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ÖZET
Türkiye’de d ticaret hadlerinin hesaplanmas nda kullan lan
ihracat ve ithalat de erlerindeki reel de i melere dayanarak, d
ticarette olu an kazanç ve kay plar n miktar n n ekonomi için
belirleyici olmas önem kazanmaktad r. Dolay s yla bu çal ma,
Türkiye’de d ticaret hadlerinin gelir etkisinin belirlenmesinde genel
olarak bir de erlendirme olana sa lamaktad r. Bu de erlendirme
için Türkiye ekonomisinde dört önemli dönem belirlenmi ve 19842004 y llar n kapsayan ihracat ve ithalat fiyat endeksleri veri olarak
kullan lm t r.
ABSTRACT
Amounts of benefits and losts where are constituted foreign
trade important determining for economy based on real changes in
import and export values which are used in calculation of tems of
trade in Turkey. Accordingly this study, provides an evaluation
possibility to determine the effect of terms of trade on income. For
this evaluation, four important term sets were determined and import –
export price index sdatas which are in 1984 – 2004 are used.
GR
Ülkelerin d ticarette uluslararas rekabet gücünü gösteren
de i kenlerden birisi de d ticaret hadleridir. Bir ülkenin d ticaret
hadlerinde olu acak olumsuz bir geli me o ülkenin uluslararas
rekabet gücünü de etkileyecektir. Yani d ticaret hadlerinin bozulmas
ithalata konu olan mallar n fiyatlar n n yükselmesine, ihracata konu
olan mallar n fiyatlar n n ise dü mesi anlam na gelmektedir. Öte
*
**

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 5.5.B.F., 5ktisat Bölümü
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 5.5.B.F., 5ktisat Bölümü

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

89

yandan, d ticaret hadlerinin belirlenmesinde kullan lan ihracat ve
ithalat fiyat endeksleri ile ülkenin gelir etkisi de hesaplanabilmektedir.
Bu çal mada, 1984 – 2004 y llar aras nda Türkiye’de d
ticaret hadlerinin hesaplanmas nda kullan lan ihracat ve ithalat fiyat
endekslerindeki hareketlerden kaynaklanan gelir etkisi ara t r lm t r.
Öte yandan, ara t rma kapsam na verimlilik konusu dahil
edilmemi tir. Sadece endekslerdeki dalgalanmalar n bölü üm etkisi
varsay m geçerlidir.
Gelir etkisinin ara t r lmas nda, d ticareti genellikle aç k
veren ve ihracat ndan elde etti i gelirlerini ithalat n n finansman nda
kullanan ülkeler için ba vurulan bir yöntem olan Nicholson yöntemi
kullan lm t r.
I. DI T CARET HADD KAVRAMI
Bir ülkenin uluslararas
rekabet gücünü gösteren
makroekonomik de erlerden birisi de o ülkenin d ticaret hadleridir.
D ticaret haddi kavram olarak, uluslararas ekonomik ili kilerde
ülkelerin d ticaretten elde ettikleri gelirlerinin belirlenmesinde
yayg n olarak ba vurulan bir ölçü eklinde kullan lmaktad r.
D ticaret haddi kavram n n ilk kez Ricardo ve Mill taraf ndan
ortaya at lm oldu unu fakat ilk olarak Marshall’ n kulland ifade
edilmektedir.1Marshall (1965)2, d
ticaret haddi kavram n
‘mübadele’ oran , Pigou (1965)3, ‘reel mübadele oran ’, Taussig
(1966)4 ise, ‘trampa ticaret hadleri’ olarak tan mlamaktad rlar. Hicks,
d ticaret haddi kavram n ‘genellikle bir ihracat ünitesinin ithalat
ünitesine kar l k de i tirildi i oran’ eklinde ifade etmektedir.5

1

Kumbarac ba , O.,1973, D#$ Ticaret Teorisi ve Uluslararas# Ekonomi, Ankara
Üniversitesi 5T5A Yay n 37, Ankara
2
Marshall, A., 1965, Money, Credit and Commerce, Macmillan and Co. Limited,
London
3
Pigou, A. C., 1965, Essay in Applied Economics, A. M. Kelley, New York
4
5

