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1. GİRİŞ

Bir ülkenin sosyo-ekonomik açıdan güçlü olması, sağlıklı bir topluma 
sahip olmasına bağlıdır. Bunun için de toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık 
hizmetleri sunulmalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumu için yapılan bütün 
harcamalar, sağlık harcamaları başlığı altında toplanır (Toprak, 2019:28). 
Sağlık harcamaları toplumun sağlık düzeyini olumlu etkiler. Özellikle 
kamu sağlık harcamaları toplumdaki bireylerin sağlık hizmetlerine eri-
şimini etkilediği gibi gelir dağılımını da yeniden şekillendirebilmektedir 
(Markova, 2006:16). Sağlık düzeyi yüksek olan bireyler verimli çalışarak 
üretime katkıda bulunur ve gelir dağılımını da pozitif etkiler. Aynı zaman-
da, bir ülkede milli gelir içerisinde savunma, sağlık ve eğitim için yapılan 
harcamaların oranı ülkenin gelişmişlik düzeyi ve ülke vatandaşlarının re-
fahı ile çok yakın ilişkilidir (Şantaş vd., 2019: 413; Kayalıdere ve Şahin, 
2014: 63). 

Bu çalışmada artan sağlık harcamalarının, gelir eşitsizliğini etkile-
yip etkilemediği, etkiliyor ise bu etkinin yönünün pozitif mi negatif mi 
olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda şu hipotez iddia edilmiştir; “sağlık 
harcamalarının gelir eşitsizliği üzerinde etkileri bulunmaktadır”. Analiz 
için iki model oluşturulmuş, ilk modelde toplam sağlık harcamaları ile ge-
lir eşitsizliği arasındaki ilişki incelenmiş, ikinci modelde ise kamu sağlık 
harcamaları ile özel sağlık harcamalarının gelir eşitsizliği üzerine etkisi 
araştırılmıştır. 

Literatürde yapılan çalışmaların çoğunda Türkiye için sağlık harca-
malarının gelir eşitsizliği üzerine etkisi incelenmiştir. Panel veri analizi 
yapılan az sayıdaki çalışmada ise verilerin güncel olmadığı görülmekte-
dir. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak güncel veriler kullanıl-
mış, verilerin ulaşılabilirliğine bağlı olarak 20 OECD (Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü: Organization for Economic Co-operation and Deve-
lopment)  ülkesini ve 1995-2015 yılları arası dönemi yıllık verilerini içeren 
panel veri analiz yöntemi uygulanmıştır. 

Bir ülkenin vatandaşlarının refah düzeyinin en önemli göstergesi olan 
gelir dağılımı, belirli bir dönemde ülkede üretilen milli gelirin bireyler, 
bölgeler veya üretim faktörleri arasında paylaşılmasıdır. Milli gelirin bi-
reyler arasında dağılımına kişisel gelir dağılımı, bölgeler arasında dağılı-
mına bölgesel gelir dağılımı, faktörler arasında dağılımına ise fonksiyonel 
gelir dağılımı ismi verilmektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı, birincil gelir 
dağılımı olarak da ifade edilmektedir. İkincil gelir dağılımı ise devletin 
geliri yeniden dağıtımı görevi ile ortaya çıkmıştır ve bireysel gelir dağı-
lımı olarak ifade edilir. Devletin eğitim, sağlık, transfer harcamaları gibi 
harcamalarıyla gelirin yeniden dağıtımı söz konusudur (Yücel, 2019:17; 
Ulutürk ve Ersezer, 2005:89). Eşitsizlikleri azaltmak için serbest piyasa-
da gerçekleşen gelir dağılımının hükümetlerin müdahalesiyle değiştiril-



Derya Yücel4 .

mesine gelirin yeniden dağılımı denir. Gelirin yeniden dağılımı dikey ve 
yatay olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Yatay yeniden dağılım, transfer 
harcamalarını araç olarak kullanırken, dikey yeniden dağılım vergi oran-
ları ile kamu harcamalarını araç olarak kullanmaktadır. Kamu harcama-
ları genellikle eğitim ve sağlık alanında yapılır. Böylece eğitim ve sağlık 
hizmetlerine bireylerin erişimi ücretsiz veya düşük ücretle sağlanır (Acar, 
2015: 50-51).

Gelirin adil dağılımında devletlere önemli görevler düşmektedir. 
Devlet, hem sosyal devlet anlayışı hem de ekonominin gidişatı bakımın-
dan gelir eşitsizliğini önleyici politikalar uygulamalıdır. Bu doğrultuda, 
eğitim, sağlık, barınma ve güvenlik gibi toplumun, temel haklardan fay-
dalanmada sıkıntı yaşayan kesimine yönelik politikalar uygulamalıdır 
(Erçakar ve Güvenoğlu, 2018:38). Kamu harcamalarının bir türü olan sağ-
lık, beşeri sermayenin de önemli bileşenlerinden biridir. Beşeri sermayeyi 
güçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla ülkeler, sağlık har-
camalarına önem vermişler ve sağlık harcamalarına GSYİH içinde büyük 
bir pay ayırmışlardır (Giray ve Taşdelen, 2018:270).

Gelir dağılımının veya gelir eşitsizliğinin hesaplanmasında, Lorenz 
eğrisi, Gini katsayısı ya da yüzde paylar analizi yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Bu ölçütlerden Lorenz eğrisi, gelirin nüfusa dağılımındaki 
eşitsizliği gösteren, bir karenin köşegenini uç noktalarda kesen grafiktir. 
Karenin dikey kısmı gelirin birikimli payları yer alırken, yatay kısmında 
nüfusun birikimli payları yüzde olarak yer almaktadır. Köşegen doğru, 
gelirin mutlak eşit dağılımına işaret etmektedir. Lorenz eğrisi, bu doğru-
dan uzaklaştıkça gelir eşitsizliği artmaktadır. 

Şekil 1: Lorenz Eğrisi

Kümülatif Gelir Dağılımı (%)

Kümülatif Nüfus Dağılımı (%)
Kaynak: Samuelson and Nordhaus, 1992, p.357.

Gini katsayısı, mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi arasında ka-
lan alanın, mutlak eşitlik doğrusu altında kalan üçgen alana bölünmesiyle 
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hesaplanan, 0 ile 1 arasında değer alan bir eşitsizlik ölçüsüdür. Katsayının 
0’a yakın bir değer alması, gelirin daha adil dağıldığını, 1’e yakın olma-
sı ise gelir dağılımında adaletin bozulduğunu gösterir (Şantaş vd., 2019: 
414-415). Yüzde paylar analizi Lorenz eğrisi ve Gini katsayısına göre gelir 
eşitsizliğini daha ayrıntılı olarak gösterir. Yüzde paylar analizi ile nüfus 
ve gelir %20’ lik dilimler halinde beş parçaya bölünür ve düşükten yükse-
ğe doğru sıralanır (Altınışık ve Peker, 2008:104). 

Tablo 1’de Lahoti vd. (2016)’nin geliştirdiği GCIP (Küresel Tüketim 
ve Gelir Projesi) ile düzenlenen Gini katsayısı’na göre seçilmiş OECD ül-
kelerinde 1990-2015 dönemi için gelir eşitsizliğinin durumu gösterilmek-
tedir.

Tablo 1: 1990-2015 Dönemi Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Gelir Eşitsizliği

Ülke 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Avustralya 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35
Kanada 0,31 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34
Danimarka 0,26 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29
Finlandiya 0,23 0,23 0,27 0,28 0,28 0,27
Fransa 0,33 0,32 0,31 0,32 0,32 0,33
Almanya 0,30 0,31 0,29 0,32 0,31 0,31
Yunanistan 0,33 0,37 0,34 0,35 0,35 0,36
İtalya 0,32 0,36 0,36 0,34 0,35 0,35
Japonya 0,26 0,26 0,29 0,31 0,31 0,31
Kore 0,49 0,48 0,49 0,50 0,33 0,33
Lüksemburg 0,27 0,28 0,30 0,31 0,31 0,34
Hollanda 0,32 0,30 0,29 0,30 0,29 0,28
Yeni Zelanda 0,44 0,45 0,51 0,51 0,51 0,51
Norveç 0,41 0,26 0,27 0,31 0,27 0,26
Portekiz 0,33 0,35 0,37 0,39 0,36 0,36
İspanya 0,32 0,37 0,34 0,32 0,35 0,36
İsveç 0,25 0,25 0,27 0,26 0,27 0,27
Türkiye 0,46 0,44 0,39 0,46 0,45 0,46
İngiltere 0,35 0,37 0,38 0,34 0,36 0,32
ABD 0,38 0,40 0,40 0,41 0,40 0,41

Kaynak: Lahoti, Jayadev ve Reddy, 2016: 6-139.

Tablo 1’e göre genel bir değerlendirme yapıldığında gelir dağılımı-
nın 1990 yılından 2015 yılına kadar geçen zaman içinde Kore, Hollanda, 
Norveç ve İngiltere dışındaki ülkelerde giderek bozulduğu görülmektedir. 
Fransa ve Türkiye’de ise Gini katsayısında bir değişiklik olmamıştır. 
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Tablo 2’de ise seçilmiş OECD ülkelerinde toplam sağlık harcama-
larının GSYİH’ya oranlarına yer verilmiştir. Sağlık harcamaları bütün 
dünyada artmaktadır. Nüfusun yaşlanması, teknolojinin pahalı olması ve 
hızlı gelişmesi, hem hastaların hem de sağlık hizmeti sunucularının tek-
nolojiden yararlanmak istemeleri, bilgiye ve hizmete erişimde kolaylıklar, 
bireylerin yaşam sürelerinin uzaması, kronik hastalıkların artması gibi 
faktörler sağlık harcamalarında artışa yol açmıştır. OECD üyesi ülkeler 
de, her ne kadar farklı sağlık sistemlerinde sahip olsalar da, son 30 yılda 
GSYİH içerisinde sağlık harcamalarına ayırdıkları pay önemli ölçüde art-
mıştır (Toprak, 2019:36).
Tablo 2: 1990-2015 Dönemi Seçilmiş OECD Ülkeleri’nde Sağlık Harcamalarının 

GSYİH’ya Oranı

Ülke 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Avustralya 6,48 6,93 7,61 7,99 8,43 9,3

Kanada 8,36 8,53 8,24 9,03 10,72 10,58

Danimarka 8,03 7,77 8,1 9,09 10,33 10,22

Finlandiya 7,24 7,35 6,84 8 8,87 9,7

Fransa 7,99 9,88 9,58 10,21 11,24 11,46

Almanya 8,03 9,05 9,83 10,23 11,01 11,08

Yunanistan 6,7 7,97 7,24 8,99 9,56 8,09

İtalya 7,01 6,87 7,58 8,36 8,95 8,98

Japonya 5,75 6,28 7,15 7,78 9,15 10,88

Kore 3,68 3,44 3,99 4,83 6,22 7,04

Lüksemburg 5,12 5,33 5,9 7,18 7,03 5,48

Hollanda 6,99 7,27 7,7 9,09 10,15 10,32

Yeni Zelanda 6,66 6,95 7,47 8,27 9,59 9,33

Norveç 7,07 7,27 7,71 8,33 8,9 10,11

Portekiz 5,51 7,2 8,37 9,43 9,82 8,97

İspanya 6,1 7,05 6,82 7,67 9,01 9,11

İsveç 7,25 7,28 7,4 8,27 8,48 11

Türkiye 2,45 2,45 4,62 4,94 5,05 4,14

İngiltere 5,09 5,6 5,97 7,18 8,43 9,69

ABD 11,3 12,54 12,54 14,6 16,38 16,7

Kaynak: https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm, 11.02.2020.

Genel bir değerlendirme yapıldığında 1990 yılından itibaren ülkelerin 
sağlık harcamalarında artış meydana gelmiştir. 1990 yılında sağlık har-
camalarına en fazla pay ayıran ülkeler ABD, Kanada, Danimarka ve Al-
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manya olmuştur. 2015 yılında ise sağlık harcamalarına en fazla pay ayıran 
ülkeler ABD, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada olmuştur. 

Ülkelerin sağlık alanında yaptıkları harcamalar, kamu harcamaların-
dan ve özel harcamalardan meydana gelmektedir. Ülkelerin sosyal devlet 
anlayışını benimseme derecelerine göre sağlık harcamaları kamu ve özel 
sektör arasında şekillenmektedir. Sosyal devlet anlayışını benimseyen ül-
kelerin sağlık harcamaları içerisinde kamunun payı yüksek olurken, bu 
anlayışa uzak olan ülkelerin sağlık harcamaları içerisinde özel sektörün 
payı yüksek olabilmektedir (Giray ve Taşdelen, 2018:270). Kamu sektörü-
nün yaptığı sağlık harcamaları içinde merkezi devlet sağlık harcamaları, 
yerel yönetim sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının har-
camaları bulunmaktadır. Özel sağlık harcamaları ise bireylerin doğrudan 
peşin yaptıkları harcamalar, özel sağlık sigortaları ve kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların sağlık harcamalarından oluşur (Toprak, 2019:28).

Tablo 3’de seçilmiş OECD ülkelerinde 1990-2015 dönemi için kamu 
sağlık harcamalarının ve özel sağlık harcamalarının GSYİH’ ya oranları-
na yer verilmiştir. 

Tablo 3: Kamu Sağlık Harcamaları ile Özel Sağlık Harcamalarının GSYİH’ ya 
Oranı

Ülke 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Avustralya Kamu 4,28 4,6 5,21 5,47 5,79 6,35

Özel 2,19 2,33 2,41 2,53 2,64 2,96

Kanada Kamu 6,21 6,05 5,77 6,31 7,54 7,5

Özel 2,15 2,48 2,48 2,72 3,19 3,09

Danimarka Kamu 6,62 6,37 6,74 7,61 8,67 8,61

Özel 1,42 1,4 1,37 1,49 1,67 1,62

Finlandiya Kamu 5,8 5,24 4,96 6,01 6,73 7,39

Özel 1,45 2,12 1,89 1,99 2,15 2,32

Fransa Kamu 6,08 7,82 7,56 8,04 8,58 8,79

Özel 1,92 2,07 2,02 2,18 2,66 2,67

Almanya Kamu 6,06 7,63 7,7 7,73 9,18 9,32

Özel 1,97 1,87 2,14 2,5 1,83 1,77

Yunanistan Kamu 3,29 4,21 4,46 5,55 6,6 4,69

Özel 2,78 3,76 2,78 3,45 2,96 3,27

İtalya Kamu 5,7 4,9 5,51 6,48 7,02 6,7

Özel 1,31 1,97 2,07 1,88 1,93 2,28

Japonya Kamu 4 5,14 5,75 6,32 7,5 9,15

Özel 2,29 1,17 1,4 1,47 1,66 1,73

Kore Kamu 1,48 1,45 2,16 2,85 3,77 4,15
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Özel 2,21 1,99 1,84 1,98 2,45 2,9

Lüksemburg Kamu 4,77 4,93 4,84 5,98 5,97 4,6

Özel 0,35 0,4 1,06 1,21 1,06 0,81

Hollanda Kamu 4,98 5,48 5,32 6,22 8,47 8,4

Özel 2,01 1,79 2,39 2,87 1,69 1,92

Yeni Zelanda Kamu 5,49 5,36 5,83 6,59 7,78 7,37

Özel 1,17 1,59 1,64 1,68 1,81 1,96

Norveç Kamu 5,86 6,1 6,3 6,92 7,54 8,65

Özel 1,22 1,17 1,41 1,41 1,36 1,46

Portekiz Kamu 3,58 4,43 5,9 6,72 6,85 5,94

Özel 1,96 2,77 2,47 2,71 2,97 3,04

İspanya Kamu 4,78 5,08 4,86 5,51 6,74 6,49

Özel 1,32 1,97 1,95 2,16 2,28 2,62

İsveç Kamu 5,77 6,31 6,33 6,76 6,94 9,17

Özel 1,48 0,97 1,07 1,51 1,54 1,83

Türkiye Kamu 1,47 1,72 2,85 3,35 3,94 3,23

Özel 0,98 0,73 1,77 1,59 1,11 0,91

İngiltere Kamu 4,29 4,7 4,73 5,85 7,01 7,69

Özel 0,8 0,89 1,14 1,33 1,43 2

ABD Kamu 4,54 5,8 5,54 6,63 7,93 14,17

Özel 6,76 6,74 7 7,98 8,46 2,58

Kaynak: https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm, 11.02.2020.

Tablo 3 incelendiğinde, 1990 yılında ABD ve Kore dışındaki diğer 
ülkelerde GSYİH içinde özel sağlık harcamalarının payı kamu sağlık har-
camalarının payından daha azdır. Kamu sağlık harcamalarının payının en 
fazla olduğu ülkeler ise Kanada, Danimarka, Fransa ve Almanya olmuş-
tur. Genel olarak bakıldığında hem kamu hem de sağlık harcamalarının 
payının 1990-2015 arası dönemde giderek arttığı görülmektedir. 2015 yı-
lında kamu sağlık harcamalarının payının en fazla olduğu ülkeler ABD, 
İsveç, Japonya, Norveç ve Danimarka olmuştur ve bütün ülkelerde kamu 
sağlık harcamalarının payı özel sağlık harcamalarının payından yüksek-
tir. ABD ve Kore’de de kamu sağlık harcamalarına ayrılan pay, özel sağlık 
harcamalarının payından fazla olmuştur.

2. LİTERATÜR

Literatür araştırması sonucunda sağlık harcamaları ve gelir eşitsizliği 
arasındaki ilişkiyi inceleyen uluslararası çalışmaların yapıldığı görülmek-
tedir. Gerdtham ve diğerleri, 1992 yılında yaptıkları çalışmada 19 OECD 
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ülkesini incelemişler ve gelir dağılımının sağlık harcamalarını açıklayan 
önemli faktörlerden biri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

2010 yılında Chakroun’un yaptığı bir çalışmada, 1975–2003 dönemi-
ni kapsayan verilerle 17 OECD ülkesi incelenmiştir. Bu çalışmada panel 
eşik regresyon modeli kullanılmış ve sağlık harcamaları ve gelir arasın-
daki ilişkinin zamanla ve ülkeler arasında değişmediği, doğrusal olmayan 
bir durum olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, sağlık harcamalarının zo-
runlu bir harcama olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık harcamaları ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi araştıran diğer 
bir çalışma Aksoğan ve Elveren (2012)’in yaptıkları çalışmadır. Bu çalış-
mada, 1970-2008 dönemini içeren verilerle savunma, eğitim, sağlık harca-
maları ve büyümenin gelir eşitsizliğine etkisi için Johansen eş bütünleşme 
ve Granger nedensellik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın ulaştığı sonuç, 
Türkiye’de sağlık harcamalarının gelir eşitsizliğini azalttığı, savunma ve 
eğitim harcamalarının ise gelir eşitsizliğini artırdığı yönündedir.

Martinez-Vazguez ve diğerleri (2012:97) tarafından yapılan çalışma-
da 1970-2009 dönemi verileri ile gelişmekte olan 150 ülkede kamu har-
camalarının gelir eşitsizliği üzerine etkisi panel veri analiz yöntemi ile 
incelenmiştir. Yapılan çok değişkenli regresyon analizi sonucunda, sosyal 
koruma, eğitim, sağlık ve konut harcamalarının gelir eşitsizliğini azalttığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Akbulut (2015) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de 1994-2013 
yılları arası verilerle, eğitim ve sağlık harcamaları ile gelir eşitsizliği 
ilişkisi incelenmiştir. Regresyon analizi ve “En Küçük Kareler Yöntemi 
(EKK)” uygulanarak, çalışma sonucunda, Türkiye’de kamu sağlık harca-
malarının gelir eşitsizliğini azalttığı sonucu elde edilmiştir. Kamu sağlık 
harcamalarının gelir dağılımını temsil eden gini katsayısını %0,016 ora-
nında azalttığı, yükseköğretim kurumlarına yapılan eğitim harcamaların 
ise gini katsayısını %0,07 artırdığı, bulgusuna ulaşılmıştır.

Yapılan bir diğer çalışmada, sağlık harcamalarının gelir dağılımına 
etkisi, 167 ülke için 1995-2012 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. 
Panel veri analiz yöntemi uygulanan çalışmada, bulgular, küresel düzeyde 
sağlık hizmetlerinin lüks olmaktan ziyade bir zorunluluk olduğunu gös-
termektedir. Bununla birlikte, sonuçlar analiz edilen ülkelere bağlı olarak 
farklılık göstermektedir. (Baltagi vd, 2017: 871).  

Tridico, 2010 yılında yaptığı çalışmada, 1995-2006 dönemi verileriyle, 
50 gelişmekte olan ve geçiş ekonomisi için, eğitim ve sağlık gibi sosyal harca-
malar ile ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi 
regresyon analiziyle incelemiştir.  Çalışma sonucunda sosyal harcamaların 
ekonomik büyümeyi artırdığını tespit etmiştir. Sağlık, eğitim gibi temel hak-
lardan mahrum kalmak ise yoksulluğa ve gelir eşitsizliğine yol açacaktır. 
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Bir diğer çalışma, Türkiye’de 1980-2017 dönemine ait verilerle, sağlık 
harcamalarının gelir eşitsizliği üzerine etkisini araştırmıştır. ARDL Sınır 
Testi yaklaşımının ve Toda Yamamato nedensellik testinin uygulandığı 
çalışmada kamu sağlık harcamalarında %1 oranındaki bir artışın, uzun 
dönemde eşitsizliği %0,03 oranında azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Toda 
Yamamoto nedensellik testi sonuçları da, sağlık harcamalarının gelir da-
ğılımını etkilediğini, ancak gelir dağılımının sağlık harcamalarını etkile-
mediğini göstermektedir (Şantaş vd., 2019:424).

3. MODEL VE UYGULAMA

Ekonometrik analizde Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hol-
landa, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, 
ABD’den oluşan seçilmiş 20 OECD ülkesinin sağlık harcamaları ile gelir 
eşitsizliği arasındaki ilişki analiz edilmiştir.

