadır. 

Son denklem vasıtasız vergileri (TD) göstermektedir. Denklem-
de yer alan terimler, sırasıyla, tarım kesiminden, tarım dışı ücret-
liler kesimi gelirinden, tarım ve ücretliler dışı kesim gelirlerinden 
ve amortisman çıkarıldıktan sonra kalan kurum tasarruflarından 
alman vasıtasız vergileri göstermektedir. 

viii) Kamu  Kesimi  Harcanabilir  Geliri  • (104) no. lu denklem-
de tanımlanmaktadır. 

104. R = TIND + T d + GF + GNT - ('ÖT + DF) + RE 

Buna göre, kamu kesimi harcanabilir geliri (RG), vasıtalı ver-
giler (TIND), vasıtasız vergiler (TD), kamu faktör  gelirleri (GF) ile 
kamu diğer cari gelirleri (GNT) toplamından, kamudan özel kesi-
me tranfer  (ÖT) ve kamudan dış aleme faktör  geliri ödemesi (DF) 
çıkarılıp, ek finansman  gereğinin (RE) eklenmesiyle elde edilir. 

ix) Yaratılacak  Ek  İstihdam:  Modelin son denkleminde veril-
mektedir. 

105. L = S (Xj - Xj) lej 
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Buna göre yaratılacak ek istihdam (L), sektörel üretim artış-
ları 1 Milyon TL.'lık üretim artışı için gerekli olan emek (kişi/yıl) 
katsayıları (lej) ile ilişkilendirilerek elde edilmektedir. 

2. Modelin Varsayımları ve Değerlendirilmesi 

Yukarda teorik çerçevesi verilen Dördüncü Beş Yıllık Plan 
. modeli, input-output yaklaşımına dayanan çok sektörlü bir tutar-

lılık modelidir. Modelde optimum kılınmaya çalışılan herhangi bir 
amaç fonksiyonu  yer almamaktadır. Dolayısı ile model, bu açıdan, 
doğrusal programlama tekniğine yer verilmeyen diğer plan model-
lerine benzer. 

Bu plan modelinin önemli bir varsayımı, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan modelinde de yapıldığı gibi, nisbî fiyat  istikrarıdır. Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde ekonomideki nisbî fiyat  yapısının, üre-
tim fonksiyonlarını  ve tüketici tercihlerini büyük ölçüde etkileye-
cek bir değişiklik göstermiyeceği kabul edilmiştir. Bu varsayım, 
aslında, input-output yaklaşımının kaçınılmaz varsayımıdır. Ancak 
1973 input'Output tablosundaki katsayıların 1977 ve 1982 için dü-
zeltilerek kullanılması ile, yine de bir dereceye kadar, nisbî fiyat 

. değişikliği göz önüne alınmış olmaktadır. 

Modelin önemli bir özelliği, toplam tüketim için ekonominin 
tarım kesimi, tarım dışı ücretliler kesimi ve tarım ve ücretliler dı-
şı kesim olmak üzere 3 fonksiyonel  kesime ayrılmış olmasıdır. Bu, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan modelinde görülmeyen bir yeniliktir. Diğer 
bir yenilik, toplam tasarrufların  özel - kamu yanında, kurum tasar-
rufları  ile üçüncü kesim tasarrufları  şeklinde 4'lü ayrımıdır. Yine 
bu modelde, yaratılacak ek istihdam da, model yardımı ile çözüm-
lenecek endojen bir değişken olarak ele alınmıştır. Bütün bu yeni-
liklerle, Dördüncü Beş Yıllık Plan modeli, öncekilere oranla, da 
ha ayrıntılı ve gerçekçi bir model niteliğindedir. 

Öte yandan önceki modellerde olduğu gibi, bu modelde de 
özel - kamu yatırımı ayrımı yapılmamıştır. Sektör ve projenin ni-
teliğine göre yatırımın özel ya da kamu kesimi tarafından  yapıl 
masına karar verileceği gibi anlamlı ve gerçekçi görülmüştür. Bu 
varsayım isabetlidir. Ancak yatırımların olgunlaşma dönemine bu 
modelde yer verilmediği dikkati çekmektedir. Oysa Üçüncü Beş 
Yıllık Planda, çeşitli sektörler için farklı  gecikme varsayımları ya-
pılmıştır. Kanımızca gecikme tahminlerine bu modelde de yer ve-
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rilmesi, uygun bir yaklaşım olacaktı. Bu model, yatırım ve stok 
değişmeleri denklemlerini Üçüncü Beş Yıllık Plan modelinde izle-
lenen yolla hesaplamaktadır. Öte yandan, toplam yatırımlarla it 
halat ikamesi düzeyinin her iki modelde de endojen olarak alınma-
sı bu iki modelin önemli bir özelliğini teşkil eder. 

Yine bu model, önceki plan modelinde olduğu gibi, vasıfsız  iş-
gücünün Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde Türk ekonomisinin 
gelişmesinde bir dar boğaz olmayacağmı varsaymaktadır. Bu, kuş-
kusuz, gerçekçi bir varsayımdır. 

Görülüyor ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan modeli, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan modelinin bütün temel varsayımlarını aynen kabul et-
mektedir. Modelin teorik yapısı ise, önceki plan modellerine oran-
la daha çok sayıda endojen değişkeni içermektedir. Bu açıdan, mo-
delin daha ileri ve gerçekçi nitelikte olduğu söylenebilir. 
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