Taussig, F. W.,1966, International Trade, A. M. Kelley, New York

Barda, S. ve Alkin, E., 1973, D#$ Ticaret Teorisi, 3. Bask , Mente Matbaas ,
5stanbul
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D ticaret haddi, en geni tan m ile ihracat fiyat endeksi ile
ithalat fiyat endeksi aras ndaki oran eklinde tan mlanabilir.6 Ayr ca
d ticaret haddi, iki ülke aras ndaki üretim imkanlar e risi ile tüketim
kay ts zl k e risinin te et oldu u noktadan geçen paralel fiyat
do rular n n belirttikleri de i im oran d r.7
D ticaret haddi, toplam harcamalar içinde d ticaretinin pay
yüksek olan ülkelerde ödemeler dengesi ve ulusal gelire önemli
ölçüde etki yapar. Ayr ca d ticaret hadleri, ülkeler aras nda artan
gelir farkl l klar n da azalt c bir rol oynar. Yani d ticaret haddinin
olumlu yönde ilerlemesi halinde, ülkenin ki i ba na dü en gelir
aç s ndan refah nda bir art gerçekle ecektir.
Ayr ca Sfreddo (2004)8, uluslararas fiyatlar n faktör
verimlili i üzerine etkisinin ihracat ve ithalat fiyat esneklikleri
aras ndaki farktan kaynakland n ifade ederek, d ticaret hadleri
sabit olsa bile bu durumun hem i gücü hem de sermaye sahiplerinin
refah düzeyini reel olarak etkileyece ini savunmaktad r.
Öte yandan Cashin ve Mcdermott (1998)9, HarbergerLaursen- Meltzer’in gelir etkisi görü ünün d ticaret hadlerinde
meydana gelen negatif geçici bir okun, o ülkenin sürekli gelirindeki
azal tan daha çok oranda ülkenin cari gelirini azaltaca
eklinde
oldu unu ifade etmektedirler.
Buradan hareketle, d ticaretin özellikle de ihracat n bir
ülkenin GSMH içindeki yerinin önemli oldu u ortaya ç kmaktad r.
Yani ülkenin GSMH içinde ihracat n n art göstermesi d ticarette
olu an kazançlar n n pay n artt rmaktad r. Ayr ca milli gelirdeki reel
art hesaplayabilmek için de i kenlerin cari de erlerinden gerçek
durumu gösteren reel de erlere geçilmesi gerekmektedir. Bunun
içinde d ticaret dengesinin uygun bir deflatör ile gösterilmesiyle d
6

Karluk, R., 2003, Uluslararas# Ekonomi Teori ve Politika, Beta Bas m Yay m,
5stanbul
7
Kumbarac ba , O., 1973, D#$ Ticaret Teorisi ve Uluslararas# Ekonomi,Ankara
Üniversitesi 5T5A Yay n 37, Ankara
8
Sfreddo, C., 2004, ‘ International-Price and Terms of Trade Effects on Factor
Productivity:
International
Comparisons’,
http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpit/0408002.html
9
Cashin, P. and Mcdermott, J., 1998, ‘Terms of Trade Shocks and Current Account’,
IMF Working Paper, s.1-40
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ticaret hadlerindeki de i imin gelir etkisi sayesinde ifade edilmesi
gereklili i ortaya ç kmaktad r.
II. M LL GEL R N HESAPLANMASINDA TOPLAM
HARCAMA YAKLA IMI
Bir ülkenin makro ekonomik aç dan geli me düzeyini
görebilmek için Gayrisafi Yurtiçi Has la de erindeki de i ikliklerin
önemi büyüktür. Fakat Gayrisafi Yurtiçi Has la sadece ülke içinde
olu an has lay ele almaktad r. Ülkenin s n rlar içinde yarat lan ve
ülke d na ç kar lan yada ülke d nda yarat l p da ülke içine sokulan
de erlerin de göz önüne al nmas gerekmektedir. Bu durumda
Gayrisafi Yurtiçi Has ladan Gayrisafi Milli Has laya geçilmesi uygun
olacakt r.
Toplam harcama yakla m ile milli gelir hesaplamas
yap l rken, ülkede belirli bir içinde üretilen nihai mal ve hizmetleri
sat n almak için ilgili y l yap lan harcamalar, tüketim, brüt yat r m,
hükümet harcamalar ve net ihracat toplam kullan lmaktad r.10
Y = C + I + XN
Y : Milli Gelir
C : Tüketim
I : Yat r m
XN : Net 5hracat (X – M)
X : 5hracat
M : 5thalat
Bu yöntemle milli geliri hesaplamak için ilgili kalemlerin sabit
fiyatlarla ifade edilmesi gerekir. Yani milli gelirin içeri ini olu turan
kalemlerin uygun deflatörlerle deflate edilmesi hesaplama yap l rken
yararl olacakt r. Milli gelir kalemlerinin deflate edilmesi için en
uygun yöntem de milli muhasebe yöntemidir. Bu yönteme göre,
dengeli cari hesaplar n reel büyüklüklerinin de benzer olarak yine
dengeli olmas gerekmektedir.11
10