Ekonometrik analizde bağımlı değişken olarak Gini katsayısı, bağım-
sız değişken olarak ise toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı, 
kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı ve özel sağlık harcamaları-
nın GSYİH’ya oranı kullanılmıştır. Çalışma 1990-2015 dönemi yıllık veri-
lerini kapsamaktadır. Serilerin logaritmik değerleri kullanılmış, analizde 
Eviews 8 programından yararlanılmıştır. Sağlık harcamaları ile ilgili de-
ğişkenlerin verileri OECD verilerine, gelir eşitsizliği değişkeni için Gini 
katsayısı verileri, GCIP (The Global Consumption and Income Project) 
Küresel Tüketim ve Gelir Projesi veri setine aittir. Değişkenlere ait veriler 
ve hangi kaynaklardan elde edildileri Tablo 4’te görülmektedir:

Tablo 4: Veri Seti

Değişken adı Tanım     Kaynak

Gini          Gelir Eşitsizliği (Gini Katsayısı)  GCIP (Lahoti vd.)

  Küresel Tüketim ve Gelir Projesi  

  (The Global Consumption and  

  Income Project) 

Tsh  Toplam sağlık harcamalarının   OECD Databank

  GSYİH’ya oranı (%) 

Kamu  Kamu sağlık harcamalarının   OECD Databank

  GSYİH’ya oranı (%)   

Özel  Özel sağlık harcamalarının   OECD Databank

  GSYİH’ya oranı (%)   

 



 .11İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Jayadev vd., (2016)’nin geliştirdiği GCIP (Küresel Tüketim ve Gelir 
Projesi) ile iki veri kümesi oluşturulmuştur. Bu veri kümeleri; küresel tü-
ketim kümesi (GCD) ile küresel gelir kümesi (GID)’dir. Söz konusu veri-
ler 1960-2013 yıllarına ait verileri içermektedir. GCIP verileri; AB-SILC 
(Avrupa ülkeleri veritabanı), LIS (Lüksemburg Gelir Çalışması veritaba-
nı), SEDLAC (Latin Amerika ülkeleri veritabanı), UNU-WIDER Dün-
ya Gelir Eşitsizliği veritabanı, Povcalnet (Dünya Bankası veritabanı) ve 
WYD (Branko Milanovic) veritabanından yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Ülkelerin istatistik kurumları, akademik çalışmalar, BM ajansları ile özel 
sektör kaynaklarından da tarihsel ve güncel veriler bir araya getirilmiş-
tir. Verilerin bütünleştirilmesinden sonra Lorenz eğrisi tahmin edilmiştir 
(Lahoti vd., 2016:6-139). 

Ampirik analizde oluşturulan ilk modelde toplam sağlık harcamaları 
ile gelir eşitsizliği ilişkisi incelenmiştir. Model, eşitlik (1)’de gösterilmek-
tedir.

Gini=f(TSH)                       (1)

Model panel veri olarak eşitlik (2)’de gösterildiği gibidir. 

ln lnit i it it itGini TSHα δ β ε= + − +        (2) 

Modelde TSH toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya yüzde ora-
nını  temsil etmektedir. Modelde Gini bağımsız değişkeni gelir eşitsizli-
ğini göstermektedir. Sağlık harcamalarındaki artışının gelir eşitsizliğini 
azaltması beklenmektedir. Modelde kullanılan  ile  zaman trendlerini 
göstermektedir. Eşitlikte i (i=1……..N) ülkeleri, t (t=1……..T) zamanı gös-
termektedir. 

İkinci modelde kamu sağlık harcamaları ve özel sağlık harcamala-
rı ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci model eşitlik 
(3)’de gösterildiği gibidir.

Gini=f(Kamu, Özel)                       (3)

Söz konusu ilişkiyi ortaya koymak için yapılacak olan eş bütünleşme 
analizinde model, panel veri olarak eşitlik (4)’te gösterildiği gibidir. 

ln ln lnit i it it it itGini Kamu Özelα δ β θ ε= + − + +               (4)

Modelde Kamu, kamu sağlık harcamalarının GSYİH’ya yüzde oranı-
nı, Özel ise özel sağlık harcamalarının GSYİH’ya yüzde oranını  temsil 
etmektedir. Kamu sağlık harcamalarındaki artışın gelir eşitsizliğini azalt-
ması, özel sağlık harcamalarındaki artışın ise gelir eşitsizliğini artırması 
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beklenmektedir. Yine modelde kullanılan  ile  zaman trendlerini gös-
termektedir. Eşitlikte i (i=1……..N) ülkeleri, t (t=1……..T) zamanı göster-
mektedir. 

Uygulama bölümü üç aşamadan meydana gelmektedir. Öncelikle pa-
nel birim kök testi yapılarak değişkenlerin durağanlıkları incelenmiştir. 
İkinci aşamada panel eş-bütünleşme testleri ile birinci modelde sağlık 
harcamaları ile gelir eşitsizliği arasında, ikinci modelde kamu sağlık har-
camaları ve özel sağlık harcamalarının gelir eşitsizliğini uzun dönemde 
etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Üçüncü aşamada değişkenlerin uzun 
dönem katsayıları tahmin edilerek, etkinin ne yönde olduğu araştırılmış-
tır.

Durağan olmayan değişkenler ile regresyon yapıldığı takdirde, de-
ğişkenler arasındaki ekonomik ilişkiler ile ilgili olarak yapılan tahminler 
yanıltıcı olmaktadır.  Bu sebeple birim kök analizleri yapılmalıdır (Lin ve 
Benjamin, 2018:715). Eğer değişkenlere ait veriler birim kök içermiyor-
sa, değişkenler arasındaki ilişkiler regresyon analizi ile tespit edilecek, 
birim kök içeriyorsa sahte regresyon sorunu ortaya çıkacaktır. Ancak de-
ğişkenler arasında eş bütünleşme varsa, tahmin edilecek katsayılar gü-
venilir olacaktır. Böylece sahte regresyon sorunu da ortadan kalkacaktır. 
Bu çalışmada panel birim kök testi olarak uygulanan testler; LLC (Levin 
vd., 2002), IPS (Im vd., 2003), Fisher-ADF (Maddala ve Wu, 1999) ve 
Fisher-PP (Choi, 2001) testleridir. Söz konusu testlerde boş hipotez, seri-
lerde birim kök bulunduğu, alternatif hipotez serilerin birinci farklarının 
durağan olduğu anlamını taşımaktadır. Seriler arasında eş bütünleşme 
ilişkisi olup olmadığı, Pedroni (1999, 2004)’nin çalışmaları takip edilerek 
test edilmiştir. Uzun dönem katsayıları tahmin etmek için Pedroni (2000, 
2001) tarafından geliştirilen FMOLS (panel fully modified ordinary least 
squares) ve DOLS (panel dynamic ordinary least squares) yöntemleri kul-
lanılmıştır.

Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığını tespit 
etmeden önce değişkenlere ait serilerin birim kök içerip içermedikleri test 
edilmiştir. Tablo 5’te birim kök testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5: Birim Kök Test Sonuçları (1990-2015)
Değişkenler LnGini LnTSH LnKamu LnÖzel

LLC

Sabitli
-3.13760
0.0009*

0.52167 
0.6991

-0.52511 
0.2998

-0.24473 
0.4033

Sabitli-Trendli -1.07899 
0.1403

-0.05450 
0.4783

0.33919 
0.6328

-0.76843
 0.2211

IPS
Sabitli -1.93377 

0.0266**
3.37118 
0.9996

3.04402 
0.9988

-0.04424 
0.4824

Sabitli-Trendli -0.81449 
0.2077

-0.73882 
0.2300

1.20071 
0.8851

-1.79703 
0.0362**
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ADF-Fisher
Sabitli 60.1058 

0.0214**
22.6499 
0.9876

18.6931 
0.9984

43.6750 
0.3181

Sabitli-Trendli 50.3548 
0.1264

48.1701 
0.1759

31.9417 
0.8143

69.4863 
0.0026*

PP-Fisher
Sabitli

65.1815
0.0072*

26.6842
0.9473

19.8234
0.9969

65.8704
0.0061*

Sabitli-Trendli
47.0181
0.2071

37.0039
0.6059

21.5057
0.9926

137.841
0.0000*

Not: * ve **  sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyine işaret etmek-
tedir. LLC, IPS, ADF-Fisher ve PP-Fisher testlerinde hatalar arasındaki 
otokorelasyon sorununu giderilmesini sağlayan uygun gecikme uzunluğu 
1 seçilmiştir. Test istatistiğinin standart normal dağılıma sahip olması için 
LLC panel birim kök sınamasına göre normalleştirme yapılır. 

Tablo 5’te yer alan birim kök test sonuçlarına göre, değişkenlerin dü-
zey değerleri bazı test istatistiklerine göre durağan, bazı istatistiklere göre 
ise durağan değildir. Değişkenlerin birinci farkları alınmış ve tekrar birim 
kök içerip içermedikleri araştırılmış olup sonuçlar Tablo 6’da gösterilmek-
tedir.

Tablo 6: Birinci Fark Panel Birim Kök Test Sonuçları (1990-2015)
Değişkenler ∆lnGini ΔlnTSH ΔlnKamu ΔlnÖzel

LLC

Sabitli -7.57472 
0.0000*

-6.43301 
0.0000*

-8.44171 
0.0000*

-8.47795 
0.0000*

Sabitli-
Trendli

-5.96521 
0.0000*

-4.93428 
0.0000*

-7.44642 
0.0000*

-5.42624 
0.0000*

IPS
Sabitli -10.3682 

0.0000*
-9.53451 
0.0000*

-8.67400 
0.0000*

-10.9736 
0.0000*

Sabitli-
Trendli

-8.88202 
0.0000*

-7.97884 
0.0000*

-7.14223 
0.0000*

-8.52108 
0.0000*

ADF-
Fisher

Sabitli 184.205 
0.0000*

165.906 
0.0000*

150.277 
0.0000*

202.500 
0.0000*

Sabitli-
Trendli

151.307 
0.0000*

134.579 
0.0000*

122.636 
0.0000*

153.564 
0.0000*

PP-
Fisher

Sabitli
297.365
0.0000*

282.965
0.0000*

273.451
0.0000*

335.748
0.0000*

Sabitli-
Trendli

678.858
0.0000*

251.363
0.0000*

228.249
0.0000*

1085.35
0.0000*

Not: *, %1 anlamlılık düzeyine işaret etmektedir. ∆ ise birinci fark 
işlemcisini göstermektedir. Barlettkernel metodu kullanılmıştır.Bandwith 
genişliği Newey-West yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bütün testlerin 
asimptotik olarak normal dağıldığı varsayılır.

Birinci fark sonuçları, değişkenlerin tamamının %1 istatistiki anlam 
düzeyinde durağan olduğunu, birim kök içermediğini göstermektedir. 
Birim kök araştırmasından sonra uzun dönemde sağlık harcamaları ile 
gelir eşitsizliği arasında bir ilişkinin var olup olmadığı Pedroni (1999) eş 
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bütünleşme analizi ile araştırılmıştır. Tablo 7’de Model 1 için panel eş 
bütünleşme test sonuçları görülmektedir. 

Tablo 7: Model 1 için Panel Eş Bütünleşme Test Sonuçları

Test İstatistikleri Sabitli Sabitli ve Trendli

Kesit içi testler

Panel v 2.977652                 (0.0015)* 0.990467                  (0.1610)

Panel rho -4.861090                (0.0000)* -4.721870                (0.0000)*

Panel PP -6.475282                (0.0000)* -8.303884                (0.0000)*

Panel ADF -7.490704                (0.0000)* -9.499894                (0.0000)*

Kesitler arası testler

Grup rho -0.128697  (0.4488) 0.598889                (0.7254)

Grup PP -2.252121              (0.0122)** -2.226587              (0.0130)**

Grup ADF -5.025376               (0.0000)* -3.941132               (0.0000)*

Not: *; %1 ve **; %5 anlamlılık seviyesine işaret etmektedir. Paran-
tez değerleri olasılık değeri olup, optimal gecikme uzunluklarının tespi-
tinde Schwarz bilgi kriteri, Bandwith genişliğinin tespitinde Newey-West 
yöntemi dikkate alınmıştır. İstatistikler standart şekilde asimptotik olarak 
dağıtılır. Panel ν − istatistik, sağ kuyruklu bir testtir ve 0,05 seviyesinde, 
1.645 kritik değerdedir. Diğer istatistikler sol taraflı testlerdir ve kritik de-
ğeri −1.645’dir. Test istatistikleri standart normal dağılım göstermektedir.

Tablo 7’de görüldüğü üzere; sabitli modelde, Grup rho istatistiği dı-
şında diğer bütün istatistikler, değişkenler arasında eş bütünleşme olduğu-
nu göstermektedir. Panel v, panel rho, panel PP, panel ADF ve grup ADF 
istatistikleri %1 anlam seviyesinde, grup PP istatistiği %5 anlam seviye-
sinde, eş bütünleşmenin olmadığı şeklindeki boş hipotezi reddetmektedir. 
Sabitli modelde ve trendli modelde, panel v ve grup  rho dışında diğer 
istatistikler değişkenler arasında eş bütünleşme olduğunu göstermektedir. 
Grup PP %5, panel rho, panel PP, panel ADF ve grup ADF istatsitikleri %1 
anlam seviyesinde eş bütünleşmenin olmadığı şeklindeki boş hipotezi red-
detmektedir. Bu sonuçlar 1990-2015 döneminde sağlık harcamalarındaki 
artış veya azalışların, gelir dağılımını etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 8: Model 2 için Panel Eş Bütünleşme Test Sonuçları

Test İstatistikleri Sabitli Sabitli ve Trendli

Kesit içi testler

Panel v 1.875590                  0.0304** 0.149539              0.4406

Panel rho -2.981929  0.0014* -2.134441            0.0164**

Panel PP -6.163548  0.0000* -7.200389            0.0000*

Panel ADF -6.516989  0.0000* -8.270655             0.0000*

Kesitler arası testler

Grup rho 0.234128                   0.5926 1.570318               0.9418

Grup PP -2.890969  0.0019* -2.108120            0.0175**

Grup ADF -4.446906  0.0000* -3.898830            0.0000*

Not: *; %1 ve **; %5 anlamlılık seviyesine işaret etmektedir. Paran-
tez değerleri olasılık değeri olup, optimal gecikme uzunluklarının tespi-
tinde Schwarz bilgi kriteri, Bandwith genişliğinin tespitinde Newey-West 
yöntemi dikkate alınmıştır. İstatistikler standart şekilde asimptotik olarak 
dağıtılır. Panel ν − istatistik, sağ kuyruklu bir testtir ve 0,05 seviyesinde, 
1.645 kritik değerdedir. Diğer istatistikler sol taraflı testlerdir ve kritik de-
ğeri −1.645’dir. Test istatistikleri standart normal dağılım göstermektedir.

Tablo 8’de görüldüğü üzere, sabitli modelde, Grup rho istatistiği dışında 
diğer bütün istatistikler değişkenler eş bütünleşme olduğunu göstermekte-
dir. Panel v istatistiği %5, panel rho, panel PP, panel ADF, grup PP ve grup 
ADF istatistikleri %1 anlam seviyesinde eş bütünleşmenin olmadığı şeklin-
deki boş hipotezi reddetmektedir. Sabitli modelde ve trendli modelde, panel 
v ve grup  rho dışında diğer istatistikler değişkenler arasında eş bütünleşme 
olduğunu göstermektedir. Panel rho ve grup PP %5, panel PP, panel ADF ve 
grup ADF istatsitikleri %1 anlam seviyesinde eş bütünleşmenin olmadığı 
şeklindeki boş hipotezi reddetmektedir. Bu sonuçlar 1990-2015 döneminde 
kamu sağlık harcamaları ve özel sağlık harcamaları ile gelir eşitsizliği ara-
sında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.

Tablo 9: Kao Eşbütünleşme Test Sonuçları
t-istatistiği Olasılık değeri

Model 1 ADF -3.124607  0.0009*
Model 2 ADF -3.061851  0.0011*

Not: *, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Optimal gecikme 
uzunluklarını tespit etmek için Schwarz bilgi kriteri, Bandwith genişliğini 
tespit etmek için Newey-West yöntemi dikkate alınmıştır.
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Pedroni (1999) eş-bütünleşme testiyle aynı doğrultuda Kao Eş-bütün-
leşme testinde de %1 önem düzeyinde boş hipotez reddedilmiştir. Olası-
lık değeri 0.01’den küçüktür. Bu sebeple eş-bütünleşmenin bulunduğuna 
işaret eden alternatif hipotez kabul edilmiştir. Kao Eş-bütünleşme testi 
ile Pedroni eş-bütünleşme testi sonuçları birbirini desteklemektedir. Buna 
göre toplam sağlık harcamaları, gelir eşitsizliğini uzun dönemde etkile-
mektedir. Aynı şekilde kamu sağlık harcamaları ve özel sağlık harcama-
ları da gelir eşitsizliğini uzun dönemde etkilemektedir. Tablo 10’da uzun 
dönem katsayıları tespit etmek için uygulanan, panel FMOLS ve DOLS 
tahmin sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 10: Uzun Dönem Katsayıların Tahmin Sonuçları

Bağımlı Değişken LnGini Model 1 Model 2

Değişkenler FMOLS DOLS FMOLS DOLS

LnTSH
[-0.535704]
0.0000*

[-0.536142]
0.0000*

LnKamu
[-0.651476]
0.0000*

[-0.586044]
0.0000*

LnÖzel
[0.351675]
0.0000*

[0.335193]
0.0007*

Not: *, %1 anlamlılık seviyesine işaret etmektedir. t istatistikleri kö-
şeli parantez içinde belirtilmiştir. Hatalar arasındaki otokorelasyon soru-
nunu giderilmesini sağlayan uygun gecikme uzunluğunu tespit etmek için 
Schwarz bilgi kriteri dikkate alınmıştır. Her bir yatay kesit için uzun dö-
nem varyans-kovaryans matrisi elde edilirken, hem panel FMOLS, hem de 
panel DOLS tahmincisinde değişen varyans problemi altında tutarlı olan 
Newey-West yöntemi kullanılmıştır.

Model 1 için FMOLS sonuçları; toplam sağlık harcamalarında %1 ora-
nındaki bir artışın, gelir eşitsizliğini %0,53 oranında azalttığını ortaya koy-
maktadır. DOLS sonuçları, toplam sağlık harcamalarında %1 oranındaki bir 
artışın, gelir eşitsizliğini %0,53 oranında azalttığını göstermektedir.

Model 2 için FMOLS sonuçları, kamu harcamalarında %1 oranında 
bir artışın, gelir eşitsizliğini %0,65 oranında azalttığını, özel sağlık har-
camalarındaki %1 oranında artışın ise, gelir eşitsizliğini %0,35 oranın-
da artırdığını ortaya koymaktadır. DOLS sonuçları, kamu sağlık harca-
malarında % 1 oranındaki bir artışın, gelir eşitsizliğini %0,58 oranında 
azalttığını, özel kamu harcamalarında %1 oranındaki bir artışın ise, gelir 
eşitsizliğini %0,33 oranında artırdığını göstermektedir.

4. SONUÇ

Bir ülkenin sosyo-ekonomik olarak güçlü olması, sağlıklı bir topluma 
sahip olmasına ve aynı zamanda beşeri sermayeye verdiği öneme bağlıdır. 
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Beşeri sermayenin en önemli unsurları eğitim ve sağlıktır. Ekonominin 
en önemli hedefi olarak görülen ekonomik büyümenin yanı sıra, gelirin 
adil dağılımında da devlete önemli görevler düşmektedir. Gelirin yeniden 
dağıtımı ile devletler gelir eşitsizliğini azaltacak, toplumun eğitim, sağlık, 
barınma, güvenlik gibi temel haklara ulaşmada güçlük yaşayan kesimle-
rine yönelik politikalar uygulamalıdır. Söz konusu kamu harcamaları ile 
eğitim ve sağlık gibi hizmetlere bireylerin erişimi ücretsiz veya düşük üc-
retle sağlanır. 

Dünyada pek çok ülkede nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranının artma-
sı, tıbbi teknolojinin hızla gelişmesi ve maliyetinin yüksek olması, doğuş-
ta beklenen yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıkların artması gibi 
faktörler, sağlık için yapılan harcamaları artırmıştır. Ülkeler, milli gelirle-
rinden daha fazla bir payı sağlık harcamaları için ayırır hale gelmişlerdir. 

Bu çalışmada artan sağlık harcamalarının, gelir eşitsizliğini etkileyip 
etkilemediği, etkiliyor ise bu etkinin yönünün pozitif mi negatif mi olduğu 
araştırılmıştır. Bu doğrultuda şu hipotez iddia edilmiştir; “sağlık harca-
malarının gelir eşitsizliği üzerinde etkileri bulunmaktadır”. Ekonometrik 
analizde bağımlı değişken Gini katsayısı, bağımsız değişken ise toplam 
sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranı, kamu sağlık harcamalarının 
GSYİH’ya oranı ve özel sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranıdır. Bu 
çalışmada panel birim kök testi olarak LLC (Levin vd., 2002), IPS (Im vd, 
2003), Fisher-ADF (Maddala ve Wu, 1999) ve Fisher-PP (Choi, 2001) test-
leri uygulanmıştır. Söz konusu testler için boş hipotez, serilerin durağan 
olmadığı, alternatif hipotez ise serilerin birinci farklarının durağan olduğu 
anlamına gelmektedir. Seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi olup olma-
dığı, Pedroni (1999, 2004)’nin çalışmaları ve Kao (1999) takip edilerek 
test edilmiştir. Uzun dönem katsayıları tahmin etmek amacıyla kullanılan 
yöntem ise Pedroni (2000, 2001)’nin geliştirdiği FMOLS (Panel Fully Mo-
dified Ordinary Least Squares) ve DOLS (Panel Dynamic Ordinary Least 
Squares) yöntemleridir. 

Analiz için iki ayrı model oluşturulmuştur. Birinci modelde toplam 
sağlık harcamaları ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişki incelenmiş, ikinci 
modelde ise kamu sağlık harcamaları ile özel sağlık harcamalarının gelir 
eşitsizliği üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuç, “sağlık 
harcamalarının gelir eşitsizliği üzerinde etkileri bulunmaktadır” hipote-
zini doğrulamaktadır. 1995-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak se-
çilmiş 20 OECD ülkesi için yapılan analiz sonuçlarına göre toplam sağlık 
harcamaları, gelir eşitsizliğini uzun dönemde etkilemektedir. Aynı şekilde 
kamu sağlık harcamaları ve özel sağlık harcamaları da gelir eşitsizliğini 
uzun dönemde etkilemektedir. 