Ünsal, E., 2003, Makro ktisat, Turhan Kitabevi Yay nlar , Ankara
Ar soy, E., 1997, ‘D#$ Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi’,
www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/tem97/3.htm
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Y ' = C ' + I ' +(XN) '
Yukar daki formüle d ticaret hadlerinin gelir etkisi aç s ndan
bakmak için Nicholson yöntemi kullanmam z gerekecektir.
III. DI T CARET HADLER N N GEL R ETK S N N
HESAPLANMASINDA KULLANILAN N CHOLSON
YÖNTEM
Nicholson yöntemi, ithalat giderlerinin ihracat gelirlerinden
büyük oldu u ve bütün ihracat gelirlerini ithalat n finanse etmek için
kullanan ülkelerde uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin di er
bir ismi de ithalat fiyat endeksi yöntemidir. A a daki ekilde
hesaplanmaktad r.12

1
X
X
1
1
=
=
- X'
Pm
Pm
Pm
Px
Px
G : D Ticaret Kazanc
P x : 5hracat Fiyat Endeksi
P m : 5thalat Fiyat Endeksi
G=X

X

X '=

1
Px

: 5hracat

X ' : Sabit Fiyatlarla 5hracat
Bu yöntemde, cari ihracat geliri ile baz ve cari y lda baz y l
fiyatlar yla sat n al nabilecek ithalat de erleri kar la t r lmaktad r.
D ticaret hadlerindeki de i melere göre reel milli gelirdeki art ve
azal lar belirlenebilmektedir.

12

Gökalp, M. F., 2000, ‘Liberalizasyon Sürecinde Türkiye’de D Ticaret Hadleri
Trendi ve D Ticaret Hadlerindeki De i melerin Gelir Etkisi’ D.E.Ü. 5.5.B.F.
Dergisi, 15(1), s.49-65
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IV. TÜRK YE’DE DI T CARET HADLER N N GEL R
ETK S N
GÖSTERMEK
ÇN
YAPILMI
ÇALI MALAR
Tablo 1. Türkiye’de D Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisini
Gösteren Çal malar
Gelir Etkisi
Tahmini
Yapanlar

Tahminin
Yap ld
Dönem

N. SER5N

1950 - 1967

Tahminin Yap ld
Yöntem
G t = X t ( P xt -1) - M t (P mt 1)

H. BOYSAL

1968 -1980

F.
BALIKÇIORLU

1970 - 1985

A. AKAT

1984

F. DÜLGER

1970 – 1990

G=

X
- X'
Pm

G=

X
- X'
Pm

G t = X t ( 1-(P m t /P x t ))
G=

Gt

: t Döneminde D Ticaret Kazanc

Xt

: t Döneminde 5hracat

P xt

: t Döneminde 5hracat Fiyat Endeksi

Mt

: t Döneminde 5thalat

X
- X'
Pm

P mt : t Döneminde 5thalat Fiyat Endeksi
X'
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Serin (1981)13, gelir etkisini Nicholson yönteminden farkl
olarak bir formül kullanm ve 1950 – 1967 y llar aras nda d ticaret
hadlerindeki toplam gelir kayb n 34.4 milyar TL. eklinde
hesaplam t r. Boysal (1982)14, 1968 – 1980 y llar aras ndaki gelir
etkisini çe itli deflatörler kullanarak, Nicholson ve di er yöntemlere
göre hesaplam t r. Boysal, çe itli deflatörler kullanarak gelir etkisinin
hesaplanmas neticesinde de farkl sonuçlar elde etmi tir. Bal kç o lu
(1988)15, 1970 – 1985 y llar aras nda d ticaret hadlerinin gelir
etkisini Nicholson yöntemini kullanarak hesaplam t r. Bal kç o lu,
d ticaret hadlerinin gelir kayb n 11 milyon $ olarak hesaplam t r.
Akat (1984)16, çal mas nda d ticaret hadlerinin reel gelir etkisini
tablo 1’de gösterildi i gibi Nicholson yönteminden farkl bir formül
kullanarak hesaplam t r. Fakat nominal gelir etkisini hesaplarken
Nicholson yöntemini kullanm t r. Dülger (1994)17, d
ticaret
hadlerinin gelir etkisinin hesaplanmas nda Nicholson yöntemini
kullanm ve 1970 -1990 y llar aras nda inceledi i dönem için toplam
gelir kayb n 13484.5 milyon $ olarak bulmu tur.