Toplam sağlık harcamaları ile gelir eşitsizliği ilişkisinin incelendiği 
Model 1 sonuçlarına göre; toplam sağlık harcamalarının artması, gelir 
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eşitsizliğini azaltmaktadır. Model 1 analiz sonuçları, Aksoğan ve Elveren 
(2012)’in Türkiye için yaptığı çalışma sonuçlarıyla ve Martinez-Vazguez 
vd., (2012: 97) tarafından yapılan çalışmada bulunan sağlık harcamaları-
nın gelir eşitsizliğini azalttığı sonucu ile uyumludur. 

Kamu sağlık harcamaları ve özel sağlık harcamaları ile gelir eşitsizli-
ği ilişkisinin incelendiği Model 2 sonuçlarına göre, kamu harcamalarının 
artması, gelir eşitsizliğini azaltmakta, özel sağlık harcamalarının artması 
da, gelir eşitsizliğini artırmaktadır. Akbulut (2015) tarafından yapılan ça-
lışmada, Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının gelir eşitsizliğini azalttı-
ğı sonucu elde edilmiştir. Şantaş vd., (2019)’ın bulduğu sonuçlar da kamu 
sağlık harcamalarının gelir eşitsizliğini azalttığı yönündedir. Bu sonuçlar 
Model 2 analiz sonuçları ile aynı doğrultudadır. 

Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyleri arttıkça, kamu har-
camaları içinde sağlık harcamalarına ayrılan pay artmaktadır. Rawls’a 
göre toplumu oluşturan bireylere eşit olarak dağıtılabilecek öncelikli hiz-
metlerden biri sağlık hizmetleridir (Karsten, 1995:133). Bu sebeple, sağ-
lık hizmetlerinin kamu sektörü tarafından sunulması ve finanse edilmesi 
etkinliği arttıracaktır. Sağlık hizmetlerinin tümü özel sektör tarafından 
sunulursa, yüksek gelir seviyesine sahip bireyler, bu hizmetlerden daha 
kolay faydalanabilir. Ancak düşük ve orta derecede gelir düzeyi olan bi-
reyler bu durumda dezavantajlı olacaktır (Giray ve Çimen, 2018:146). Bu 
doğrultuda gelirin daha adil dağılımı için kamunun sağlık hizmetlerini 
sunması ve finanse etmesi zorunlu hale gelmektedir.
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GİRİŞ 

Ticari bir işte amaç, kâr elde etmektir. Ticaretin vazgeçilmez unsuru 
olan kâr marjını arttırmak için sermaye, hammadde, üretilmiş mal gibi 
maddi malvarlıkları ile ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent gibi gay-
ri maddi malvarlıklarına ihtiyaç vardır. Dijital ticaretin yaygınlaşması ile 
işletmeler, merkez ve şubesi olmadan da sosyal ağlar üzerinden veya bir 
web sayfası açarak ticari faaliyet gerçekleştirilebilmektedir. Mavi Jeans, 
Vakko, Mark&Spencer Roman gibi marka işletmelerin ürünleri, aynı za-
manda işletmenin değerlerinden biridir. Kalite, kuruma prestij kazandırır. 
Dünyanın her yerinden aynı kalitede bir ürün almanızı sağlayan ürünün 
kalitesinin akreditasyonu ve markalı bir ürün olmasıdır. Dünyanın her ye-
rinde aynı kalitede bir X marka bir  ceket alabileceğinizi bilerek pahalı 
da olsa o ceketi alırsınız. Ancak ne yazık ki dünyanın bir ucunda üretilen 
yeni bir ürün, gelişen teknoloji ile birlikte taklit marka ile gerçeğinden 
ayırt edilemeyebilir. Üreticisinin bile oldukça zor ayırt edebileceği taklit 
mal piyasasının her geçen gün daha da büyümesi; gerçek hak sahiplerinin 
menfaatlerinin hukuki koruma altına alınmasının sağlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. Türkiye’de marka hakkı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanu-
nu yürürlüğe girinceye kadar pozitif bir hukuk kuralı olarak düzenlen-
memekteydi. Ancak Yargıtay tarafından, somut olayın özellikleri, Türk 
Medeni Kanunu (“TMK”) madde 2’de düzenlenen genel dürüstlük kuralı 
ve hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında değerlendirilerek uy-
gulanmaya başlanmış ve sonrasında da yerleşik içtihat haline gelmiştir. 

 Araştırmamızda uluslararası ticarette markalaşma ve taklit konusu-
na yer verilmiştir. Uluslararası ticaretle uğraşan kişilerin taklit bir malın 
ithalat ve ihracatını yaptıklarında hangi hukuki müeyyidelerle karşılaşa-
bileceği araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

1 MARKA KAVRAMI 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname’ye göre tanımlanacak olursa; “Marka, bir teşebbüsün mal ve hiz-
metlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlama-
sı koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar 
ve malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya 
benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltıla-
bilen her türlü işaretlerdir.”Duanne E. Knapp,‘Marka Aklı’ adlı kitabında 
‘marka’ için şöyle bir tanım getirmiştir: “Gerçek markayı, müşterilerin 
ve tüketicilerin, imgelenimlerinde algıladıkları duygusal ve işlevsel ge-
tirilere dayanan izlenimlerin ayrı bir yer yaratması sonucu getiren, içsel-
leştirilmiş bir özetidir. Knapp, bir markanın gerçek anlamını bulmak için 
anahtar sözcüğün ‘kendine özgü’ olduğunu, yani tüketicinin markanın öz-
gün olduğuna inanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu tanım markanın 
bir isim, logo ve sembol dışında, tüketicilerin belleğinde taşıdığı anlamlar 
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bütünü olduğu düşüncesini vermektedir. Bir marka olmak için ürün ya 
da hizmet tüketicinin kafasında ayrıcalıklı bir nitelikle nitelendirilmelidir 
(Öztürk, 2014, s. 3)

Marka, üretici veya satıcıların ürününü tanıtan, onu başka firmaların 
ürünlerinden ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların 
bileşimidir. (Mucuk, 1990; s. 151). Marka, bir teşebbüsün ürününü, bir 
başka teşebbüsün ürününden ayırt etmeyi sağlamak koşuluyla harf, logo, 
şekil olabilen her türlü işarettir. (İşgör, 2001; s. 15).

Marka, sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, tescil edildiğinde ya-
sallaşır ve yasal koruma sağlar. İşletme bakımından marka kullanmanın 
yasal korunma dışında çeşitli faydaları vardır. (Mucuk, 1990; s. 151).

1. Tutundurmaya yardımcı olur ve talep oluşturmada etkilidir.

2. Tüketicide firmaya bağlılık oluşturur.

3. İkame malları yüzünden satış kaybı tehlikesini önler.

4. Marka kullanılması ürünü pazarlama kanallarına doğru çeker, 
zira iyi tanınan marka aracı kuruluşlarda aranır.

5. Fiyat istikrarına olumlu etki eder, marka, sahibi firmaya, aracı 
kuruluşların sık sık fiyat değişikliği yapmamalarını, değişik aracıların 
ürünü farklı fiyatlardan satmamalarını sağlamada yardımcı olur (Marka-
lama-Stratejileri, 2020).

6. Aracılar, marka olan ürünleri tercih ederler.

Markalar, sanayileşme ile birlikte önem kazanmaya başlamış, günü-
müzdeki globalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin hâkimiyeti nedeniy-
le de ortaya çıkan ürün çeşitliliğindeki artış ve tüketicilerin bilinçli tüke-
tici olma yolunda attığı adımlar sonucunda da bu önem daha da artmıştır 
(İŞGÖR, Aralık-2001., s. 15) 

Marka, firmaları rakiplerinden ayıracak sembol, renk, şekiller, harf-
ler, sayılar topluluğundan oluşan her türlü işaret olarak tanımlanmakta-
dır. Tüketiciler marka olmayan ürünlerin aynı nitelikte olduğunu düşü-
nüp daha ucuz ürünü almayı tercih edeceklerdir. Markalaşmış ürünler ise 
tüketici tarafından hangi ürünü aldığını ayırt edebileceği gibi ürünün bir 
çeşit sigortası ve güvencesi olacaktır. Marka bilinirliği firmalar ve işlet-
meler için önem arz etmekte olup ürünlerinin diğer rakip firmaların ürün-
lerinden daha fazla satış yaratmasını mümkün kılacaktır. Markalaşma ise 
markanın yönetim sürecini anlatmaktadır. Markalaşmanın başarılı olabil-
mesi bu sürecin iyi yönetilmesinden geçmektedir. Uluslararası markalaş-
ma küreselleşen pazarlarda işletmelerin ve firmaların ayakta kalmaları, 
gelişmeleri için mecburi bir süreç olarak düşünülmektedir. Günümüzde 
çok fazla hissedilen ve yaşanılan rekabet ortamından geri kalmamak için 
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bu sürecin çok iyi yapılandırılması ve sürdürülmesi gerekmektedir (Çe-
tindağ, 2018, s. 1).

İşletmenin içinde bulunduğu coğrafya, milliyetçilik, din ve mezhep 
gibi kültürel farklılıklarının daha fazla öne çıkması uluslararası pazarla-
mada güncel eğilimler arasındadır. Uluslararası düzeyde, uluslararası gü-
venlik, terörizm, insan güvenliği gibi pek çok konu pazarlamanın güncel 
zorlukları arasına taşınmıştır. Günümüzde devletlerin yaptığı uluslararası 
ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ti-
careti belirgin bir biçimde artmıştır. Bu artışın ardında işletmelerin yaptı-
ğı uluslararası pazarlama faaliyetlerinin yoğunluğunun yükselmesi vardır 
(Taşkın, 2014,, s. 10).

Firmalar dış pazarlara açılırken; firmanın finansal, idari ve teknik 
yapısından, ihraç ülkesinden ve ürünün ihraç edileceği pazardan kay-
naklanan engel ve sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu engellerden biri de 
ürünün taklit edilme olasılığıdır. Ülkeler; uyulması güç standartlar, paket-
leme ve etiketleme şartları, sağlık kontrolleri, uzun ve karışık formaliteler 
ve benzeri idari uygulamalar ile ithalatı zorlaştırmaktadırlar. Örneğin Ja-
ponya Amerika Birleşik Devletleri, resmi engeller yerine yabancı şirketle-
rin uyması güç piyasa koşulları ile uzun yıllar ithalatını düşük bir düzeyde 
tutabilmiştir.

2 TAKLİT KAVRAMI 

Taklit; “belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma; ben-
zetilerek yapılmış şey, imitasyon” demektir. Taklit etmek ise; “bir şeyin 
sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek” anlamına gelir (Türk Dil Ku-
rumu, 2020) Hukuksal açıdan taklit; 556, 554 sayılı Kanun Hakkında Ka-
rarname (KHK) ve patent hakkındaki 551 sayılı KHK çerçevesinde koru-
nan hakların izinsiz kullanımı ifade eden bir kavram (Arıkan, s. 358) olup 
daha sonraları yapılan düzenlemelerle marka, ambalaj, ürün taklitleri için 
kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’ne göre 
esinlenme; Bir şeyden ilham almak, içine doğmak, mülhem olmak.’’an-
lamına gelmektedir. Esinlenme eylemini, daha önceden vücuda getiril-
miş bir eserden istifade suretiyle, yeni bir eser meydana getirmek; fakat 
oluşturulan eserin, asıl eserden müstakil olması şeklinde de tarif etmek 
mümkündür (Sengel, 2009, s. 128) Bir başka tanıma göre, esinlenme; esa-
sen bir kimsenin okuduğu bir yazıdan, gördüğü bir resimden, heykelden 
ve benzeri fikirsel ve sanatsal eserden etkilenmesi suretiyle; esas eserden 
bağımsız bir şekilde, yeni bir eser meydana getirerek; kendi hususiyetini, 
yeni esere yansıtmasıdır ( (Şahin, 2011, s. 88) Esinlenme kavramı Alman 
Hukuku’nda; “Başka bir eserin kullanılmasıyla meydana getirilmiş bulu-
nan bağımsız bir eser olarak tanımlanmıştır (Alman ESHK, (Tekinalp, s. 
148) Akt. (Ceritoğlu, 2008, s. 127). Bir eserin yaratılmasında, bu faaliyeti 
gösteren müstakbel eser sahibi, içinde bulunduğu ortamın medeni ve kül-
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türel seviyesinin kendisine sağladığı birikimle orantılı olarak, mevcut de-
ğerlerden yararlanır. Mevcuttan yararlanmak ve ona bir şeyler ilave etmek 
gelişmenin temel esaslarından biridir. Günümüzde işletmeler, ambalaj 
tasarlanması ve geliştirilmesine sıfır noktasından başlamamaktadır (Ceri-
toğlu, 2008, s. 130) Tüketiciler tarafından bir markanın tercih edilmesinde 
ambalajın önemi çok büyüktür. İşletmeler, bu nedenle, ambalaj tasarımına 
çok dikkat etmek zorundadırlar. Ambalaj tasarımı sürecinde işletmeler ve 
onların oluşturdukları markalar birbirlerine benzeyen ambalaj tasarımları 
ile rekabet edebilmektedirler. İyi bir tasarım, başarılı bir ambalajın anah-
tarıdır (Bülteni, 2004, s. 20)

Taklit, bir ürünün bir hizmetin, bir malın müşteride orijinali ile aynı 
kalitede olduğu algısını yaratmaktır. Mağazada aldığınız bir ürünün ori-
jinal mi taklit mi olduğunu ürünün kalitesi belirler. Ancak aldığınız ürü-
nün kalitesine yakın bir ürünü satın aldığınızda bazı küçük ipuçları sizi 
taklit olduğu konusunda ikna edebilir. Ticari işletmelerin yönetiminin ge-
lişmesiyle birlikte, giderek daha fazla şirket ticari stratejilerini markaya 
odaklamaktadır. Daha önceki literatür ve marka araştırmaları ticari şirke-
tin başarısına odaklanırken şimdiki araştırmalar, markalaşma konusuna 
odaklanmaktadır. Kotler (1984, s.482) ‘e göre marka bir satıcı veya satıcı 
grubunun mal veya hizmetlerini belirtmek ve farklılaştırmak amacıyla 
bir isim, terim, sembol veya tasarım veya bunların bir kombinasyonunu 
rakiplerinden eşzamanlı olarak, imalat ve dağıtımdaki iyileştirmelerle, 
yerine getirmesidir. Küresel ticarette tüketiciler her zamankinden daha 
fazla seçenekle karşı karşıyadır ve bir tür tedarikçi kimliği, satın alma 
seçimi sürecinde tüketici, sistemin gerekli bir parçası haline gelir. Bunun-
la birlikte, modern marka, zaman içinde yıpranmış, ürün farklılaştırma 
anlayışından daha fazla büyümüştür (Arnold, 1992). Günümüzde giderek 
daha fazla şirket markanın bir firmanın gelişiminin temelini oluşturduğu-
nun farkındadır. Markalar, tüketicilerin duygusal değerlerini akıllarında 
bir şekilde kodlamalarını sağlamaktadır (Franzen ve Bouwman, 2001). Bu 
nedenle birçok şirket için marka adı ve temsil ettiği şey, en önemli varlık-
lardan biridir çünkü rekabet avantajlarının ve gelecekteki kârlarının te-
meli markanın varlığıdır.. Güçlü markalar, müşteri sadakatini, fiyat talep 
etme potansiyelini ve yeni ürün ve hizmet lansmanlarını desteklemek için 
önemli olan marka gücünü teşvik etmektedir. Marka imajı, bir markanın 
tüketicinin hafızasında yer alan markaya sahip olan kuruluş tarafından 
yansıtılan algılar anlamına gelir (Keller, 1993, 5). Marka imajının ölçümü-
nü doğrudan ürünle ilişkilendirse bile, Çin, dünyaya taklit ürünlerin önde 
gelen ihracatçısı olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda, taklit markanın 
ürünü ortaya çıkmaya ve yerli olarak popüler olmaya başlıyor .

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre marka sahibinin izni olmaksızın, 
markayı kullanmak ve markanın ayırt edilemeyecek kadar benzerini kul-
lanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek 
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kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği 
veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan 
ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, it-
hal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak 
veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak, “Marka 
Hakkına Tecavüz” sayılan fiiller olarak sayılmaktadır. Konuyu hukuki 
açıdan ele aldığımızda uluslararası ticarette tacirlerin bilmesi gereken bir 
konu olan taklitçilik bir suçtur. Başkasına ait markayı marka hakkına ik-
tibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek, mal üreten veya hizmet sunan, 
satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, 
bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Başkasının hak 
sahibi olduğu markayı taklit ederek mal üretmek, malı, satışa arz etmek 
veya satmak suçtur. Böyle bir durumda kişinin bu malı nereden temin et-
tiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş 
mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunma-
yacağı belirtilmiştir. 

Taklit bir malın, piyasaya sürülmesi, uluslararası ticarette sıklıkla 
karşılaşılan bir problemdir. DTÖ’nün uluslararası ticarette taklidi önle-
mek amacıyla yaptığı anlaşmalar, “sınai mülkiyet hakların” korunmasına 
yöneliktir. Yine aynı şekilde patent veya faydalı model sahibinin izni ol-
maksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit 
etmek, kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği 
ya da bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürün-
leri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya 
da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygula-
maya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme yapmak 
için öneride bulunmak, patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu 
usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da 
bilmesi gerektiği hâlde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen 
ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak 
ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygu-
lamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yap-
mak için öneride bulunmak, patent veya faydalı model hakkını gasp et-
mek. Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans 
veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu 
hakları üçüncü kişilere devretmek. patent başvurusunun veya faydalı mo-
del başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren, patent başvurusu veya 
faydalı model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı dava 
açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar 
edilmiş ise başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin 
kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan önce 
de tecavüzün varlığı kabul edilir.  Sınai Mülkiyet Kanunu, uluslararası 
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ticarette  bir malın taklit edilerek ticaretinin yapılmasını yasaklamıştır 
. Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya 
hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt 
edilmesini ve sahibine korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşıl-
masını sağlayan, sicilde gösterilebilecek kişi adları dâhil sözcükler, şekil-
ler, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malın veya ambalajın biçimi olmak 
üzere her tür işarettir (. Sınai Mülkiyet Kanunu , Kabul Tarihi:22/12/2016).

21. yüzyılda şirketlerin karşılaştıkları güçlüklerden bir tanesi rekabet 
etme zorunluluklarıdır  (Görgün, 2019, s. 149). Uluslararası ticarette varlık 
savaşı veren işletmeler, bir taraftan markalarının kalitesini sürdürme için 
çalışırken, bir taraftan da aynı kaliteyi taklit eden firmalarla mücadele 
etmekle karşı karşıya gelirler..

Çoğu taklit ürünün fiyatı, orijinal markalardan daha düşük olduğu 
için, tüketiciler orijinal markalar yerine daha düşük fiyatlı taklidi seçmeye 
istekli olurlar, bu da her bir ürün taklit ettiği orijinal marka kadar iyi olur-
sa daha fazla değer getirebilir Cordell, Wongtada ve Kieschnick (1996), fi-
yatın tüketicileri taklit ürünleri satın almaya yönlendiren münhasır faktör 
olarak kabul eder ve düşük gelir gruplarının bunları satın alma olasılığı-
nın daha yüksek olduğunu belirtir. Ancak Bush, Bloch ve Dawson (1989) 
varlıklı tüketicilerin yüksek bir yüzdesinin taklit markanın tüketicileri 
olmaya meyilli olduğunu bulmuştur. Lai ve Zaichkowsky (1999), orijinal 
marka olmadığını fark ettikten sonra tüketicinin taklit markadan mem-
nun olabileceğini ve marka tercihlerini taklit markalara geçirebileceğini 
savunmaktadır. (İmitation Brand, 2009). Şirket, orijinal markanın ürünle-
rini, yaratıcılığını, pazarlamasını ve reklamcılık stratejilerini kullanarak, 
sahte ürünlerin farkında olmayan tüketicileri yanlış yönlendirir. 

1966’da Levitt, sözde “yeni” ürünlerin çoğunun tamamen yenilikçi 
taklitler olduğuna dikkat çekmiştir. Taklit farklı ürünlere yol açmayan 
ürünlerdir. Bir markanın tüketiciler tarafından kolayca kabul edilebilmesi 
için ürünün fiyatı, tasarımı, kullanışlılığı, enerji ve çevre dostu olması 
tüketici tarafından önemsenmektedir. Bir ürünün tüketici tarafından daha 
ucuza satılan taklidi bazen tüketiciler tarafından tercih edilse de tüketici 
eski alışkanlıklarından vazgeçmeden kaliteli ürünü almaya çoğunlukla 
devam etmektedir. Pazarlamada tasarım, marka ad, slogan, reklamcılık, 
vb unsurlar kârlı bir pazarlama stratejisi olarak kabul edilir. Astous Petty’e 
göre taklit, (2008). tüketim kalıpları olmakla birlikte, sadece az sayıda 
değişiklikle mevcut malların yeniden yaratılmasıdır. (Gatignon ve Robert-
son, 1991 ve Gargouri, 2001). Taklit edilen ürün orijinal markaya benzer 
olduğu için, tüketiciler yanlışlıkla orijinal markanın özellikleri (kalite, 
fonksiyon, tasarım, orijin, vb.) olduğuna inanarak alıyorlar. Tüketici dav-
ranışlarının bu tür (kalite, fonksiyon, tasarım, orijin, vb genellemelerin) 
marka tutumu ve satın alımı üzerinde önemli bir etkisi var (Zaichkowsky, 
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1995). Taklit markalara “nakavt” veya taklitçi de denebilir. İdeal bir dün-
yada, marka pazarlamacıları, her zaman tanınmış marka ve yaygın olarak 
bilinen bir ürün veya hizmetin anlamı veya amacı üzerinde hassasiyetle 
durur ve bu alanda çalışır  (Lai ve Zaichkowsky 1998). Taklitte ünlü mar-
kanın fikirleri büyük ölçüde ödünç alınır (Lan, P., Gerard, P. ve Leung 
H.C., 2001). Taklidin temeli, tüketicilerin fiziksel özellikleri arasındaki 
benzerliği, ürün kalitesi veya işlevinin benzerliğini ortaya çıkarmasıdır 
(Ward, Loken, Ross ve Hasapopoulos, 1986; Zaichkowsky ve Simpson, 
1996) (Puwei Yi). 

Şirketler, müşteri inançları, davranışlarını, ürün veya hizmet özellik-
lerini, rakiplerinin kimler olduğunu bilmelidir (Ghodeswar, 2008).  Piyasa-
da hayatta kalabilmek için şirketler, uzun vadeye yol açan güçlü markalar 
geliştirmekle yakından ilgilenmektedir. İşletme yönetiminin gelişmesiyle 
birlikte, giderek daha fazla şirket kendi iş stratejilerine odaklanmaktadır. 
Marka adı ürüne benzersiz bir kimlik sağlar Markalı ürünler müşterileri 
çekecek ve ürünler pazarda iyi bir imaja sahip olacaktır. Markalı şirketin 
benzer ürünü küçük değişiklikler yapılarak (Logo ambalaj, ticari ad vs 
‘de değişiklik yapılarak her şey orijinal markaya benzetilmeye çalışılır. 
Pazarda ucuza satılan bu ürünler, mağazalarda tüketicilerde orijinal algı-
sı vererek haksız kazanç elde edilmektedir. Marka taklidi yasal olmayan 
kâr getirir. Pazarlama yöneticileri, ürün ve hizmetlerle ilgili etik sonuçları 
olan bir dizi kararla karşı karşıyadır. Orijinal ürünlerin imalatları üzerinde 
olumsuz ekonomik etkiye sahiptirler. Kırsal kesimdeki tüketiciler, taklit 
ürünler aramaya ve satın almaya devam etmektedir. Sahte ürünlerin satışı, 
hem meşru ürünlerin üreticileri hem tüketici, için ciddi bir tehdit oluş-
turmaktadır. (Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2018) Marka 
taklidi, sahte ürünler, ürünün kötü kopyalarıdır (Kay, 1990). Marka tak-
lidi, ünlü veya önde gelen bir markanın bazı özel özelliklerini ödünç alan 
veya kopyalayan bir üründür (nternational Journal of Engineering Deve-
lopment and Research, 2017).

“Pazarlama yöneticileri, satışa sundukları ürün ve hizmetlerle ilgili 
etik sonuçları olan bir dizi kararla karşı karşıyadır” (Murphy ve Laczni-
ak, 1981). Bu etik sorular, bir rakibin ürününün taklitinde ortaya çıkabi-
lir. Rakipler, benzer ürünlerin satışını artırmak için tanınmış markaların 
“görünüşünden” yararlanmaya çalışabilirler (Fenby, 1983; Carratu, 1987).
Orijinal markanın sahibi olan firma, bir marka kimliği oluşturmak için 
zaman, çaba ve para harcar. Taklitçiler daha sonra orijinal markanın kim-
liğini kendi yararları için kullanırlar. Bu nedenle taklit stratejisi, bir marka 
lanse etme ve marka talebi yaratma maliyetlerini azaltır (Ward ve diğerle-
ri, 1986). Taklit ile ilgili literatürü incelediğimizde Bone ve Corey (1992) 
ambalajda oluşabilecek etik sorunları incelemişlerdir. Etiket bilgileri (yani 
besin değeri ve benzer ürün bilgileri), grafikler, güvenlik, fiyatlandırma 
ve çevreyi içeren bir envanter geliştirdiler. 
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2.1.Dünyada Marka Taklidi 

Küresel ölçekte taklit ve korsanlık faaliyetleri, özellikle Doğu Av-
rupa ve Asya gibi büyüyen ekonomilerde çarpıcı bir artış göstermiştir. 
Batının hassasiyetinin aksine doğuda yaygınlaşan taklit, Fikri Mülkiyet 
Haklarının ihlali ve haksız rekabetle haksız kazanç elde etme sebebiy-
le şirketlerinin potansiyel kârlar ve genişleme nedeniyle çoğu kez uyuş-
mazlık konusu olarak Rekabet Kanunu’da aykırı bir dava konusu olarak 
görülmektedir. Taklit marka olarak Asya pazarlarına ulaşan ürünlerin 
üretim tesislerinin ucuz iş gücü maliyeti olması sebebiyle Asya pazarın-
da kurulduğu görülmektedir. 2005 yılında USTR’nin (Amerika Birleşik 
Devletleri Ticaret Temsilcisi) hazırladığı özel bir raporda Çinli şirketlerin 
iyi bilinen Amerikan markaları örneklerini üretmesinin büyük bir sorun 
olduğu görülmüştür. Çin sahte ihracatçıların, önde geleni olarak kabul 
ediliyor. USTR’nin (2008) daha sonraki raporunda, çoğunlukla küçük 
tüketim malları olmak üzere yaklaşık 410.000 farklı ürünün Çin emtia 
pazarından satıldığı bildiriliyor. Çeşitli endüstrilerde kuralları ihlal eden 
malların toptan ticareti için Çin bir merkez olarak görülmüştür. Bununla 
birlikte, kalite sahteciliğinin iyileştirilmesiyle, ilgili yasaları uygulamanın 
zor olduğu belirtilmiştir (Lan, P. Gerard, P. ve Leung H.C., 2001). Lai ve 
Zaichkowsky’nin araştırmasına (1999) göre, Çin’de sırasıyla kalite sahte-
ciliği, sahtecilik, korsanlık, taklit olmak üzere dört farklı ihlal kategorisi 
ortaya çıkmaktadır (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:239883/
FULLTEXT01.pdf).(Erişim Tarihi 12.07.2020). 

Ticari markaları ve telif hakkını ihlal eden sahte mal ticareti, şirketler 
ve hükümetler organize suç çeteleri için kar yaratır. Tıbbi malzeme, araba 
parçaları, oyuncaklar, gıda ve kozmetik markaları ve elektrikli ürünler 
gibi ürünlerin sahte olması bir dizi sağlık ve güvenlik riski taşır.  Ör-
nekler arasında reçeteli ilaçlar, güvenli olmayan diş dolgu malzemeleri, 
zayıf kablolu elektronik eşyalardan kaynaklanan yangın tehlikeleri ve ruj 
ve bebek ürünlerinde standartların altında kimyasallar sayılabilir. OECD-
EUIPO (2017) tarafından hazırlanan bir rapor sahteciliğe karşı özellikle 
savunmasız olan üretim ekonomileri ve kilit geçiş noktalarını belirledi. 
Bu sektörler, gıda ürünleri veya kozmetik gibi hızlı hareket eden tüketim 
mallarından ticarete konu olan mallara kadar geniş bir yelpazeye yayıl-
maktadır. Yönetişim: yüksek düzeyde yolsuzluk ve kötü fikri mülkiyet 
koruması, bir ekonomiden sahte malların ihracat derecesini büyük ölçüde 
etkileyen faktörlerdir. Bir ülkede Fake Trade Zoneslerin  varlığı, sayısı 
ve büyüklüğü, o ülke ekonomisi tarafından ihraç edilen sahte ve korsan 
ürünlerin değerindeki artışlarla ilişkilidir. Bir ekonomideki ilave bir FTZ 
sorunlu ihracatın değerinde ortalama% 5,9 artış yapmaktadır. (OECD-
EUIPO, 2018b). Üretim tesisleri: düşük işçilik maliyetleri ve kötü işgücü 
piyasası düzenlemeleri, sahte ve korsan mal ticaretinin önemli itici güçle-
ridir. Asgari ücreti artırarak veya ücretli izni artırarak çalışma koşullarını 
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iyileştirmek, özellikle zayıf yönetişime sahip ekonomiler tarafından ihraç 
edilen sahte ve korsan ürünlerin payını azaltacaktır.  Lojistik kapasiteler 
ve tesisler: sevkıyatları izleme ve takip etme yeteneği, sahte ve korsan 
ürünlerin ihracattaki payını azaltmak için anahtar faktördür. Düşük nak-
liye ücretleri; hızlı, basit ve öngörülebilir gümrük formaliteleri; ve kaliteli 
ticaret ve ulaştırma altyapı (ör. limanlar, demiryolları, yollar ve bilgi tek-
nolojisi).ticareti artırır. Bu faktörler, çok yozlaşmış ekonomilerde çok daha 
önemli itici güçler olma eğilimindedir (Raporu, 2020).

2016 yılında markaları veya patentleri ele geçirilen ürünlerin yüzde 
24’ü ABD, yüzde 17’si ile Fransa, yüzde 15’i ile İtalya, yüzde 11’i İsviç-
re ve yüzde 9.0’u Almanya menşeli ürünler idi. Singapur, Hong Kong ve 
Brezilya, Çin gibi ülkeler taklit ürün satmakta başta geliyordu. Sahte ve 
taklit ürünlerin dünya ticaretindeki payı yüzde 3.3 é ulaştı. Bu oranlar, 
yurt içinde üretilen ve tüketilen sahte ürünleri veya internet üzerinden 
dağıtılan korsan ürünleri içermemektedir. (https://t24.com.tr/haber/dun-
ya-taklit-urun-ticareti-509-milyar-dolarla-toplam-ticaretin-yuzde-3-3-ol-
du,813096, 2020). 

2.2.Pazara Giriş Engellerinin Türleri 

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile İlgili Problemler 

• Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazarlarda 
taklidi 

• Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescil ettirilme-
sinde yaşanan sorunlar 

• Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescili için su-
nulan ve ticari sır niteliğini taşıyan bilgi, teknoloji ve iş yapma teknikleri-
nin izinsiz olarak yerel firmalara verilmesi 

• Yabancı ülkenin, ihracatçı firmanın distribütörü, ithalatçısı tarafın-
dan fikri mülkiyet haklarının ihlalinin önlenmesi için yapılan başvuruları 
dikkate almaması 

• Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazar-
larda taklit edilmesi hadisesine sık sık rastlanmaktadır. Özellikle tekstil 
sektöründe firmalara ait özel tasarımların bazı ülkelerdeki üretici şirketler 
tarafından süratle taklit edilerek piyasalara sürüldüğü ve yüksek gelirler 
elde ettikleri görülmektedir. Daha da kötüsü, taklit ürünlerin kalite ve gü-
venlik açısından eksik olması nedeniyle, bu durumun tasarım ya da marka 
üzerinde hak sahibi olan firmanın dünya piyasalarındaki itibarına büyük 
zararlar vermesidir. Sınai Mülkiyet” kavramı genel tanımı ile, sanayide ve 
tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmala-
rın ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malla-
rın üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak 
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işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların 
ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan 
gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları patentler ve fay-
dalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre 
devrelerin topografyaları kapsamaktadır (http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/
pazara-giris-engelleri-raporu-ocak-2018).

2.3 Taklitin Etik Boyutu

Etik yargıların ölçülmesi zor bir iştir.“Etik” eylem tam olarak ne-
dir? Reidenbach ve Robin (1988, 1990, 1991) çok boyutlu bir etik ölçeği 
geliştirdiler (Ek). “Etik / etik dışı” kavramının çeşitli boyutlara sahip ol-
duğu ve bireylerin etik yargılarda bulunmak için birden fazla boyut kul-
lanabileceği öne sürülmektedir. Bu boyutlar ahlak felsefesinde geliştirilen 
kavramlara dayanmaktadır. Toplumun etik muhakemelerinin temeli ola-
rak yaygın olarak kullanılan beş temel etik teori vardır: adalet teorisi, gö-
relilik, deontoloji, teleolojik egoizm ve teleolojik faydacılık (Reidenbach 
ve Robin, 1988)..

Adalet teorisi, öncelikle usule dayalı adalet, pazarlamanın amacı için 
adil sonuçlarla sonuçlanan kurallar geliştirmektir. Yöneticiler, müşteriler-
le olan ilişkilerinde usul adaletini göz önünde bulundurmalıdır. Dolayısıy-
la bu ilişkide güven geliştirilebilir (Reidenbach ve Robin, 1990).

Görelilik, “normatif inançların bir kültürün veya bireyin işlevi oldu-
ğunu ve bu nedenle, herkes için geçerli hiçbir evrensel etik kural olmadı-
ğını” ileri sürmektedir (Reidenbach ve Robin, 1990, s.651). Bu teori, rüş-
vet gibi bazı eylemlerin neden bazı ülkelerde kabul edilebilir olduğunu, 
bazılarında kabul edilemez olduğunu açıklamak için kullanılabilir.

Deontoloji, bireyin yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar-
la ilgilidir. Pazarlamacılar, müşterilerin belirli haklara sahip olduğunu ve 
firmanın müşterilere karşı belirli sorumlulukları olduğunu kabul etme-
lidir. Pazarlamacının bu sorumlulukları şunlardır: (1) korumak, (2) tam 
olarak bilgilendirmek, (3) seçim sağlamak ve izin vermek ve (4) dinlemek 
(Reidenbach ve Robin, 1991).

Teleolojik teoriler öncelikle eylemlerin sonuçları ve sonuçların “iyi” 
olup olmadığıyla ilgilidir (Bone ve Corey, 1992). Egoizm, bireye göre so-
nuçlara odaklanır. Bunun aksine, faydacılık genel olarak toplumun sonuç-
larını göz önünde bulundurur (Reidenbach ve Robin, 1990).

Beş teoriye dayanan 33 maddelik bir ölçek geliştirilmiş ve daha sonra 
sekiz maddelik bir ölçeğe indirilmiştir. Bu sekiz maddelik ölçek üç boyuta 
ayrılmıştır. Birinci boyut, geniş tabanlı bir ahlaki öz kaynak yapısıdır ve 
dört madde içerir: “adil / haksız”, “adil / haksız”, “ailem için kabul edile-
bilir / kabul edilemez” ve “ahlaki /” ahlaki açıdan doğru değil “. eylemle-
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rin kültürel kabul edilebilirlik ve geleneğe göre değerlendirildiği göreceli 
yapı: “geleneksel olarak kabul edilebilir / kabul edilemez” ve “kültürel 
olarak kabul edilebilir / kabul edilemez” Üçüncü boyut, sözlü olmayanları 
ihlal eden / ihlal etmeyen öğelerden oluşan sosyal sözleşme yapısıdır. söz 
“ve” yazılı olmayan bir sözleşmeyi ihlal eder / ihlal etmez (Roberta Hup-
man, 1995 , s. 418)

Taklit, ekonomik suçtur. Genel olarak ekonomik suçlar, fail mağdur 
ve toplum için ekonomik sonuçları olan veya daha dar anlamıyla fail tara-
fından temel amacın ekonomik kazanç olduğu fiiller olarak nitelendiril-
mektedir (Koç, 2020, s. 126).

KPMG’nin isimli şirketin araştırmasına göre dünyada son 10 yılda 
gıda ürünleriyle ilgili sahtecilik büyük bir artış gösterdi. En büyük sah-
tekarlık örnekleri deniz mahsullerinde tespit ediliyor. 10 yıl içinde dün-
yada satışa sunulan deniz mahsullerinin yüzde 30’unda taklit ve tağşiş 
tespit edildiği ve şaibeli ürün olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor. AB böl-
gesinde, daha taze görünmesi için pembe boya ile renklendirilmiş 227 
milyon dolarlık konserve ton balığı satıldığı araştırmada yer alıyor. Yine 
New York süpermarketlerinde satılan kızıldil balığı ürünlerinin yüzde 
88’inin kızıldil balığı olmadığı geçtiğimiz yıllarda tespit edilmiş. Kana-
da’daki 177 balık restoranın yüzde 10’unda balıkların sağlığa zararlı bir 
madde ile boyandığı kayıtlara geçmiş. Pensilvanya’da yüzde 100 gerçek 
parmesan diye satılan peynir paketinde hiç parmesan bulunmadığı an-
laşılmış. 2013’te Avrupa ülkelerinde yaşanan skandalda hamburger et-
lerinin yüzde 29’unun at etinden oluştuğu ortaya çıkmış. (https://home.
kpmg/tr/tr/home/medya/press-releases/2020/02/gidada-sahtecilik-kay-
bettiriyor.html, 2020)

Avrupa Komisyonu’nun gıda sahteciliğine ilişkin yayımladığı ay-
lık bültenlerinde özellikle İtalya’da 2019’un son çeyreğinde yumurta, 
zeytinyağı ve şarap gibi ürünlerde yanlış etiketleme ve menşe gizleme 
vakaları tespit edilmiş. Yaklaşık 8.1 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu 
tahmin edilen dünya gıda sektörünün, piyasaya giren şaibeli veya sahte 
ürünler nedeniyle bu gelirin yüzde 2 ile 5’ini kaybettiği hesaplanıyor. 
Türkiye’de 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi 
Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit 
veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin ha-
yatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş 
gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/
veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmak-
tadır. Tahmini kayıp her yıl için 100 milyar dolar olduğu belirtilmek-
tedir (https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4310/Gidada-Taklit-Ve-Tag-
sis-Yapan-Firmalar-Aciklandi, 2020). 
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2.4. Saldırgan İnovasyon Stratejisi: 

İnovasyonlar ürün ve hizmet yeniliklerinin yanında konumlandırma, 
süreç yeniliklerini de içermelidir. İnovasyon stratejileri, işletmenin faali-
yet çevresinde rakipleri göz önünde tutup buna göre hedef belirlenmesini 
ve uzun dönemli planların yapılmasını sağlayan bir süreç içerirler. İno-
vasyon stratejilerindeki temel amaç, bir organizasyonun, işletmenin çev-
resine uyum sağlamasına, sektörde varlığını devam ettirmesine yardımcı 
olmaktır. Bu doğrultuda işletmeler çeşitli inovasyon stratejileri izlerler. 
işletmelerin çevrelerine uyum sağlamada altı farklı inovasyon stratejisi 
uyguladığı kabul edilmiştir. Bunlar, saldırgan, savunmacı, taklitçi, ba-
ğımlı, geleneksel ve farklılaştırma inovasyon stratejileridir (Deniz, 2011: 
151-155). Bu stratejiler aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

• Saldırgan İnovasyon Stratejisi: Saldırgan stratejiyle, teknoloji yakın 
takibe alınır, Ar-Ge departmanı güçlendirilir ve pazarın kaymağının alın-
masında avantaj sağlanır (İraz, 2010: 99). İşletmelerin bu stratejiyi seçme-
lerindeki temel hedef, inovatif ürünlerin henüz rekabet ortamı oluşmadan 
pazara sürülerek, pazara derinlemesine girip yüksek bir pazar payının 
elde edilerek orta ve uzun vadede önemli rekabet avantajı sağlanmasıdır 
(Uzkurt, 2008: 173). Saldırgan stratejiyle rakiplerin hamleleri bozulur ve 
onlara karşılık verme, pazar paylarına sert şekilde müdahale etme fırsatı 
yakalanır (Covin ve Covin, 1990) ve işletmenin geleceği için daha inovatif 
kararlar alınabilir (Lawson ve Samson, 2001: 390). 

• Savunmacı İnovasyon Stratejisi: Pazara ilk girmenin getirebilece-
ği risklerden dolayı dünyada ilk olmak istemeyen ama teknolojinin de 
gerisinde kalmak istemeyen firmaların uyguladığı stratejidir. Buradaki 
yenilikçiler daha orijinal inovasyon türü için kapasitelerinde artış ya da 
eksilme yapabilirler. Daha başarılı bir saldırgan rakip tarafından rekabet 
dışı bırakılan saldırgan strateji izleyen bir işletme, istemeden de olsa sa-
vunmaya yönelik strateji izlemek zorunda kalabilir (Örücü vd., 2011: 63). 

• Taklitçi İnovasyon Stratejisi: İşletmeler risk almaktan kaçındıkları 
için ve düşük maliyet, malzeme ve iş gücüne sahip olduklarından dolayı 
pazarda ilk sırada değillerdir. Özellikle teknolojinin hızla ilerleyip, değiş-
tiği pazarda, taklitçi inovasyon stratejisi yoğun olarak kullanılır. Compaq, 
PC pazarında taklitçi stratejiyi başarıyla uygulayabilen işletmeler arasında 
gösterilmektedir ve IBM orijinal PC pazarında düşük fiyat ve kaliteli ürün 
olması sebebiyle rakiplerince çokça taklit edilen firma durumundadır (Ze-
liha Tekin, 2016)

3. SINAİ MÜLKİYET KANUNU

SMK’dan önce uygulanan 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 
sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
çerçevesinde markayı taklit etmek, marka hakkına tecavüz teşkil eden 
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hallerden biri olarak düzenlenmiş idi. 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sa-
yılı SMK’nın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkan Marka KHK’sı 
dönemindeki yerleşik Yargıtay içtihadına göre, daha eski tarihli bir mar-
kaya iltibas ve tecavüz yaratıp yaratmasına bakılmaksızın, bir kullanı-
mının tescilli bir marka hakkına dayanması halinde, bu kullanımın teca-
vüz yaratmadığı kabul edilmekteydi. Bu içtihadın sonucu olarak, tescilli 
marka hakkına dayanan bir kullanım marka sahibine mutlak bir koruma, 
bir bağışıklık sağlamakta, dolayısı ile tescilli hakka dayanan kullanım-
lar aleyhine ihtiyati tedbir alınamamakta ve açılmış olan tecavüz davaları 
reddedilmekteydi. Daha eski tarihli marka sahibinin, öncelikle sonraki ta-
rihli marka tescilini bir hükümsüzlük ya da iptal davası ile sicilden terkin 
ettirmesi, ancak daha sonra marka hakkına tecavüz davasını açması ge-
rekmekte ve bu halde dahi tescilin geçerli olduğu dönemdeki zararlarının 
tazminini sağlayamamaktaydı. Tescilli markaya dayanan bu “hak”, mar-
ka tescilinin kötü niyetle kullanılmasına yol açmakta olduğu için sıklıkla 
eleştirilmekteydi. Açık bir biçimde tecavüze sebebiyet veren bir kullanım 
dahi, süresinde itiraz edilmemekle bir şekilde bir marka tesciline konu 
edilebilmişse, bu mütecaviz ve hatta kötü niyetli kullanımlar hukuken ko-
ruma altına alınmış oluyordu.