13
Serin, N., 1981, Kalk#nma ve D#$ Ticaret; Azgeli$mi$ Ülkeler ve Türkiye Yönünden,
A.Ü.S.B.F. Yay nlar , Ankara
14
Boysal, H., 1982, ‘Milli Gelirin Sabit Fiyatlarla Haz#rlanmas#nda D#$ Alem Kalemlerine
li$kin Sorunlar’, ODTÜ Geli me Dergisi, 9(1), s.49-73
15
Bal kç o lu, F., 1988, Türkiye’de D#$ Ticaret Hadleri De<i$melerinin Gelir Etkisi 1970 –
1985, 5GEME Yay n , Ankara
16
Akat, A., 1984, Alternatif Büyüme Stratejileri, 5leti im Yay nlar , 2. Bask , 5stanbul
17
Dülger, F., 1994, ‘D#$ Ticaretin Gelir Etkisi: Türkiye çin Bir Deneme 1970-90’, ODTÜ
Geli me Dergisi, 21(4), s.501-520
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V. ANAL Z SONUÇLARI VE DE(ERLEND RME
Tablo 2. 1984 – 2004 Dönemi D Ticaret Hadleri Gelir Etkisi
(2003=100)

Gelir Etkisi

YILLAR

1/Px

1/Pm

(Milyon $)