SMK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, Yargıtay içtihatlarıyla oluştu-
rulan “Tescilli bir markanın kullanımı tecavüz teşkil etmez.” prensibi de 
ortadan kalkmıştır. SMK’nın 155. maddesi “Marka, patent veya tasarım 
hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine 
sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sı-
naî mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü 
haiz olup, bir markanın tescilli olmasının önceki hak sahiplerinin açtığı 
tecavüz davasında bir savunma olarak ileri sürülemeyeceğini açıkça hü-
küm altına almıştır. Özetle, SMK’nın 155. maddesi kapsamındaki düzen-
leme ile artık tescilli marka ya da sair hakların daha önceki tarihli hak-
lara karşı bir savunma olarak ileri sürülemeyecek ve hakka bile dayansa, 
kullanımlar engellenebilecektir. SMK m. 155 mütecaviz ve özellikle kötü 
niyetli tescillere karşı ortaya kabul gören bir çözüm koymuş olsa da, ül-
kemizde uzun senelerdir kabul görmüş olan, marka tescilinin mutlak bir 
kullanım hakkı sağladığı ve tescile dayanan kullanımların koruma altında 
olduğu şeklindeki güvenlik duygusunu da ortadan kaldırmıştır. Artık bir 
marka seçilirken ve başvurusu yaparken eskisinden daha titiz bir inceleme 
yapılması, önceki tarihli benzer markaların tespitine yarayan “tescil edi-
lebilirlik araştırması”na başvurulması ve benzer markaların tespiti halin-
de kullanım başlamadan hukuki görüş alınması artık eskisinden daha da 
önemli bir hale gelmiştir. 

Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararname’nin (“KHK”) 42/1(d) maddesi, bir markanın, marka sahibi-
nin davranışları nedeniyle tescil ettirildiği mal veya hizmetler için yaygın 
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ad haline gelmesi durumunda, markaya karşı hükümsüzlük davası açıla-
bileceğini düzenlemiştir. Aynı madde, 6769 sayılı SMK’nın 26/1(b) mad-
desinde, farklı bir ifade kullanılarak ve hükümsüzlük yerine iptal sebep-
lerine dayanak oluşturacak şekilde yer almıştır. Madde 26/1(b) uyarınca 
TÜRKPATENT, marka sahibinin fiilleri nedeniyle veya gerekli önlemleri 
almaması sonucunda markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısın-
dan yaygın bir ad haline gelmesi durumunda, talep üzerine markanın ip-
taline karar verebilecektir. TÜRKPATENT’in iptal yetkisi, SMK’nın 192. 
maddesi uyarınca 10.01.2024 tarihine kadar Mahkemeler tarafından kulla-
nılacaktır. SMK, 556 Sayılı KHK’da açık bir ifadeyle tanımlanmamış olan 
marka sahibinin “davranışları”nı, bu davranışların hem fiiller şeklindeki 
aktif davranışlar hem de gerekli önlemleri almama şeklindeki pasif dav-
ranışlar olabileceğini belirterek açıklığa kavuşturmuştur ( Gün Partner  
Hukuk Bürosu, 2020).

4.TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
ANLAŞMASI:

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşması, fik-
ri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik uluslararası karışıklığın önlenmesi 
amacıyla minumum standartlar adapte edilmesini öngören ve bunlara iliş-
kin standart tanımlar getiren bir Anlaşma’dır. Ayrıca Anlaşma’da, ulus-
lararası taklit mal ticaretinin önlenmesi için sözkonusu hakların tescili 
belli bir prosedüre bağlanmakta ve tescilden sonra hakların korunmasına 
yönelik zamanlar belirtilmektedir.

TRIPS Anlaşması’nda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü kapsamında 
yapılan çok taraflı Anlaşmalara’da atıfta bulunulmaktadır. TRIPS An-
laşma’sında öngörülen standartlar üye ülkeler tarafından minimum kabul 
edilerek, çok taraflı anlaşmalara imzası olan tüm ülkelere DTÖ üyesi mu-
amelesiyle eşit şelikde uygulanacaktır.

Anlaşma’ya göre Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 7 kategoride ele 
alınmıştır. Bunlar:

1. Telif hakkı ve ilgili haklar

2. Markalar

3. Coğrafi işaretler

4. Sınai tasarımlar

5. Patentler

6. Entegre devrelerin tasarımları

7. Açıklanmamış bilgilerin korunması’dır.

TRIPS Anlaşması’nda fikri/sınai mülkiyet haklarının ihlali duru-
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munda üye ülkelere hukuki ve idari telafi yöntemleri uygulama hakkı ve-
rilmektedir. İhlalin önlenmesi için alınabilecek önlemler, hak sahibinin 
tazmini ve ihlal konusu malın ticaretten men edilmesi gibi önlemlerdir. 
Ayrıca, taklit mal girişinin hak sahibine daha fazla zarar vermesinin ve 
delillerin yokedilmesinin önlenebilmesi için üye ülkelere, gümrüklerde 
geçici tedbir uygulama hakkı da verilmiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak-
larının korunmasıyla ilgili olarak üye ülkeler arasında çıkabilecek anlaş-
mazlıklar Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde çözümlenmek-
tedir. Diğer taraftan, TRIPS Anlaşması’nın üye ülkelerce uygulanmasını 
kontrol ve koordine etmek üzere Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hak-
ları (TRIPS) Konseyi kurulmuştur.

TRIPS Anlaşması hükümlerinin adapte edilmesinde gelişmekte olan 
ülkeler için 5 yıllık bir geçiş dönemi verilmiştir. Gelişmekte olan ülke-
ler 2000 yılına kadar iç düzenlemelerini Anlaşma standartları ile uyumlu 
hale getireceklerdir. (ITKİB, 2020)  

Çevreye karşı duyarlılık, insan haklarına saygı ve sosyal sorumluluk 
gibi konular da firma ve ülke imajı açısından çok önemlidir. Eğer girile-
cek olan dış pazara ülkemizden daha önce başka (farklı alanlarda veya 
aynı alanda faaliyet gösteren) firmalar girmiş ve ülke veya firma aleyhine 
olumsuz bir imaj oluşmuş ise bu da o pazara giriş faaliyetini olumsuz 
etkiler.

Firmaların dış pazarlarda karşılaşabileceği önemli bir sorun taklit 
mallardır. Daha kalitesiz ham maddelerden üretilen ancak orijinali ile aynı 
ambalajında pazarlanan taklit mallar piyasada daha düşük fiyatla satıl-
makta ve fiyat dengesini bozarak haksız rekabet oluşturabilmektedir.

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili temel mevzuat başta fikir ve sanat 
eserleri kanunu olmak üzere, filmler, ticari markanın korunması, coğra-
fi işaretler, endüstriyel tasarım, patent hakları, yeni bitki çeşitlerinin ko-
runması, tohum kanunu, entegre devrelerin topoğrafyalarının korunması, 
ceza ve ticaret hukuku, beşeri tıbbi ürünlerin lisanslanması gibi alanlar-
dan oluşmaktadır (Gençosmanoğlu, 2014). 

SONUÇ

Dünya ekonomisine yön veren markalar, müşteri isteklerini yerine 
getirdikleri ve sağlık, güvenlik açısından güvenilir bulundukları için tü-
keticiler tarafından tercih edilirler. Tüketici kaliteli olduğu için güvendiği 
markayı satın almak istemektedir. Etik olmayan ticari rekabette üretici, 
tescilli olmayan ürününü tüketiciye kabul ettirebilmek için markalı bir 
ürünün bazen ambalajını, bazen etiketini, logosunu taklit ederek aynı ka-
litede ürün sattığını iddia etmektedir. OECD-EUIPO (2016) raporunda da 
görüldüğü gibi sahte ve korsan ürünlerde dünya ticareti. 509 milyar ABD 
Doları civarında zarar etmiştir.  Buna dijital olarak üretilen internet üze-
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rinden satışı yapılan ürünler dâhil değildir Dünya ticaretinin %3.3 ora-
nı sahte ve korsan ürünlerden oluşmaktadır. Bu oran gittikçe büyümekte 
ticaret savaşlarının ana konusu haline gelmektedir. Küresel ekonomide 
cripto paralarla kayıt dışı ekonomik kayıplar gerçekleştiği gibi markalı 
ürünlerin korsanları ucuz mal ürün satın almak isteyen tüketiciye hizmet 
etmektedir Yaygın olarak gıda , oyuncak, inşaat malzemeleri gibi tüketim 
maddelerinde  görülen korsan satışlar, markalı ürünlerin satışının önün-
de engel olarak görülürken insan sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu ile Yargıtay içtihatlarıyla oluştu-
rulan “Tescilli bir markanın kullanımı tecavüz teşkil etmez.” prensibi de 
ortadan kalkmıştır. SMK’nın 155. maddesi “Marka, patent veya tasarım 
hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine 
sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sı-
naî mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü 
haiz olup, bir markanın tescilli olmasının önceki hak sahiplerinin açtığı 
tecavüz davasında bir savunma olarak ileri sürülemeyeceğini açıkça hü-
küm altına almıştır.  SMK’nın 155. maddesi kapsamındaki düzenleme ile 
artık tescilli marka ya da sair hakların daha önceki tarihli haklara karşı bir 
savunma olarak ileri sürülemeyecek ve hakka bile dayansa, kullanımlar 
engellenebilecektir.  SMK ile koruma altına alınan marka ürünler, ulusla-
rarası ticarette taklitçiliğin önüne geçilmesini sağlamaktadır.  Taklitçiler 
yeni kar fırsatları için çok agresif bir şekilde baktıklarından, sahte mal 
ticareti çok dinamik bir faaliyettir. Kontakt lensler, ilaçlar veya bebek-
lerin kullanacağı temizlik hijyen malzemeleri gibi sahte ürünler sürekli 
olarak birden fazla kanal üzerinden pazarlara sunulmaktadır.  Amerika ile 
Çin arasında süren ticaret savaşlarının temelinde taklitçi Çin mallarının 
Amerika ekonomisine zarar vermesinden kaynaklanmaktadır. OECD Ra-
porunda taklit ürünlerin sıklıkla görüldüğü ülkelerden biri de Türkiye’dir. 
Uluslararası ticarette engellerden bir de standartlara uygun olmayan mal-
ların ihraç edilmesidir. Ticarette etik olarak görülmeyen taklit, basiretli 
tacirlerin prestijini sarsacağı için uzun yıllar ayakta kalabilen işletmelerin 
yaptığı bir uygulama değildir. Kısa süreli kar getirse de tüketicinin aynı 
hataya bir daha düşmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Ancak telafi edileme-
yen insan hayatını tehlikeye sokan taklit ürünlerin neden olduğu kayıp-
ların önlenebilmesi için hukuki yaptırımların daha ağır olması beklenil-
mektedir. 
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GİRİŞ

Batı’nın dışında yer alan Türkiye gibi geç-modern ülkeler, Avrupa’nın 
yaşadığı üç devrim sürecinin hiçbir aşamasından geçmedi. Bundan dola-
yı, toplumda modernleşme yönünde bir dönüşüm yaşanmadığı için genel-
de modernleşme, özelde de modernleşmede içkin demokratikleşme, halk 
dışı bazı güçlerin iradesi ile biçimlenmiştir. Bu, ister istemez modern dev-
letin özelliklerine vakıf, hak ve özgürlüklerin bilincinde olan ve halk için 
neyin iyi olduğunu halktan daha iyi bildiğine inanan küçük bir elit grubun 
iradesi olmaktadır. Türkiye’nin modernleşmesi de bu küçük elit grubun 
iradesine dayanmaktadır. Bu küçük elit grup da dış dinamiklerin özendir-
mesi ya da baskısı ile harekete geçmiştir. Dolayısıyla, Cumhuriyet döne-
minde - Osmanlı’dan başlamak üzere-demokrasi yönünde atılan adımların 
arkasında iki temel güç vardır. Birincisi bürokratik elitler; ikincisi de dış 
dinamiklerdir.  Türkiye siyasetinde “Mutlakiyet batılılaşmasından meşru-
tiyet batılılaşmasına, tek-parti batılılaşmasından çok-parti batılılaşması-
na ve askeri idare dönemlerinin ‘partisiz’ batılılaşmasına kadar hareketin 
esas ‘taşıyıcı’ elemanı bürokratik elitler olmuştur” (Çalık, 1989: 15). Dış 
dinamikler, bazı dönemlerde özendirici olma işlevini yerine getirmişken; 
bazı dönemlerde, çok partili hayata geçiş ve Avrupa Birliği süreçlerinde 
olduğu gibi, baskı unsuru olma özelliğine sahip olmuştur. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı, Türk demokrasisinin halktan ne kadar kopuk bir şekil-
de ete-kemiğe büründüğünü, arkasındaki dinamikler bağlamında ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Türk demokrasisinin arkasındaki dinamikler, de-
mokrasinin Türkiye’de neden bu kadar kırılgan olduğunu açıklayan veri-
ler sunmaktır. Bu çalışma, söz konusu durumu ortaya koymak için Türk 
siyasal hayatında siyasal sistemin demokratikleşmesine katkıda bulunmuş 
köklü dönüşümlere konu olmuş belirli dönemlere yoğunlaşmaktadır. 

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRASİ YÖNÜNDE ATILAN 
ADIMLAR

Osmanlı Devleti kesin bir yöneten-yönetilen ayrışmasına dayanmak-
tadır. Osmanlı Devleti’nde yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişki 
baba-oğul ilişkisini esas alan patrimonyalizmdir. Tüccar, köylü, yerleşik 
ve göçebe, Müslim ve gayrimüslim toplulukların tümünü içine alan reaya 
kabul edilen yönetilen sınıfa karşı; saray, ulema, sivil ve askeri bürokrasi 
ise yöneten sınıfı oluşturmaktadır (Tabakoğlu, 2011: 28). Dolayısıyla Os-
manlı, sultanın etrafında kümelenmiş küçük bir bürokratik elit tarafından 
yönetilmiştir 

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren değişime 
öncülük etmiş bu bürokratik elit sınıfın temel amacı demokratik bir sistem 
kurmak değil idiyse de yaptığı reformlar demokrasi için gerekli koşulların 
oluşmasına ciddi katkı sunmuştur. Bu bağlamda, egemenlik paylaşımını 
içeren Şer-i Hüccet, Sened-i İttifak, Tanzimat, I. Meşrutiyet ve II. Meşru-
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tiyet döneminde yapılan yenilikler bu sınıfın imzasını taşımaktadır (Çav-
dar, 2004: 22).  

Tanzimat Öncesi Reform Hareketleri: Hukuk Alanında Atılan 
İlk Adımlar 

18. yüzyıla kadar da Avrupalı güçleri “adam yerine koymayan” Os-
manlı Devleti bu tarihten sonra ne zamanki askeri yenilgilerle ve toprak 
kaybı ile karşılaştı, o zaman bu yenilgi ve kayıpların üstesinden gelmek 
için Batı’nın özellikle de askeri alandaki yeniliklerini ithal etme zorun-
luluğu duydu. İlk defa Lale Devri’nde bir bürokrat olan Damat İbrahim 
Paşa’nın öncülüğünde askeri kurum ve silah teknolojisi transfer edilmeye 
başlanmıştır (Mardin, 2002: 10).   

Yeniliklere bir bütün olarak bakan ve askeri reformları öncelemekle 
beraber, idari, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda da reform yapılma-
sı gerektiği kanaatinde olan, Osmanlı-Türk batılılaşma hareketinin ba-
bası kabul edilen sultan III. Selim’dir. Nizam-ı Cedit olarak bilinen bu 
dönemde batı tarzında bir ordu kurulmuş, Almanya, İngiltere ve Fransa 
gibi batı ülkelerinde daimî elçilikler açılmıştır. Yeniliklere açık III. Selim, 
halkın da yönetime katılımının zeminini oluşturacak kendi başkanlığında 
bir meşveret meclisinin oluşturulmasını istemiştir (İnalcık, 1990: 34-35; 
Ünal, 2019: 281). III. Selim döneminde yapılan reformlar, ileride köklü 
reformları gerçekleştirecek bürokratik elitler arasında iletişim kanalları-
nı açacaktır (Zürcher, 2005: 40). III. Selim’in tahttan indirilmesi sürecin-
de demokrasi açısından yaşanan önemli gelişmelerinden biri padişah IV. 
Mustafa’nın tahta çıkışında Nizam-ı Cedid’in kaldırılması sırasında sul-
tan ile tebeası arasında kurulacak ilişkileri ortaya koyan Şer-i Hüccet’tir. 
Sultan ile uyrukları arasında yeni ilişkilerin esaslarını ortaya koyan bir 
sözleşme mahiyetindeki Şer-i Hüccet, egemenliğin paylaşımına ilişkin ilk 
adımlardan biri kabul edilmektedir (Çavdar, 2004: 22-23). 

III. Selim’in yenilik karşıtı güçler tarafından tahttan indirilmesinden 
sonra yaşanan bir takım kargaşanın ardından dönemin muktedir ayanla-
rından Alemdar Mustafa Paşa tarafından Şehzade Mahmut iktidara geti-
rilmiş ve kendisine Sened-i İttifak (7 Ekim 1908) imzalatılmıştır. Sened-i 
İttifak ayanların sultana karşı haklarını koruyan bir belge hükmündedir. 
Bu Belge, atanacak her sadrazamın bu vesikaya bağlı kalacağı beyan 
edilerek, sadrazamı padişahın mutlak temsilcisi olmaktan çıkarmaktay-
dı. Ayrıca bundan sonra her vergi düzenlemesinin padişahın temsilcileri 
ile ayanlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde karara bağlanacağı 
ifade edilerek padişahın mutlak iktidarı sınırlandırılmıştır (Savrun, 2018: 
13-14). Sened-i İttifak, yerel güç aktörlerinin hükümdarın yetkilerini sı-
nırlaması yönüyle Magna Carta’ya benzetilmekle beraber, liberal-demok-
ratik gelişmeler için bir hazırlık kabul edilmemektedir (İnalcık, 1990: 36). 
Ancak Senet’te, suçu belli olmayan ayan ve devlet adamlarına ceza ve-
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rilmeyeceği hükmünün hukuk devleti ve insan hakları için mücadelenin 
konusunu oluşturduğu beyan edilmektedir (Akşin, 2012: 26). Yerini sağ-
lamlaştıran II. Mahmut, çok kısa bir süre sonra, ayanları dağıtmış ve Se-
ned-i İttifak da uygulanmadan hükümsüz hale gelmiştir. Bununla birlikte, 
hükümdarın yetkilerini sınırlaması bağlamında demokrasi için sembolik 
bir öneme sahiptir.

II. Mahmut-mutlak monarşik bir düzen kurmuş olmakla beraber- ye-
nilikçi kimliği ile orduda reform yapmış, Avrupa’ya öğrenci göndermiş, 
kadın hakları alanında önemli iyileştirmeler yapmış ve ekonomide libe-
ralizasyon yönünde adımlar atmıştır. Kısacası, sosyal, ekonomik ve siya-
sal alanlarda modernleşme konusunda ileride yapılacak reformlara zemin 
hazırlamıştır (Albayrak, 2019). Böylece Lale Devri’nden II. Mahmut dö-
nemine kadar atılan adımlar sistemin hukuk devleti olması için Tanzimat 
dönemi ve sonrasında yapılan düzenlemelere kapı aralamıştır.

Tanzimat Dönemi ve Sonrası Reform Hareketleri: Hukukun Üs-
tünlüğü ve Anayasal Düzene Geçiş Deneyimleri

Tanzimat dönemi Türk siyasal sisteminin modernleşmesi ve demok-
ratik bir sistemin alt yapısının oluşması açısından dönüm noktalarından 
biri kabul edilmektedir. Bu dönemin en önemli gelişmesi Tanzimat Fer-
manı’nın ilan edilmesidir. Tanzimat Fermanı, dönemin bürokratı Mustafa 
Reşit Paşa önderliğinde bir yandan batılı devletlerin sempatisini kazan-
mak, diğer yandan Mısır’da hükümdarlığını ilan etmiş Mehmet Ali Paşa 
kadar liberal ve modern bir devlet olabileceğini Batılı güçlere göstermek 
saiki ile 3 Kasım 1839’da ilan edilmiştir (Shaw, Shaw, 2000: 91-92; Lewis, 
1996: 197). Dolayısıyla, Tanzimat ve sonuçları idarecilerin duydukları bir 
ihtiyacın eseri ya da halkın doğrudan bir hamlesi değildir (Ülken, 2013. 
33), daha ziyade Batılı güçlerin zorlamasının bir ürünüdür.  

III. Selim’den bu yana yapılan reformlar modern bir bürokrasi yarat-
mıştır. Osmalı hanedanlığına sadık kalmakla beraber kişiliği padişahtan 
ayrılmış bu sınıf Batı’yı kendine örnek almıştır. Batı dünyasının gelişme-
sinin arkasında özel mülkiyetin dokunulmazlığı ve mutlak iktidarın sınır-
landırılmasını gören bürokratik elitler, bir yandan Batı’nın baskısını azalt-
mak, diğer yandan onlar gibi güçlü olmak niyeti ile aynı yönde reformlara 
girişmişlerdir (Ahmad, 1995: 40-41). Tanzimat ile birey hayatın merkezine 
alınmış, padişahın yetkileri sınırlanmış, kişilerin can ve mal güvenliği gü-
venceye alınmış, Mevad-ı Esasiye ilkleri doğrultusunda devlet yönetimi-
nin sekülerleştirilmesi yönünde adımlar atılmış, kişilerin dini inançlarına 
bakılmaksızın kanunların herkese eşit bir şekilde uygulanması prensipleri 
benimsenmiştir (Çavdar, 2004: 25; Arsal, 1999: 91-92). 

Öncesinde yapılan yenilikler daha çok orduyu modernize etmede yo-
ğunlaşmışken, Tanzimat bunu tamamlayıcı bir şekilde sistemin hukuki, 
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idari ve ekonomik yapısında radikal değişimlere gitmiştir. Akşin, yapılan 
bu yenilikleri insan haklarına, özgürlüklere, hukuk devletine ve demok-
rasiye atılan ilk adımlar olarak düşünmek gerektiğini ifade etmektedir 
(Akşin, 2012: 23). Demokrasinin siyasi ve hukuki ayağının yanında bir de 
ekonomik ayağı vardır. Tanzimat bürokratları 1838 Balta Limanı Antlaş-
ması ile bireysel iktisadi gücün önünü açarak demokrasi için gerekli olan 
“birey”in ete-kemiğe bürünmesinin önünü açmıştr (Sayar, 2003: 142).

Tanzimat’ın bir parçası olarak tezahür eden Islahat Fermanı, Tanzimat 
Fermanı’nda söz verilen gayrimüslimlere yönelik reformları içermektedir. 
Ali Paşa ile Fuat Paşa gibi bürokratların öncülüğünü yaptığı bu Ferman 
kapsamında yapılan yenilikler, hukuk devleti olma yönünde sistemi daha 
sağlam temellere oturtmuş olup, idarenin demokratikleşmesinde önemli 
yere sahiptir (Peker, Yörükoğlu, Eryiğit, 2014: 169). Rusya’nın özellikle 
gayrimüslim Ortodokslara yönelik reform talepleri ve yine Ruslara kar-
şı kaybedilen Kırım Savaşı yenilgisi karşısında Batı güçlerinin desteğini 
arkasına alma politikası Islahat Fermanı’nın kabul edilmesinde belirleyi-
ci olmuştur (Ateş, 2014: 332). Bu süreçte, hem Batı’nın baskısı hem de 
Genç Osmanlılar’ın ısrarı ile-1876 yılında Kanun-i Esasi’nin ilanına kadar 
- 1868’de yüksek yargı hatta bir yönüyle yasama organı görevini yerine 
getirecek Şuray-ı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye ismiyle iki yüksek 
organ kurulmuştur (Cin, 1992: 16).    

Tanzimat sonrası meşrutiyet dönemleri Tanzimat döneminin bir de-
vamı olmakla beraber, Tanzimat’ın hukuk devleti olma yönündeki çabala-
rını daha ileri seviyeye taşımıştır. I. Meşrutiyet döneminde de daha önceki 
reformlarda olduğu gibi bürokratik elitler ve dış dinamikler etkili olmuş-
lardır. I. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde meşrutiyet rejiminin öneminin 
bilincine varmış bir bürokratik grup ile aydın sınıf ortaya çıkmıştır. Bu 
grubun taleplerine Mithat Paşa öncülük etmiştir. Genç Osmanlılar olarak 
bilinen bu grup topyekûn bir modernleşmeden yana değillerse de padişa-
hın mutlak otoritesine karşı meşruti monarşiyi savunmaktaydılar (Burak, 
2003: 292).

Avrupa’daki milliyetçilik düşüncesi ile tanışmış Balkan halklarının 
hem bağımsızlık girişimlerini durdurmak hem de bu isyanlara destek ve-
ren Avrupalılar’ın Osmanlı’nın iç işlerine karşımasını önlemek için bü-
rokrat sınıf ve aydınlar, meşrutiyet rejiminin benimsenmesi gerektiğini 
düşünmekteydi (Burak, 2003. 293). Mithat Paşa’nın öncülüğünde Genç 
Osmanlılar’ın baskısı ile II. Abdülhamit, Kanun-i Esasi (1876 Anayasa-
sı)’yi ilan etti. Kanun-i Esasi ile bazı haklar hukuki güvence altına alınmış 
oldu. Örneğin, 8 ile 26. maddelerinde temel hak ve özgürlükler düzenlen-
miştir. Buna göre, kişi hürriyeti, ibadet hürriyeti, basın hürriyeti, eşitlik, 
konut dokunulmazlığı, kanuni hâkim güvencesi ve işkence yasağı getiril-
miştir (Gözler, 2018: 18-19). 1876 Anayasası, iki önemli özelliğe sahiptir. 
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Birincisi, sultanın iktidarına karşı bürokrat sınıfın hakları korunmuştur. 
İkincisi de 19. yüzyılın başından bu yana yapılan reformalar Kanun-i Esa-
si’de güvence altına alınmıştır (Karpat, 2012: 8-9). 

Osmanlı devletinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi kısa bir süre son-
ra rafa kaldırılmış, anayasanın gerçek uygulama alanı bulması için askeri 
bürokrasiye dayanan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Jön Türkler Hareke-
ti üyelerinin baskısı ile 23 Temmuz 1909’da tekrar yürürlüğe girmesini 
beklemek gerekmekteydi (Ahmad, 1995: 57; Yılmaz vd., 2013: 272-273). 
Meşrutiyetin ikinci defa ilan edilmesinin önemli bir nedeni de Kosova, 
Manastır, Priştine ve Selanik gibi Balkan şehirlerinde hak ve özgürlük ta-
leplerinin baş göstermesidir (Aydın, 2011: 16-18). Böylece Batı’lı güçlerin 
müdahalesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. İkinci defa yürürlüğe ko-
nulan Anayasa’da kanun dışı tutuklamanın yasaklanması, dernek kurma 
hakkı ve padişahın milletlerarası antlaşmaları “akdetme” yetkisinin Mec-
lis-i Umumi’nin tasdiki şartına bağlanması gibi temel hak ve özgürlükler 
ile yürütme alanında yapılan değişiklikler ile Osmanlı rejimi bir “meşruti 
monarşi” haline gelmiştir (Gözler, 2018: 24-25).

Demokratik sistemlerdekine benzer bir biçimde ilk demokratik se-
çimlerin yapıldığı II. Meşrutiyet dönemi, demokratik kurumların yerleş-
mesinde önemli bir yere sahiptir (Kaan, 2008: 76-79). Parlamenter bir re-
jimin alt yapısının hazırlandığı bu dönmede, 1909 ile 1911 yılları arasında 
siyasal parti, dernek ve cemiyetler kurulmuş; değişik çevreler gazete ve 
dergi çıkarmaya başlamış; Avrupa’da sürgün hayatı yaşayan aydın ve siya-
setçiler ülkeye geri dönmüştür (Zürcher, 2005: 149-152; Ahmad, 1995: 51). 
Böylece toplumun her kesiminden değişik görüşlerin rahatça kendilerini 
ifade edebildikleri gerçek özgürlükçü ve demokratik bir ortam oluşmuş-
tur. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 1913’te Bab-ı Ali baskını ile siyasal par-
tiler arasındaki rekabetin ülke güvenliği açısından olumsuz sonuçlar or-
taya çıkaracağı gerekçesi ile II. Meşrutiyet’in demokratik ortamına son 
vermiştir (Haytoğlu, 1997: 47). Bununla birlikte, II. Meşrutiyet, anayasal 
düzeni kesintisiz bir biçimde cumhuriyet dönemine aktarmış olmakla ana-
yasal düzenin kalıcılığına katkıda bulunmuştur.  

İttihat ve Terakki, otoriter bir düzen kurmuş olmakla beraber demok-
rasinin gelişimine de katkıda bulunmuştur. Örneğin hukuk kurumlarını ve 
eğitim sistemini laikleştirmiştir. Medeni kanunda yapılan değişikliklerle 
kadına birtakım haklar kazandırmıştır. Meşihat Dairesi’nin kurulmasıyla 
dini kurumlar mali ve idari açıdan kontrol altına alınmış; bu kurumların 
yasama, eğitim ve adli konularda etkisi azaltılmıştır (Berkes, 2013: 424). 

Osmanlı Devleti’nde genelde modernleşme, özelde de demokrasi yö-
nünde atılan adımlarda iki aşamalı bir süreç yaşanmıştır. Birinci aşamada, 
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dış dinamikler olan Batılı güçler Osmanlı bürokratlarını reformlara zorla-
mışlardır. İkinci aşamada ise, süreç içinde modern değerleri içselleştirmiş 
bürokratik elitlerin kendisi değişimin sürükleyici aktörleri haline gelmiş-
lerdir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEMOKRATİKLEŞME ÇA-
BALARI 

Osmanlı modernleşmesi, geleneksel olan ile modern olanın birlikte 
var olduğu, geleneksel olanın tümden dışlanmadığı pragmatist bir mo-
dernleşme iken, Cumhuriyet modernleşmesi- modernleşmeye olan derin 
inançtan kaynaklı -bütün sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik kurumların 
topyekûn modernleşmeye tabi tutulduğu “bütüncü bir modernleşme”dir. 
Bununla birlikte modernleşmenin ana aktörleri değişmemiş, cumhuriyet 
döneminde de Osmanlı’da olduğu gibi modernleşmede belirleyici aktörler 
devlet elitleri ile dış dinamik unsurları olmuştur. Ancak çok partili hayata 
geçişten sonra bürokratik elitlerin etkinliği azalmış onların yerini, örne-
ğin Avrupa Birliği’ne girme yönünde uygulanan politikalarda olduğu gibi, 
siyasal elitler almıştır. 

Tek Parti İktidar Dönemi: Köklü Modernleşme Reformları ve De-
mokrasinin Alt Yapısının Oluşumu

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları üzerine kurul-
du. Mustafa Kemal daha cumhuriyet kurulmadan yapılan tartışmalarda 
modern bir ulus devletin Türkiye toplumu koşullarında nasıl inşa edilebi-
leceğini anlatmıştır. Modern bir devleti kurma konusunda “halka güveni 
olmayan” Mustafa Kemal 6 Temmuz 1918 tarihinde yabancı diplomatlarla 
yaptığı sohbette “Ben her vakit söylerim, burada bu vesile ile arz edeyim, 
benim elime büyük selahiyet geçerse, ben hayat-ı içtimaiyemizde arzu 
edilen inkılabı bir anda bir ‘coup’ ile tatbik edeceğimi zannediyorum” 
(İnan, 1983: 43) sözleri ile bu işin nasıl yapılması gerektiği konusunda 
kendi görüşlerini ortaya koymaktaydı. Nitekim, onun önderliğinde kuru-
lan cumhuriyetin modernleşmesi de bu yoldan gerçekleşmiştir. 

Osmanlı döneminde muhafazakâr eğilimli gelenekçilerin muhalefeti 
ile karşılaşan Batılılaşma yanlısı yenilikçiler 1923’te Cumhuriyetin kuru-
luşu ile beraber- kapsamlı zihinsel dönüşümü başlatacak-Batılı düşünce 
paradigmasına dayanan projelerini hayata geçirdiler (Heper, 2011: 38). Bu 
yeni dönemde, Türk bürokratik elitleri modernleşme misyonunun hem 
üreticisi hem taşıyıcısı hem de yayıcısı olmuştur. Osmanlı modernleşme 
çabalarını yetersiz bulan asker ve sivil bürokrat sınıf, ülkeyi çağdaş me-
deniyet seviyesine çıkarmayı kendine misyon bilmiştir. Bu misyonun da-
yanak noktası ise yaşamın bütün alanlarında pozitivizmi kendisine felse-
fik dayanak yapmış olan Kemalizm olmuştur (Akıncı, 2011: 67). Osmanlı 
bürokratlarının “devleti kurtarma” misyonundan farklı olarak modern bir 
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ulus yaratma rolünü üstlenmiş olan bu bürokratik sınıf, 1950’ye kadar ik-
tidarını sürdürmüş ve bu yeni dönemde toplumu yeniden düzenlemiştir. 

Cumhuriyet modernleşmesinin temel felsefesi Osmanlı modernleş-
mesinde olduğu gibi toplumu tepeden inmeci bir anlayış ile çağdaşlaştır-
maya dayanmaktadır. Sosyal, ekonomik ve siyasal kurumların halk eliyle 
modernleşmesi pek mümkün görülmediğinden sivil ve askeri bürokrasi 
devlet eliyle otoriter bir biçimde bunu yapmıştır (Şaylan, 1986: 74). Hâkim 
görüşe göre, Kemalizm esas olarak liberal demokrasiyi hedeflemiştir. An-
cak reformların gerçekleştirilmesi için geçici otoriter bir sisteme ihtiyaç 
vardı. Nitekim, 1925 ile 1930 yıllarında iki defa çok partili demokratik 
bir sisteme geçilmesi yönünde adımlar atılmış ancak her iki seferde de 
reformların henüz yerleşmediği gerekçesi ile akamete uğratılmıştır. 1950 
seçimleriyle iktidarın barışçıl bir biçimde demokrasiye dönmesi, Kema-
lizm’in temelde liberal demokrasiyi hedeflediği yönündeki görüşler için 
bir argüman olarak sunulmaktadır (Köker, 2003: 213). 

Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelen 1921 Anayasası resmen “haki-
miyet bila kayd-u şart milletindir” (Yeşil, 2001: 11) hükmünü benimsemiş 
ve prensipte halk egemenliğini yeni kurulacak cumhuriyetin kuruluş fel-
sefesi haline getirmiştir. Aynı ilkeyi koruyan 1924 Anayasası ise birbiriyle 
çatışan iki eğilimi uzlaştırmaya çalışmıştır. Birincisi Batı toplumlarının 
iki yüz yıllık mücadelelerinin sonucunda ulaşılan demokraside içkin öz-
gürlükleri ve hakları Türk toplumuna sunmuştur. İkincisi, her şeye gücü 
yeten tek parti rejimine dayanan bir Millet Meclisi ve yarı başkanlık sis-
temini getirmiştir (Karpat, 2012: 34). Böylece, anayasal düzenleme ile 
Cumhuriyet döneminin hemen başında, uygulamadan farklı olarak, halk 
egemenliği hukuki anlamda anayasal güvence altına alınmıştır.

Mardin’in tespiti ile Mustafa Kemal’in yaptığı reformları dört temel 
dinamiğe bağlamak mümkündür: birincisi, kişilerin otoritesi üzerine ku-
rulu bir anlayıştan kurallar ve yasalar üstüne kurulu bir anlayışa geçiş: 
ikincisi, evreni anlamada din eksenli anlayıştan pozitif bilim eksenli bir 
anlayışa geçiş; üçüncüsü, “avam-havas” ayırımı üzerine kurulu bir top-
lumdan “halkçı” bir topluma geçiş; dördüncüsü, ümmet üzerine kurulu 
bir toplumdan ulus devlet temelli bir topluma geçiş (Mardin, 2003: 205). 
Mardin’in tespitinde geçen değişime konu olan gelişmelerin önemli bir 
kısmı demokratik kurumların alt yapısını hazırlamıştır.

“Cumhuriyet’le birlikte ortaya çıkan radikal dönüşüm ulusal ege-
menlik kavramını sistemin özü haline getirmiştir” (Kahraman, 2010: 248). 
Mustafa Kemal’in öncülüğünde 1923 ile 1938 yılları arasında yapılan, de-
mokratik kurumların önünü açan reformları şu şekilde sıralamak müm-
kündür (Eğilmez, 2018: 135-136; Ergil, 1989: 13): Siyasal alanda; 1923’te 
cumhuriyetin ilanı, 1924 Anayasası’nda egemenliğin kaynağının halka ait 
olduğunun teyit edilmesi, 1924’te hilafetin kaldırılması ve 1928’de laik-
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liğin cumhuriyet ilkesi olarak kabul edilmesi. Eğitim alanında; 1924’te 
Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edilmesi, 1927’de okullarda karma eğitime ge-
çilmesi, 1928’de Latin alfabesine geçiş. Hukuk alanında; 1926’da Türk 
Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile kadın erkek eşitliğinin getiril-
mesi, 1930 ve 1934’te kadınların hem belediyelerde hem genel seçimlerde 
seçme ve seçilme hakkına kavuşması.   

Demokrasinin yerleşmesi ekonomik gelişme ile direkt bağlantılıdır. 
Çünkü demokrasi bir orta sınıf rejimidir. Bundan dolayı, demokrasi eko-
nomik yatırımlar ve ekonomik gelişme ile mümkündür. Bürokrat sınıf, 
1923 ile 1929 yılları arasında Lozan Antlaşması’nın 1916 tarihli Osmanlı 
gümrük tarifelerinin 5 yıl yürürlükte kalması gerektiği hükmü uyarın-
ca liberal politikalar uygulamış ve bu dönmede % 9,4’lük bir büyüme-
yi gerçekleştirmiştir. Ayrıca devletçi politikaların uygulandığı 1930 ile 
1939 yılları arasında % 6,0 oranında büyüme olmuştur (Eğilmez, 2018: 
136,154). Bu dönemlerde ve II. Dünya Savaşı’nın karaborsacı ekonomik 
koşullarında sermaye biriktiren bir orta sınıf oluşmaya başlamış, devlet 
eliyle büyütülen bu sınıf hem sosyal-siyasal modernleşmenin hem Türk 
ulusçuluğunun temsilcisi ve taşıyıcısı olmuştur. Bu bağlamda, tek parti 
iktidarı döneminin demokrasi açısından önemi daha sonra uygulanacak 
demokratik sistemin koşullarını hazırlayan reformların bu dönemde ya-
pılması ve bu reformların dönüştürücü etkisidir.

2.2. Tek Parti İktidarı Sonrası Dönem: Demokrasinin Kurumsal-
laşması

Dış baskının etkisi ve zorlamasıyla 1946’da çok partili hayata geçiş-
ten sonra-yapılan darbelerle kısa süreliğine kesintiye uğramış olmakla 
beraber- demokrasi, kesintisiz varlığını sürdürmüştür. Bu tarihten sonra 
bürokratik elitler, siyasal elitler karşısında mutlak iktidarlarını kaybetmiş 
ve siyasal elitler tedrici bir şekilde iktidarı ele geçirerek, özellikle de 1980 
sonrasında, dış baskının da tasdikiyle atılan demokratik adımlarda belir-
leyici olmuştur.

Çok Partili Hayata Geçiş: Demokratik Sisteme Geçiş

Türkiye’nin çok partili hayata geçişi birtakım nedenlere dayanmakta-
dır. Genel hatları ile çok partili hayata geçiş iç ve dış olmak üzere iki ne-
den ile açıklanmaktadır. Bu bağlamda, özellikle II. Dünya Savaşı sürecin-
de çiftçi, memur ve işçi başta olmak üzere değişik toplumsal kesimlerin 
ekonominin kötü gidişatına bağlı olarak çok zor günler geçirmesi; Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu, Toprak Mahsulleri Vergisi ve Varlık Vergisi, Yol 
Vergisi vb. uygulamaların her kesimden toplumsal grupları rahatsız etme-
si ve sermaye gruplarının iktidardan pay alma yönünde artan talepleri iç 
nedenler olarak gösterilmektedir. Dış neden olarak da Sovyet Rusya’nın 
Türkiye’yi tehdit eden tutumu ve buna bağlı olarak Batı blokuna yanaşma 
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ihtiyacı ifade edilmektedir (Bkz. Zürcher, 2005; Timur, 1991; Akandere, 
1998; Akıncı, Usta, 2015).  Türkiye’de siyasal sistemin çok partili hayata 
geçmesinde iç nedenler belli ölçüde etkili olmuş olmakla birlikte yaygın 
kanaat dış nedenlerin özellikle de Sovyet Rusya’nın tehditlerinin belirleyi-
ci olduğu yönündedir (Ahmad, 1995: 148; Kahraman, 2010: 192; Kara-İn-
cioğlu, 2007: 254).

II. Dünya Savaşı’nın sonuçları sadece bir savaşın kazanılmasının de-
ğil, aynı zamanda uluslararası sistemde köklü bir değişimin olacağının 
göstergesiydi. Bu anlamda, Savaş’ın sonucu Almanya, İtalya ve Japon-
ya’nın öncülük ettiği tek parti düzenine dayanan faşist rejimlerin yıkılışını 
ve demokratik değerleri ve piyasa ekonomisini savunan liberal rejimlerin 
galibiyetini ifade etmekteydi. Türkiye, değişen bu yeni dünya dengelerine 
ayak uydurmak ve modern bir ulus devlet kurmak için ihtiyaç duyduğu 
sermaye gruplarını oluşturmak ve bir bütün olarak çok kötü durumdaki 
ekonomisini kalkındırmak için kapitalist Batı blokuna yanaşmayı tercih 
etti (Akşin, 2012: 140). Türkiye’nin bu tercihinin yanında, ABD ve mütte-
fiklerinin de Türkiye üzerinde baskıları vardı. ABD ve müttefikleri temsil 
ettikleri değerlerin benimsenmesi gereken ideal değerler olduğunu düşün-
mekteydiler. Örneğin bu yıllarda radyodan ABD’li siyaset adamlarının 
görüşleri şu şekilde aktarılmaktaydı: “Kurtulan Avrupa memleketleri, 
kendilerine uygun gelen demokratik müsseseleri… seçeceklerdir. Şayet 
herhangi bir memlekette bir şahsın yahut zümrenin diktatörce temayüller 
gösterdiği tespit edilecek olursa, üç büyük devlet ile diğer devletler, buna 
mâni olacaktır” (Kara-İncioğlu, 2007: 255). Bu çerçevede, üç büyük devlet 
olan ABD, İngiltere ve Fransa Türkiye’yi yanlarında görmek istiyorlardı. 
Onun için de çok partili hayata geçilmesi ve demokrasinin iktisadi boyu-
tunu oluşturan piyasa ekonomisine geçilmesi yönünde baskı uygulamak-
taydılar. Kısacası uluslararası konjonktür Türkiye’deki iktidar güçlerini 
siyasal liberalleşmeye zorlamaktaydı (Koçak, 2017: 560; Ahmad, 2015: 
401).

Türkiye’nin çok partili hayata geçişini etkileyen en önemli gelişme-
lerden bir tanesi de Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye karşı takındığı has-
mane tutumdur. Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile ilişkileri kurtuluş savaşı 
süresince gayet iyi gitmiş, bu iyi ilişkiler 1921 yılında imzalanan Moskova 
Antlaşması ile tescillenmiş, 1925’te yenilenen dostluk antlaşması ile te-
yit ettirilmiş ancak 1936-1939 yılları arasından itibaren bozulmaya yüz 
tutmuştur (Sönmezoğlu, 2012: 882; Koçak, 2017: 600-601). 1925 Dostluk 
Antlaşması’nın süresini uzatan 1929 Protokolü’nün boğazlarda Türk ege-
menlik yetkilerini sınırlaması, ayrıca Sovyetler Birliği’nin Montrö Boğaz-
lar Paktı’ndan istediğini alamaması ilişkileri ciddi anlamda bozmuştur 
(İşyar, 2009: 689-692). Türkiye’nin savaş süresince duygusal olarak Al-
manya’ya daha yakın olması, 1941’de Türk-Alman Ticaret Antlaşması’nın 
imzalanması (Koçak, 2017: 601) savaş sonrasında Avrupa ülkeleri ve ABD 
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ile kurduğu yakın ilişkiler ve benzeri gelişmeler iki ülke arasındaki ilişki-
leri tamir edilmeyecek bir noktaya getirmiştir.