0.01000491

(1/Pm) –
(1/Px)
-0.0001471

1984

0.010152

1985

0.010649

0.00985557

-0.0007937

-6.3167

1986

0.010961

0.01175128

0.0007900

5.8909

1987

0.009576

0.01089820

0.0013225

13.4763

1988

0.009915

0.01096756

0.0010528

12.2773

1989

0.009880

0.01059140

0.0007117

8.2729

1990

0.008961

0.01005397

0.0010928

14.1618

1991

0.009045

0.01037968

0.0013344

18.1396

1992

0.008925

0.01057939

0.0016542

24.3415

1993

0.009181

0.01128373

0.0021023

32.2594

1994

0.009460

0.01053915

0.0010790

19.5369

1995

0.008399

0.00902166

0.0006230

13.4800

1996

0.008789

0.00960322

0.0008139

18.9027

1997

0.009226

0.01052110

0.0012948

34.0026

1998

0.009613

0.01096728

0.0013540

36.5220

1999

0.010312

0.01160683

0.0012951

34.4343

2000

0.010778

0.01110298

0.0003249

9.0247

2001

0.011061

0.01113581

0.0000749

2.3467

2002

0.011268

0.01127579

0.0000081

0.2918

2003

0.010000

0.01000000

0

0.0000

2004

0.008600

0.00868565

0.0000854

5.3963

-1.0493

1. 1984 -1988 Dönemine (D01a Aç0lma ve Liberalle1me
Süreci) Ait Sonuçlar
1984 – 1988 döneminde ihracat fiyatlar nda, 1987 y l hariç,
genel olarak bir de i me yoktur. 1987 y l nda endeks 104.431’e
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yükselmi tir. Bu y lda Türkiye’nin ihracat nda y ll k yüzde
de i menin pozitif oldu u görülmektedir.
1984 – 1988 döneminde ithalat fiyatlar nda da, bir de i me
ya anmamaktad r. Ancak 1986 y l nda endeks, bir önceki y la göre
önemli bir dü ü gerçekle tirmi tir ve endeks 85.097’e gerilemi tir.
24 Ocak kararlar n n da etkili oldu u bu dönemde, ithalat
k s tlay c ve yasaklay c engellerin yava yava kalkmaya
ba lamas yla d ticaret kolayla m , te vik sistemi geli mekte ve d
ticaret hadlerinin art a geçti i görülmektedir. Bu dönemde toplam
gelir etkisi, ihracat fiyat endeksindeki iyile me neticesinde artm ve
31.6 milyon $ seviyesine ç km t r.
2. 1989 - 1994 Dönemine (Aç0k Ekonomi) Ait Sonuçlar
1989 – 1994 döneminde ihracat kazanc , özellikle 1994
y l ndaki krize kadar genel anlamda yükselme trendi içindedir. 1994
y l nda ihracat kazanc , krizin de etkisiyle bu dönemin genel trendine
göre bir miktar daha artt görülmektedir.
1989 – 1994 döneminde ithalat giderlerinde de, genel olarak
bir art ya anm t r. Bu arada 1993 y l nda bir önceki y la göre,
ithalat giderinde önemli ölçüde artma gerçekle mi tir. Bu da bir krizin
ya anaca na dair bir sinyal olarak alg lanabilir. Ancak 1994 y l nda
yine krizin etkisiyle bir önceki y la göre önemli bir dü ü ün ya and
görülmektedir.
Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi ile bütünlük
sa lamaya ba lad
dönem olarak kabul edilen bu dönemde, d
ticaret hadleri art göstermi tir. Fakat Körfez krizi ve 1990’l y llarda
gözlemlenen ekonomideki daralma e ilimi d ticaret hadlerinin
etkilenmesine neden olmu tur. Bu etkinin sonucunda d ticaretten
elde edilen toplam gelir, 98.57 milyon $ olarak gerçekle mi tir.
3. 1995 - 2000 Dönemine (1994 Krizi Sonras0; Sabit Döviz
Kuru) Ait Sonuçlar
1995 – 2000 döneminde ihracat fiyatlar , genel olarak de i im
e ilimi göstermemektedir. Fakat 1995 y l nda ihracat fiyatlar n n,
1994 y l nda kriz ya anmas na ra men, bir önceki y la göre önemli bir
art gösterdi ini belirtmek gerekmektedir.
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1995 – 2000 döneminde ithalat fiyatlar na bak ld nda da bir
de i me ya and
gözlemlenmemektedir. Benzer bir ekilde ithalat
fiyatlar da ihracat fiyatlar gibi 1995 y l nda bir önceki kriz y l na
göre önemli miktarda art göstermi tir. Daha sonra 1997 y l nda da
yine önemli bir art ya anm t r. Bu y ldan itibaren ithalat fiyatlar nda
dü ü ya an rken, 2000 y l nda, 2001 y l nda ya anacak krizin
habercisi olarak çok büyük mebla da bir art gerçekle mi tir.
5 Nisan 1994 y l ndaki kararlar sonucunda uygulanan istikrar
tedbirleri ile yurtiçi talep daralmas ya anm ve buna ba l olarak
ithalat da azalma gerçekle mi tir. Dolay s yla ithalat fiyat endeksi
yükselmi , ihracat fiyat endeksi dü mü ve d ticaret hadleri olumsuz
etkilenmi tir. Bu dönemde toplam gelir etkisi, 146.37 milyon $
olmu tur.
4. 2001 - 2004 Dönemine (2000 Kas0m ve 2001 ubat
Krizleri Sonras0; Esnek Döviz Kuru) Ait Sonuçlar
2001 – 2004 y llar aras nda ihracat kazançlar , genel olarak
yükselme e ilimindedir. Özellikle 2004 y l nda ihracat kazanc n n bir
önceki y la göre, daha fazla artt görülmektedir.
Ayn dönem için ithalat giderleri ise, y ldan y la giderek art
göstermektedir. Yine 2004 y l nda ihracat geliri gibi ithalat gideri de
bir önceki y l oranla oldukça yüksek miktarda artm t r.
Kas m 2000 ve Uubat 2001 krizlerinin a rl n n yo un olarak
ya and bir dönem olmas nedeniyle bu dönemde d ticaret hadleri
geçen dönemlere nazaran oldukça dü ük bir seyir izlemi tir. Özellikle
2002 y l nda, 2000 ve 2001 krizlerinin etkileri net bir biçimde ortaya
ç km t r. 2003 y l baz y l olarak kabul edildi i için o y lda gelir
etkisi hesaplanmam t r. Bu dönemde toplam gelir etkisi, 8,03 milyon
$’a kadar gerilemi tir.
SONUÇ
Uluslararas piyasalar n giderek küreselle me e ilimlerinin
artmas yla birlikte ülkelerin d ticarette rekabet edebilme kriterleri de
a rl k kazanm t r. Bu kriterlerin ba nda da d ticaret hadleri
gelmektedir. Dolay s yla d ticaret hadlerine gelir etkisi cephesinden
bak ld nda ülkeler için önemli oldu u ortaya ç kmaktad r.
98
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Sürekli aç k vererek ihracat gelirlerini ithalat giderlerini
kar lamak için kullanan ülkeler için daha uygun oldu u dü ünülen
Nicholson yöntemiyle Türkiye için 1994 – 2004 y llar n kapsayan d
ticaret hadlerinin gelir etkisi hesaplanm t r. Seçilen bu dönemin
özellikle 1994, Kas m 2000 ve Uubat 2001 krizlerini kapsayan bir
ekilde seçilmi olmas önemli bir faktördür.
Kriz dönemlerinin ortak bir özelli inin, ithalat giderlerinin
önemli miktarda art e iliminde oldu u söylenebilir. Dolay s yla da
bu durumun d ticaret hadlerine olumsuz yans d
görülmektedir.
Yani ihracat fiyat endeksinin kriz döneminde dü tü ünü ve ithalat
fiyat endeksinin de yükseldi ini ifade edebiliriz.
D ticaret hadlerinin de gelir etkisi aç s ndan de erlendirmesi
yap ld nda, özellikle kriz dönemlerinde önemli ölçüde dü tü ü
ortaya ç kmaktad r. Bu durum Uubat 2001 krizinden sonra 2002
y l nda bariz olarak görülmektedir. 2000 y l nda d ticaret hadlerinin
gelir miktar 9,0247 milyon $, 2001 y l nda gelir miktar 2,3467
milyon $, 2002 y l nda ise 0,2918 milyon $ olarak gerçekle mi tir.
Çal mam zda incelen 1994 – 2004 y llar aras nda d ticaret
hadlerinin toplam gelir etkisi yani toplam gelir miktar 302.7577
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EKLER
EK 1. 1984 - 2004 Dönemi D Ticaret Rakamlar
hracat