Sovyetler Birliği Mart 1945’te 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve 
Saldırmazlık Antlaşması’nı feshederek bu antlaşmanın yenilenmesi için 
Türk tarafına yerine getirmesi gereken bazı şartlar olduğunu bildirdi (Zür-
cher, 2005: 302-303). Sovyetler Birliği, birincisi 1878 Berlin Antlaşması 
ile ele geçirdiği Kars ve Ardahan’ın tekrar kendisine verilmesini istemiştir 
(Akşin, 2012: 239). İkincisi, 7 Ağustos 1946’da nota vermiş, Türkiye’nin 
II. Dünya Savaşı sırasında mihver güçlerinin boğazlardan savaş gemileri 
geçirmelerine izin verdiği için yetkilerini kötüye kullandığını beyan etmiş 
ve boğazlardan geliş-geçiş serbestliği ile boğazların güvenliğinin Sovyet-
ler Birliği ve Türkiye’nin ortaklığı ile kurulacak üslerle sağlanması gerek-
tiğini deklare etmiştir [Armaoğlu, (t.y.): 428]. 

Sovyetler Birliği’nin, resmen, toprak istemesi ve boğazlarda egemen-
lik hakkının paylaşımı anlamına gelecek şekilde üs kurma talebi, Türki-
ye’yi endişelendirmiştir. Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve hemen aka-
binde başlayan Kurtuluş Savaşı gibi üç savaştan çıkmış Türkiye’nin yeni 
bir savaşa girmeyi göze almayı zorlaştırmaktaydı. Kötüye giden ve II. 
Dünya Savaşı’nın daha da derinleştirdiği sosyo-ekonomik koşullar Tür-
kiye’yi gerçekçi bir çözüm bulmaya zorlamaktaydı. Bu arada Türkiye’nin 
kaygılarını ortadan kaldıracak ve kendini güvende hissetmesine olanak 
sağlayacak bir blok kurulmaktaydı. Türkiye bu blokun içinde yer alamaya 
karar verdi. Ancak Türk bürokratik elitleri, Türkiye’nin ABD’nin siyasi 
ve askeri desteğini alması ve Marshall Planı’ndan tam olarak yararlanabil-
mesi için ABD ve Avrupalı müttefiklerinin önem verdiği siyasal ve eko-
nomik idealleri hayata geçirmesi gerektiğinin bilincindeydiler (Zürcher, 
2005: 304). Batılılar’ın bu idealleri ekonomide serbest pazar, siyasette ise 
çok partili demokratik bir sistem idi.   

Çok partili hayata geçme konusunda CHP içinde önemli tartışmalar 
başlamış, Recep Peker ve onun gibi otoriter bir düzenden yana olanlar 
buna karşı çıkarken, Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Re-
fik Koraltan meşhur “dörtlü takrir” olarak bilinen önerge ile bir an önce 
çok partili hayata geçilmesini istemişlerdir (Erdoğan, 2018). İsmet İnönü 
Uluslararası alanda Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu zorlukları da göz 
önünde bulundurarak 19 Mayıs 1945 tarihindeki konuşmasında halk ira-
desine dayalı olarak kurulan Cumhuriyetin, demokrasi prensipleri ile son 
şekline bürüneceğini beyan etmiştir (Dursun, 1999: 37). 

Türkiye’de sistem değişikliği sonucu iktidar mücadelesinin çok partili 
seçimlere dayanan niteliğe bürünmesi ile bürokrasinin siyasi belirleyici 
özelliği zayıflamıştır. Daha önceleri siyasal iktidar ile bütünleşen bürokra-
si, bundan sonrası için gücünü paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu süreçten 
sonra siyasette belirleyici aktör siyasal elitler olmaya başlamış ve bürokra-
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tik elitler siyaset üzerindeki mutlak egemen güç olma özelliğini yitirmiştir 
(Yılmaz, 2013: 278). Bununla birlikte, bürokratik elitler sistem içindeki 
vesayetçi konumlarını muhafaza etmişlerdir.

1961 Anayasası ve Sonrası Gelişmeler: Demokrasinin İnişli-Çıkışlı 
Yılları

Sivil siyasetin Cumhuriyetin devrimci reformlarına zarar verdiği ge-
rekçesi ile sivil-askeri bürokrasi 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri bir darbe 
ile çok partili sisteme son vermiştir. İronik bir şekilde, sivil-asker bürok-
rasi eliyle hazırlanmış 1961 Anayasası, sistemi demokratikleştirecek çok 
sayıda düzenlemeyi içermektedir. TRT ve üniversite gibi kurumlar özerk 
kimliğe kavuşmuştur. Anayasal sınırların dışına çıkacak siyasal iktidarla-
rı denetleyecek Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Bazı nedenlerle temel 
hak ve özgürlükleri sınırlayabilen yasama erkinin söz konusu hakların 
“özüne” dokunamayacağı hükmü getirilmiştir. İlk kez gözetim süresine 
bir sınır getirilmiş, bilim ve sanat özgürlüğü için sınırsızlık vurgusu ya-
pılmıştır (Dede, 2017: 830; Akşin, 2012: 265). 1961 Anayasası bu haliyle 
çoğunluk demokrasisinden “çoğulcu demokrasiye” geçiş anlamına gel-
mektedir.

1961 Anayasası, getirdiği temel hak ve özgürlükler ve örgütlenme yö-
nündeki gelişmelere rağmen, bürokratik kurumlara ve Kemalist aydınlara 
egemenliklerini devam ettirebilecekleri düzenlemeler de Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK)’nun kurulması gibi, getirmiştir (Kalaycıoğlu, 2007: 475).  
Böylece askere anayasal bir yetki getirmiş ve sistem, etkilerini uzun yıllar 
sürdürecek askeri vesayetin denetimine bırakılmıştır. 

Askeri bürokrasinin demokratik sistem üzerindeki vesayetini güven-
ce altına alan MGK, gün geçtikçe sistem üzerindeki denetimini arttırdı. 
Örneğin 1961 Anayasası’nda MGK’nın görevi Bakanlar Kurulu’na “bilgi 
sunmak” şeklinde formüle edilmişken, 1971 Muhtırası sürecinde anaya-
sada yapılan değişiklikle MGK’nın görevi Bakanlar Kurulu’na “tavsiyede 
bulunmak” olarak genişletildi. 1982 Anayasası ise bu yetkiyi MGK ka-
rarlarını “öncelikle göz önünde bulundurmak” biçiminde bir zorunluluğa 
büründürdü (Heper, 2012: 208).

Askeri bürokrasinin öncülük ettiği 12 Mart 1971 muhtırası, Türk de-
mokrasisinin yaşadığı bir gerilemedir. 1960’lı yılların sonlarında yoğun-
laşan sağ-sol çatışması ve yaşanan şiddet eylemlerini gerekçe gösteren bü-
rokratik kadro, bu muhtıra ile 1961 Anayasası’na ait çok sayıda maddeyi 
değiştirerek Anayasa’nın özgürlükçü taraflarını törpülemiştir. Bir bakıma 
1961 Anayasası ile özgürlüklerin alanını genişleten ve sistemi “çoğulcu 
demokratik” ilkelere kavuşturan bürokratik elitler söz konusu çoğulcu or-
tamı fazla görmüş ve bundan geri adım atmıştır.        

1971-1973 yılları arasında anayasada yapılan değişiklikler ile temel 
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hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair nedenler genişletilmiş, diğer 
yandan temel hakların kötüye kullanılmasına dair genel bir yasa, anayasa-
ya eklenmiştir. Gözaltı süresine ilişkin yapılan değişiklikle süre 7 günden 
15 güne çıkarılmıştır. Memurların sendika üyeliği yasaklanmış, hüküme-
te Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir (Dede, 2017: 
832).

Lale Devri’nden başlamak üzere sivil-asker bürokratik elitlerin mo-
dernleşme yönünde başlattığı reformlar demokrasinin kurumlarını biçim-
lendirmiş ve bu gelişme 1946’da çok partili hayata geçiş ile sonuçlanmıştır. 
Ancak çok partili hayata geçişten sonra, bütünüyle demokratik sistemden 
vazgeçilmemiş ise de temel hak ve özgürlükler sistem için “tehdit” olarak 
görüldüğünde de törpülenmiştir. Bürokratik elitler bununla aslında şunu 
söylemekteydiler: İyisiyle-kötüsüyle demokrasiyi biz getirdik, gerektiği 
zaman da onu revizyona tabi tutmak bizim hakkımız. Nitekim 1980 dar-
besi de aynı saikle yapılmıştır. 1970’lerin sonunda daha da şiddetlenmiş 
çatışmalar yaklaşık beş bin kişinin ölümü ile sonuçlanmış (Akşin, 2012: 
273). Bu çatışmalar ve terör olayları gerekçe gösterilerek sivil bürokrasi-
nin de desteği ile askeri bürokrasi 12 Eylül 1980 tarihinde yönetime tekrar 
el koymuştur. 

Sistemde daha yapısal değişiklikler yapmak üzere 1982’de yeni bir 
anayasa hazırlandı. 1982 Anayasası 1961 Anayasası’na bir tepki olarak 
ortaya çıkmıştır. 1980 öncesi siyasi kargaşa ve terör olaylarının sorumlu-
luğu 1961 Anayasası’na yüklenmiş, doğal olarak yeni anayasa da hak ve 
özgürlükleri öne çıkarmak yerine “otorite ve düzen”i öncelemiştir. 1982 
Anayasası’nı hazırlayan irade, siyaseti oldukça dar bir çerçevede ele almış 
ve siyasi partilerin faaliyetleri dışında nerdeyse bütün siyasi faaliyetleri 
yasaklamıştır. Önemsediği şey demokrasi ve özgürlük değil, devlet ve oto-
rite olmuştur. Ancak otoriter özüne rağmen 1982 Anayasası şekli de olsa 
“liberal demokrasi”yi tercih etmiştir (Arslan, 2005: 294-295). 

Avrupa Birliği’ne Girme Çabaları: Bitmeyen Demokrasi İdeali

Süleyman Demirel iktidarı döneminde, 1978-1979 yıllarında yaşanan 
küresel ekonomik krizden etkilenen Türk ekonomisini kurtarmak için 
IMF (International Monetary Fund) ile imzalanan anlaşma gereği “24 
Ocak Kararları” yürürlüğe konulmuştur (Zürcher, 2005: 390).  24 Ocak 
Kararları hem ekonomik hem de siyasi açıdan Türkiye’de köklü dönüşü-
mün yaşandığı bir kırılma noktasıdır. Türkiye hem iktisadi hem de siyasi 
açıdan liberal politikaların konusu olmuştur. Küreselleşmenin etkisi ile 
uluslararası kuruluşlara olan bağımlığın artması Türk Kamu Yönetiminde 
önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Avrupa Birliği (AB)’ne uyum 
sürecinin getirdiği baskı, IMF ve Dünya Bankası ile sadece ekonomik de-
ğil, yanı sıra kamu yönetiminin işleyişi ile ilgili üstlenilen sorumluluklar 
dönüşümü kaçınılmaz kılmıştır (Peker, Yörükoğlu, Eryiğit, 2014: 182). 



 .59İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Bu Kararlar’ın ekonomik boyutu önemli siyasal sonuçlar da getirmiş-
tir. Örneğin 24 Ocak 1980’de başlayan bu süreç, Tanzimat’tan bu yana 
ekonominin bireyselleşmesi yönünde ortaya konulan çabanın önünü açan 
önemli bir gelişme olmuş, üstü örtük olarak Cumhuriyet’in iktisadi ideo-
lojisi olan devletçiliğin tasfiyesi anlamına gelmiştir (Sayar, 2003: 243). Bu 
süreç, 1980 sonrasında burjuva sınıfını iktisadi gücünün yanında yaşam 
tarzını ve liberal değerlerini de geniş toplumsal çevrelere kabul ettirdiği 
“hegemonik bir güce dönüştürmüştür (Vergin, 2003: 86). O zamana kadar 
topluma mal olmamış iktisadi ve siyasi liberal değerler toplumun çok ge-
niş kesimi tarafından kabul görmüştür. 

6 Kasım 1983 yılında çok partili hayata geçilmesinden sonra tedrici 
olarak sivil siyaset, bürokratik siyasetin karşısında güç kazanmaya başla-
mıştır. Örneğin 1995 yılında anayasada yapılan değişiklikler hak ve öz-
gürlüklerin alanını genişletmesi yanında temel olarak simgesel bir önemi 
vardır. 1995 yılında anayasanın 12 Eylül darbesini haklılaştırmaya yönelik 
“başlangıç” kısmında geçen ifadeler çıkarılmış, “Kutsal Devlet” ifadesi 
“Yüce Devlet” ile ikame edilmiştir. Bu iyileştirmeler, askeri bürokrasi ile 
güç ilişkilerinde ciddi bir değişiklik getirmemişse de sembolik bir öneme 
sahiptir (Arslan, 2005: 300-301).  

1983 Kasım’ında tekrar çok partili hayata geçildikten sonra, bu dö-
nemde demokratikleşme konusunda temel güdüleyici dinamik AB’ye gir-
me hayalleri olmuştur. 1983 genel seçimlerinde iktidara gelen Anavatan 
Partisi (ANAP), Özal’ın liderliğinde bürokrasinin siyaset üzerindeki gü-
cünü ve denetimini azaltmış, bürokrasiyi siyasi iktidarın idaresi doğrultu-
sunda hizmet vermeye yöneltmiştir (Kalağan, 2010: 100). Böylece, Türk 
tarihinde Lale Devri’nden bu yana demokratik kurumların gelişmesine 
katkıda bulunmuş bürokratik elitler, demokratikleşme konusunda, bu ta-
rihten sonra özellikle AB sürecinde yerini siyasi elitlere bırakmıştır.   

Günümüzde Avrupa Birliği olarak bilinen birlik ilk başta Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) şeklinde kurulmuştur. Türkiye beş neden-
den dolayı Avrupa Topluluğu’na üye olmak istemiştir. Birincisi, gümrük 
birliğinin olumlu etkilerinden yararlanmak; ikincisi, ihraç ürünleri için 
yeni pazar olanaklarına kavuşmak; üçüncüsü, Topluluğu vereceği yatırım 
fonlarından yararlanmak; dördüncüsü, Topluluğa üye olması durumunda 
Yunanistan karşısında Avrupa pazarında sahip olduğu rekabet gücünü ko-
rumak; beşincisi de ileride kurulacağı düşünülen “Avrupa Birleşik Devlet-
leri”nin dışında kalmamış olmak (Dura, Atik, Dumrul, 2015: 570).

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Türkiye’nin bu topluluğa üye olabilme-
si için bazı koşulları yerine getirmesi gerektiğini beyan etmiştir. Topluluk, 
müzakerelerin yapıldığı bu süreçte 22 Ocak 1982 tarihinde, 12 Eylül aske-
ri darbesinin olmasını gerekçe göstererek Türkiye ile ilişkileri dondurma 
kararı aldı (Albayrak, 2019). 
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Darbe gerekçesi ile mali yardımları askıya alan Avrupa Topluluğu 
Türkiye’den demokrasiye geri dönme konusunda bir takvim açıklaması-
nı istedi. Türkiye Aralık 1981’de demokrasiye dönüş takvimini Toplulu-
ğa sundu. Nitekim Kasım 1983’te çok partili yaşama geri dönüldü (Dura, 
Atik, Dumrul, 2015: 581). Dolayısıyla, çok partili hayata geri dönülme-
sinin bir nedeninin de Avrupa Topluluğu ülkelerinin Türkiye üzerindeki 
baskıları olduğu düşünülebilir.

AB, dönemsel olarak yayınladığı bildiri ve raporlarla Türkiye’nin te-
mel hak ve özgürlükler konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vur-
gulamış, hak ve özgürlüklerin önündeki hukuki engellerin kaldırılması-
nı talep etmiş, bu alanda Türkiye’yi yapısal reformlar yapma konusunda 
zorlamıştır (Sayın, 2016: 58).  Örneğin, Türkiye Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu’na bireysel başvuru hakkını 1987’de ve Divan yargı yetkisini 
1989 yılında kabul ederek, Türk vatandaşlarının iç hukuk yollarını tü-
kettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru yetkisinin 
önünü açtı (Kocaoğlu, 1997: 254). 

Aralık 1999’da gerçekleşen Helsinki Zirvesi sonucunda AB ülkele-
rinin Türkiye’ye aday ülke statüsü verdikten (Çakmak, 2007: 125) sonra 
Türkiye, ANASOL-M olarak bilinen Anavatan Partisi, Demokratik Sol 
Parti ve Milliyetçi hareket Partisi’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti ile 
AK Parti iktidarı dönemlerini içeren 2001-2005 yılları arasında iç huku-
kunda birçok değişiklik, ilga ve eklemeler ile ciddi demokratik reformlar 
yapacak sekiz uyum paketini parlamentodan geçirmiştir (İnaç, 2016: 231). 
Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde yapılan bu reformlar ile idam 
cezası kaldırılmış, basın suçlarına ilişkin hapis cezaları para cezasına çev-
rilmiş, azınlık vakıflarına ilişkin taşınmaz mal rejimi daha liberal hale 
getirilmiş, dernek ve vakıfların faaliyetlerine kolaylıklar sağlanmış, Dev-
let Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış, askeri harcamalara şeffaflık geti-
rilmiştir. Bir diğer önemli iyileştirme de uluslararası anlaşmaların temel 
hak ve özgürlükler konusunda iç hukukun üstünde tutulmasına dair ana-
yasa değişikliğidir. Buna göre Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına 
“usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin mil-
letlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içerme-
si nedeniyle çıkacak uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri 
esas alınır” ibaresi eklendi (Dura, Atik, Dumrul, 2015: 650-700; TÜSEV, 
2012). Bu düzenleme ile temel hak ve özgürlükler milletlerarası antlaşma-
ların koruması altına alınmıştır. 

AB’ye üyelik sürecinin demokratik kriterlerini oluşturan Kopenhag 
Kriterleri ile uyumluluk arz eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yö-
netimler Kongresi’nin hazırladığı ve Türkiye’nin çekinceli tarafı olduğu 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ilkeleri doğrultusunda ve 
müzakerelerde ilerleme sağlama çerçevesinde Temmuz 2004 yılında 5216 
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sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, Temmuz 2005’te de 5393 sayılı 
“Belediye Kanunu” yürürlüğe girmiştir (Çam, 2016: 111; Taştekin, 2018: 
8). Yanı sıra, 2008’de 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçeri-
sinde İlçe Kurulması Hakkında Kanun” çıkarılmıştır (Koçak, Ekşi, 2010: 
304). Bu reformlar, yerel yönetimlere katılımcılık, şeffaflık ve hesap vere-
bilirlik ilkelerini getirmiştir. Yapılan yasal düzenlemeler ile sivil toplum 
kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımının önü açılmış, plan yap-
mada sivil kuruluşlarla iş birliğine gitmenin önündeki engeller kaldırılmış 
ve mahallelerin yerel kararların alınması sürecine katılımları sağlanmıştır 
(Toksöz, 2016: 10). Böylece merkezi hükümete ait yetkilerin bir kısmı ye-
rele aktarılarak, sisteme daha güçlü demokratik bir nitelik kazandırılmış-
tır.

Bu değişikliklerin temel amacı AB’ye tam üyelik sürecinde Türk Hu-
kuku ile AB Hukuku arasında uyumu sağlamaktır. Bundan dolayı AB, 
sadece Türk siyasetinin çatışma alanlarını görünür kılmamakta, aynı za-
manda demokratik hukuk ilkelerinin yerleşmesinde çok önemli bir dina-
mik kabul edilmektedir. Nitekim hem Osmanlı modernleşmesinin taşıyı-
cıları hem de Cumhuriyet’in kurucu siyasal aktörleri için Avrupa “çağdaş 
uygarlık”a giden yolda esas güdüleyici kaynak olmuştur (Arslan, 2005: 
302).

SONUÇ

Bu çalışma, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar Türki-
ye’de siyaset kurumunun demokratik bir nitelik kazanmasında etkili olan 
dinamikler üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’de 
demokratikleşme konusunda rol oynayan dinamikleri ortaya koyma bağ-
lamında tespitler içermektedir.

Türkiye’de demokratikleşmede etkili olan dinamikler Batı demokra-
sisinin yaşadığı süreçte etkili olan dinamiklerden farklıdır. Batı demok-
rasileri halkın talepleri doğrultusunda şekillenmiştir. Oysaki Osmanlı’da 
başlayan modernleşme ve devamında biçimlenen demokratik kurumlar, 
halkın pek de içinde yer almadığı süreçler içinde başka dinamiklerin etkisi 
ile biçimlenmiştir. 

Cumhuriyet döneminde demokratikleşme konusunda belirleyici iki 
aktör vardır. Birincisi bürokratik elitler, ikincisi de dış dinamiklerdir. Os-
manlı’dan başlamak üzere Cumhuriyet’e kadar devam eden modernleşme 
ve bununla bağlantılı demokratikleşme süreci bürokratik kadroların dam-
gasını taşımaktadır. Sened-i İttifak’ta Alemdar Mustafa Paşa, Tanzimat 
Fermanı’nda Mustafa Reşit Paşa, Islahat Fermanı’nda Ali Paşa ile Fuat 
Paşa, I. Meşrutiyet’te Mithat Paşa, II. Meşrutiyet’te Jön Türkler ve İttahat 
ve Terakki Cemiyeti, Cumhuriyet Dönemi’nde Mustafa Kemal ve çok par-
tili hayata geçişte İsmet İnönü etkili olmuştur. Darbe dönemlerinde tek-
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rar çok partili hayata geçişe yine sivil-asker bürokrasi izin vermiştir. Çok 
partili hayata geçişten sonra siyasal elitler bürokratik elitler karşısında güç 
kazanmıştır. Özellikle 1980 sonrasında Avrupa Birliği’ne girme umudu 
doğrultusunda yapılan reformlarda siyasi elitler belirleyici unsur olmaya 
başlamıştır.