thalat

YILLAR

(Milyon $)

(Milyon $)

1984

7.134

10.757

Cari
Fiyatlarla
D01 Aç0k
(Milyon $)
-3.623

1985

7.958

11.343

-3.385

1986

7.457

11.105

-3.648

1987

10.190

14.158

-3.968

1988

11.662

14.335

-2.673

1989

11.625

15.792

-4.167

1990

12.959

22.302

-9.343

1991

13.593

21.047

-7.454

1992

14.715

22.871

-8.156

1993

15.345

29.428

-14.083

1994

18.106

23.270

-5.164

1995

21.637

35.709

-14.072

1996

23.224

43.627

-20.402

1997

26.261

48.559

-22.298

1998

26.974

45.921

-18.947

1999

26.587

40.671

-14.084

2000

27.775

54.503

-26.728

2001

31.334

41.399

-10.065

2002

36.059

51.554

-15.495

2003

47.253

69.340

-22.087

2004

63.167

97.540

-34.373

Kaynak: http://www.die.gov.tr
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EK 2. 1984 - 2004 Dönemi D Ticaret Hadleri
(2003=100)
YILLAR
1984

Px
98.503

Pm
99.951

Px / Pm
0.986

1985

93.903

101.465

0.925

1986

91.230

85.097

1.072

1987

104.431

91.758

1.138

1988

100.859

91.178

1.106

1989

101.217

94.416

1.072

1990

111.592

99.463

1.122

1991

110.555

96.342

1.148

1992

112.043

94.523

1.185

1993

108.915

88.623

1.229

1994

105.707

94.884

1.114

1995

119.067

110.844

1.074

1996

113.775

104.132

1.093

1997

108.386

95.047

1.140

1998

104.022

91.180

1.141

1999

96.977

86.156

1.126

2000

92.781

90.066

1.030

2001

90.408

89.800

1.007

2002

88.749

88.686

1.001

2003

100.000

100.000

1.000

2004

116.276

115.132

1.010

Kaynak: http://www.die.gov.tr
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