Türkiye siyasetinin demokratikleşmesi sürecinde etkili olan ikinci 
aktör dış dinamiklerdir. Osmanlı Devleti’nde Batılı güçler baskı unsuru 
görevini görmüşken, Cumhuriyet’in kuruluş aşaması ve sonrasında daha 
çok özendirici olma işlevini yerine getirmiştir. Ancak çok partili hayata 
geçiş ve Avrupa Birliği sürecinde batılı güçlerin baskısı belirleyici olmuş-
tur. Buna göre, Türkiye’nin çok partili hayata geçişinde Sovyet-Rusya’nın 
boğazlarda hak talebi ve Kuzeydoğu Anadolu’da toprak talebi etkili ol-
muştur. Ayrıca Avrupa Birliği sürecinde Avrupa ülkelerinin uyguladıkları 
baskılar çerçevesinde AB hukukuna uyum adı altında yapılan düzenleme-
ler- Kopenhag kriterleri gibi -  Türk siyasal sisteminin demokratikleşme-
sine ciddi katkı sunmuştur. Dolayısıyla, Sovyet Rusya tehdidi çok partili 
hayata geçişin önünü açmışken, Avrupa Birliği süreci Türkiye’nin iç hu-
kuk düzenlemesinde, anayasada değişiklikler yapmak başta olmak üzere, 
ciddi hukuki reformlar yapmasına vesile olmuştur.
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Giriş

Gelir ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemeye olan ilgi 
giderek artmaktadır. Ülkelerin ekonomik yapıları ve sağlık harcamaları 
birbirlerinden farklılıklar göstermesine rağmen, kişi başına gayri safi yur-
tiçi hasılaya göre ülkeler için sağlık harcamalarında artış eğilimi vardır. 

1980’lerde birçok kişi büyümenin etkilerini analiz etmiştir. Eğitim, 
sağlık, Ar-Ge, teknolojik gelişmeler, hükümetin yeni fonksiyonları, bilgi 
birikimi, finansal gelişmeler, ölçek ekonomileri, gelir dağılımı ve daha 
birçok üretim faktörünün etkilerini farklı bir perspektiften anlamaya ça-
lışmışlardır. 

Ekonomistler, 1990’ların başında verimlilik ve büyümenin belirleyi-
cisi olarak beşeri sermayenin rolüne daha fazla vurgu yapmaya başlamış-
lardır. O zamandan beri, ekonomik büyümede sağlık ve eğitimin önemi 
(hem teorik hem de ampirik) büyük ilgi görmüş ve son on yılda beşeri 
sermaye birikiminin ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi oldu-
ğu konusunda güçlü bir fikir birliği ortaya çıkmıştır. Beşeri sermayenin 
ana kaynaklarından birini oluşturan eğitime ek olarak, toplumun sağlık 
düzeyi de önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, toplum sağlığı ile ekonomik 
gelişmişlik arasında bir ilişki olduğu söylenebilir.

Bu bağlamda söz konusu bu çalışma öncelikle sağlık harcamaları ve 
ekonomik büyüme arasındaki teorik ilişki açıklanmaya çalışacak, daha 
sonra Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) için sağlık harcamaları ile ekono-
mik büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak panel veri analiz yöntemi 
kullanılarak analiz edilecektir.

Teorik Çerçeve

Sağlık Ekonomisinde amaç toplumu sağlıklı kılma amacına ulaşmak 
için kaynakların sağlığa nasıl dağıtılacağı ile ilgili alternatifleri bulmaya 
yardımcı olmak ve bu noktada hangi sosyal ve ekonomik sistemin tercih 
edilmesi gerektiği sorusuna cevaplar bulmaktır. 

“Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinin arz ve talebinin özelliklerini, 
sağlık hizmet pazarının mekanizmasını, devletin pazardaki rolünü, sağ-
lık hizmetlerinin temel özelliklerini, sağlık sistemlerini (hizmet sunma 
ve finansman), bütçeleme ve izleme mekanizmalarını içerir (Çilingiroğlu, 
2001: 1595–1596; Akın, 2007: 12).”

 Ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde sağlık harcamalarının 
rolü, Mushkin’in sağlık odaklı büyüme hipotezinde önerilmiştir. Bu hipote-
ze göre sağlık bir tür sermayedir; böylece sağlık yatırımları geliri artırabilir 
ve genel ekonomik büyümeye yol açabilir. Aslında sağlık, insani ve fizik-
sel sermaye birikimi üzerindeki etkisiyle ekonomik büyümeyi etkileyebilir. 
Sağlık hizmetleri, insan sermayesi yatırımının temel bir bileşeni olduğun-
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dan, artan ulusal sağlık hizmeti harcamaları işgücü verimliliğini, yaşam 
kalitesini ve genel refahı arttırma eğiliminde olacaktır. Sağlık harcamaları 
ayrıca yaşam beklentisinin uzaması, morbidite ve bebek ölüm oranlarının 
(sağlık sonuçları) azaltılması nedeniyle kredilendirilmiştir. Dolayısıyla sağ-
lığın insan sermayesinin önemli bir biçimi olduğu ve toplum sağlığı ile eko-
nomik gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki olduğu söylenebilir.

Sağlığın, sağlık harcamalarının insanın genel refahı için merkezi ol-
masının yanı sıra, artan verimlilik ve genel ekonomik büyüme ve bir eko-
nominin gelişmesi için bir önkoşuldur. Bu, dünyanın dört bir yanındaki 
hükümetlerin toplumlar için iyi bir sağlık elde etmek amacıyla neden muaz-
zam çabalar harcadığını göz önüne sermektedir. Sağlık harcamaları beşeri 
sermayenin temel bileşenlerinden biridir. Sağlık harcamalarındaki artış ve 
sağlık alanındaki gelişmeler beşeri sermayenin kalitesini artırmaktadır.

Sağlıktaki iyileşmeler, kalkınma ve insan refahını düşünmede gelir-
deki iyileşmeler kadar önemli olabilir. İyi sağlık, gelirle ilişkisinden ba-
ğımsız olarak kendi başına bir amaç olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, 
sağlık ve gelir arasında, politika açısından önemli olan bir bağlantı vardır. 
Sağlığın geliri takip ettiği ölçüde, gelir artışı gelişmekte olan ülkeler için 
öncelikli olmalıdır. Gelirin sağlığın bir sonucu olduğu ölçüde, en yoksul 
gelişmekte olan ülkelerde bile sağlık yatırımları bir öncelik olabilir. Bir 
yatırım malı olarak sağlık konusundaki bu argüman özellikle önemlidir, 
çünkü en yoksul ülkelerde bile sağlığı önemli ölçüde artırabilecek ucuz ve 
kolay uygulanabilir sağlık politikaları vardır (Bloom ve Canning, 2008: 1).  

“Gelişmişlik seviyesini açıklamada kişi başı milli gelirin yetersiz bir 
kavram olduğunu düşünen iktisatçılar İnsani Kalkınma Endeksini geliştir-
mişlerdir. Geliştirilen bu endeksin göstergelerinden biri de sağlıktır. Sağ-
lık, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini, kalkınma ve gelişme yönünde atılan 
adımların etkinliğini gösteren önemli bir kavram ve ülkeler arası karşılaş-
tırmalarda kullanılan önemli bir göstergedir (Şen, Bingöl. 2018: 90).” 

“Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ince-
lendiği çalışmalarda doğumda yaşam beklentisi, bebek- çocuk ölüm hızı, 
kaba ölüm hızı en yaygın kullanılan değişkenlerdir. Büyüme önce sağ-
lık amacıyla yapılan harcamaların üzerinde etki yaratır daha sonra sağlık 
göstergeleri üzerinde etkisi hissedilir (Şen, Bingöl. 2018: 90).”

Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişki ge-
nellikle onaylanmış bir ilişkidir. Yüksek gelir daha iyi beslenme, temiz 
su, sağlık hizmetleri gibi sağlığı teşvik edici mal ve hizmetlere daha fazla 
erişim sağlamaktadır. 

Öte yandan sağlığın büyüme üzerindeki çeşitli etkileri mevcuttur. 
Sağlık nüfusun verimliliğini artırır. Çünkü çalışanlar fiziksel olarak daha 
iyi duruma geleceklerdir. Sağlıklı insanlar yeteneklerini geliştirmek için 
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eğitime daha fazla zaman ayırırlar ve bundan daha uzun dönemli fayda 
sağlarlar. Ortalama yaşam süresinde (life expectancy) meydana gelen artış 
fiziki yatırımları artıracaktır. Yeni doğanlarda ve çocuklarda ölüm oranı-
nın düşmesi, çalışma çağındaki nüfusu arttıracaktır (Bloom ve Canning, 
2000: 1207), (Şen, Bingöl. 2018: 91).

Diğer taraftan; konu ile ilgili ve Gelişmekte Olan Ülke gruplarını 
analiz eden ampirik çalışmalara ilişkin kısa bir özet aşağıdaki 1 numaralı 
tabloda verilmiştir.

Tablo1: Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiyi 
Açıklamaya Çalışan Bazı Ampirik Çalışmaların Özeti

Yazar (Yıl) Örneklem 
Grubu

Analiz Yöntemi Sonuç

C.Paxson, 
N. Schady 
(2004)

Peru (1980-
1990)

Panel Veri Analizi 1980’lerin sonunda Peru’daki derin 
ekonomik kriz sırasında bebek ölüm 
hızının yüzde 2,5 puan arttığını 
gösteriyor. Özellikle bebeklerin ölüm 
oranlarındaki artışın nedenlerinin, 
özellikle de kriz dönemi boyunca 
hanelerin ekonomik koşullarının 
yetersizliğidir. Kriz ndeniyle ekonomik 
büyümenin düştüğü ve sağlık 
harcamalarına olumsuz yansıdığı ve 
bunun da bebek ölümlerini artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

S. Taban 
(2006)

Türkiye 
(1980-2000)

Panel Veri Analizi Ampirik sonuçlara göre, doğumda 
yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme 
arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi 
görülürken, sağlık harcamaları ile 
ekonomik büyüme arasında nedensel 
bir ilişki bulunamamıştır.

B. Alok,  
T. J.  Dean, 
L. Lawrence, 
JL M. 
Christopher 
(2001)

Gelişmiş ve 
Gelişmekte 
Olan  
Ülkeler 
(1965-1990)

Panel Veri Analizi Sonuçlar ortalama yaşam süresinin 
yoksul ülkeler için büyüme oranları 
üzerindeki önemini göstermiştir. Bir 
ülkedeki bireylerin sağlığı sadece 
ulusal ortalamalarda kabaca yaklaşık 
olarak tahmin edilebilse de, modeller 
yetişkinlerin hayatta kalma oranının 
(ASR) düşük gelirli ülkeler için 
ekonomik büyüme üzerinde önemli 
etkileri olduğunu göstermiştir. Bu 
nedenle, örneğin, en yoksul ülkeler 
için, ASR’de % 1’lik bir değişiklik, 
büyüme oranında yaklaşık % 0.05’lik 
bir artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
katsayının büyüklüğü küçük olmakla 
birlikte, yatırım / GSYH oranındaki% 
1’lik benzer bir artış, büyüme 
oranındaki% 0.014’lük bir artışla 
ilişkilendirilmiştir.
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G. K. 
Brempon, 
M.  Wilson 
(2004)

Sahraaltı 
Afrika ve 
OECD 
Ülkeleri 
(1975-1994)
(1961-1995)

Panel Veri Analizi, 
Zaman Serisi 
Analizi

Sağlık harcamalarının büyüme üzerinde 
pozitif etkisinin olduğu yönündedir.

S. Chaaboun,  
C. 
Abednnadher 
(2010)

Tunus 
(1961-2008)

Panel Veri Analizi Kısa ve uzun dönemde sağlık 
harcamaları ve gelir arasında çift yönlü 
nedensellik olduğu tespit edilmiştir.

O. Uçan, 
S. Atay 
(2016)

Türkiye 
(2006- 
2014)

Panel Veri Analizi Değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

Z. H. Elmi, 
S. Sadeghi 
(2012)

Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 
(1990-2009)

Panel 
Eşbütünleşme 
Testi 
VECM Granger 
Nedensellik Testi

Ampirik bulgular, GSYİH’dan sağlık 
hizmeti harcamalarına kadar kısa 
vadeli bir nedensellik olduğunu 
göstermektedir. Ancak, kısa vadede 
sağlık harcamalarından ekonomik 
büyümeye kadar bir nedensellik yoktur. 
Uzun vadede ekonomik büyüme ile 
sağlık harcamaları ve ikili nedensellik 
arasında bir ilişki vardır. 

T. R. Kelly 
(1997)

73 Ülke 
(1970-1980

Panel Veri Analizi Sağlık harcamalarının ekonomik 
büyümeye anlamlı bir katkısının 
olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Elmi, 
Sadeghi 
(2012)

Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 
(1990-2009)

Panel Veri Analizi Çalışmanın sonrasında kısa dönemde 
GSYH’ dan sağlık harcamalarına 
doğru tek yönlü; uzun dönemde ise söz 
konusu değiş- kenler arasında karşılıklı 
bir nedensellik ilişkisi olduğu yönünde 
bir sonuca ulaşmışlardır

A. Bhargava, 
D. T. 
Jamison, 
L. Lau, 
C. JL. 
Murray 
(2001)

Gelişmiş, 
Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 
(1965-1990)

Panel Veri Analizi Sağlık harcamaları ve ekonomik 
büyüme arasında pozitif fakat zayıf bir 
ilişki olduğu bulunmuştur.

K. M. Wang 
(2011) 

Gelişmiş, 
Gelişmekte 
Olan 31 
Ülke (1986-
2007)

Panel Regresyon 
Analizi 
Kantil Regresyon 
Analizi

Panel regresyonunun tahmin 
edilmesi, sağlık harcamalarındaki 
büyümenin ekonomik büyümeyi teşvik 
edeceğini; ancak, ekonomik büyüme 
sağlık harcamalarındaki büyümeyi 
azaltacaktır. Kantil regresyon tahmini 
ile ilgili olarak, düşük büyüme 
seviyesine sahip ülkelerde, sağlık 
harcamalarındaki büyüme ekonomik 
büyümeyi azaltacaktır sonuçlarına 
varılmıştır
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M. Mehrara, 
M. Musai 
(2011)

13 Orta 
Doğu ve 
Kuzey 
Afrika 
(MENA) 
Ülkesi 
(1995-2005)

Panel Ortak 
Entegrasyon 
Analizine

Bulgular, GSYİH ile sağlık 
harcamalarının payı GSYİH ile 
azalmaktadır. Bu, sağlık hizmetlerinin 
MENA ülkelerinde lüks bir mal 
olmadığı anlamına gelmektedir.

M. B. A. 
Sghari, 
S. Hammami
 (2013)

30 
Gelişmekte 
Olan Ülke 
(1975-2011)

Granger 
Nedensellik Testi 
Toda ve 
Yamamoto 
Testi

Elde edilen sonuçlar iki yönlü Granger 
nedenselliğinin yaygın olduğunu 
göstermektedir.

Yöntem ve Uygulama

Çalışmanın yöntem kısmından panel veri analiz yöntemi kullanılmış-
tır. Çalışmada incelenen ülkeler Dünya Bankası tarafında gelişmekte olan 
ülkeler grubunda yer alan ülkeleridir. Bu noktada sağlıklı verilere ulaşıla-
bilen serilerden 2000-2017 dönemi için bir veri seti oluşturulmuştur. 

Çalışma kapsamında analiz edilen ülkeler ise Arjantin, Belize, Bre-
zilya, Bulgaristan, Botsvana, Fildişi Sahili, Cezayir, Çin, Dominik Cum-
huriyeti, Ekvator, Fiji, Güney Afrika,  Jamaika, Kolombiya, Kosta Rika, 
Maldivler, Malezya, Meksika, Namibya, Panama, Peru, Paraguay, Şili, 
Tayland ve Türkiye’dir. Çalışmada, ekonomik büyümenin göstergesi ola-
rak kişi başına GSYİH, sağlık harcamalarının göstergesi olarakta kişi ba-
şına sağlık harcamaları kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin tanımlamalar 
Tablo 2’de verilmiştir ve değişkenlerin logaritmik formları analizlerde 
kullanılmıştır.

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenlere ilişkin Bilgiler
Değişken Sembol Açıklama
Kişi Başına Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla

gsyih Sabit Fiyatlarla, mevsimsellikten arındırılmış, 
harcama yöntemine göre hesaplanmış (ABD Doları)

Kişi Başına Sağlık 
Harcamaları

saglikh. Milyar ABD Doları

Çalışmanın yöntem kısmında ise öncelikle serilere ilişkin açıklayıcı 
istatistikler elde edilmiştir. Söz konusu açıklayıcı istatistikler ise Tablo 
3’te verilmiştir.

Tablo 3: Açıklayıcı İstatistikler
Değişkenler Obs. Mean Std. Dev. Min. Max.
lngsyih 450 8.491861 0.6128343    6.47898    9.67048
lnsaglikh. 450 5.629237    0.7713961   3.442038   7.231277

Tablo 4’e bakıldığında Breusch Pagan LM Test İstatistiğine göre her 
iki serinide yatay kesit bağımlılığı içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı Sınaması

Değişkenler LM Test İstatistiği Olasılık Değeri
lngsyih 2444.89 0.0000
lnsaglikh. 2780.45 0.0000

Tablo 4’te de görüldüğü üzere yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiş ve 
bir sonraki aşamada Peseran (2004; 2006)’a ait CADF Panel Birim Kök 
Testleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda iki veri grubunun da %1 
anlamlılık düzeyinde, düzeyde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. So-
nuçlar 5 numaralı tabloda verilmiştir.

Tablo 5: CADF Testi Sonuçları

Z İstatistiği Olasılık Değeri

lngsyih Düzey -4.027     0.000
lnsaglikh. Düzey 4.021 0.000

Bu noktada kişi başına GSYİH ve kişi başına sağlık harcamaları ara-
sında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek için Wester-
lund testi yapılmıştır. Sonuç olarak 6 numaralı tabloda da görüldüğü üzere 
her iki seri arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 6: Westerlund (2007) Test İstatistiği Sonuçları

Test Değeri Z-İstatistiği Olasılık Değeri
Gt -4.614  -15.867  0.000
Ga -14.597  -6.823  0.000
Pt -13.327  -5.878  0.000
Pa -13.605  -10.079  0.000

Çalışmada eş bütünleşme analizinden sonra kurulan modelin eğim 
heterojenliği içerip içermediğini tespit etmek için temel hipotezi eğim ho-
mojenliğinin bulunduğu varsayımına dayanan Blomquist ve Westerlund 
(2013)’ün geliştirdiği eğim heterojenliği testi yapılmıştır. Sonuçlar 7 nu-
maralı tabloda verilmiştir.

Tablo 7: Slope Heterogeneity Test Sonuçları
Değer

-3.721**

-4.019**

Note: ** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
Tablo 7’de yer alan eğim heterojenliği analiz sonuçları; eğim homo-

jenliği üzerine kurulan temel hipotezi red etmektedir, dolayısıyla modelin 
eğiminin heterojen olduğunu ifade etmektedir.
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Sonuç

Günümüz dünyasında kaynak dağılımının ve paylaşımının etkinliği 
üzerine yapılan çalışmalar son derece önem arz etmekte ve ilgi görmek-
tedir. Benzer şekilde sağlık sektöründe de kaynakların etkin kullanılması 
hususu önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu noktada özellikle 
sağlık sektörünün etkinliğinde devletlerin rölü üzerine önemli tartışmalar 
yaşanmaktadır. Bu tartışmalar ekseninde günümüzde devletlerin sağlık 
sektöründeki geleneksel rolünden uzaklaştığı gözlenmekte, başta sağ-
lık hizmetlerini sunma ve finanse etme noktasında rolünü daha ziyade 
özel sağlık sektörü ile paylaşma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ge-
lir ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemeye olan ilgi giderek 
artmaktadır. Büyüme ve sürdürülebilir büyüme gelişmekte olan ülkeler 
için gelişmekte olan piyasa ekonomileri olarak belirtilen önemli konular-
dır. Bilindiği gibi sermaye birikimi büyümenin önemli bir bileşenidir ve 
sağlık harcamaları sermaye birikimini artırmanın bir yoludur. Ülkelerin 
ekonomik yapıları ve sağlık harcamalarında farklılıklar olmasına rağmen 
sağlık harcamalarında artış eğilimi vardır.

Ampirik sonuçlar, gelirin ülkeler arasındaki sağlık harcamalarındaki 
farkı açıklamak için önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ekonomik 
büyüme meydana geldiğinde, sağlık harcamalarının toplam GSYH içinde-
ki payı da artmaktadır. Kavramsal olarak, sağlıklı bir insan sadece daha 
etkili ve verimli çalışamaz, aynı zamanda üretken faaliyetlere daha fazla 
zaman ayırabilir. Sağlık harcamaları insan sermayesi yatırımının temel 
bir bileşeni olduğundan, sağlık harcamalarının artma eğilimi emek ve-
rimliliğini, yaşam kalitesini ve genel refahı arttırma eğiliminde olacaktır. 
Sağlık harcamaları, yaşam beklentisini uzatmak, genel ölüm oranlarını ve 
bebek ölüm oranlarını azaltmak için de yapılır. Bu nedenle, sağlık harca-
malarındaki büyümenin GSYİH üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

Son yıllarda kalkınma düzeyinin sadece gelir düzeyine göre belirlen-
mediği ortaya çıkmıştır. Çünkü tek başına ekonomik büyüme sosyal refah 
artışını garanti etmez. Bu nedenle, 1970’ten önce kalkınma ve büyümenin 
milli gelirdeki artışa eşit olduğu düşünülmüştür. Ancak 1970’den sonra 
gelişimi insancıl, sosyal, kültürel, çevresel ve yerel boyutlarla tanımlama-
yı amaçlayan yeni yaklaşımlar ortaya çıktı. Ekonomik büyüme kavramı 
ile birlikte özellikle işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımında adalet ve böl-
gesel eşitsizlik kavramları da dikkate alınmaya başlanmıştır. Çok yüksek 
gelir seviyeleri ve yüksek düzeyde insani gelişme sağlandığında, sağlık 
harcamalarının geliri korumak için önemli bir etkisi olduğu ve Avrupa 
ile Orta Doğu Afrika ve Asya ülkelerinde yüksek düzeyde insani gelişme 
olduğu söylenebilir. Ampirik literatürde, ülkelerin sağlık durumu ile eko-
nomik kalkınma arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı konusunda bir 
fikir birliği olmamasına rağmen, daha yüksek sosyal sağlık durumunun 
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verimliliği artırarak ülkenin kalkınması üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 
konusunda fikir birliği bulunmaktadır.

Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde etkinliğin sağlanması, diğer bir ifa-
deyle sağlık alanındaki yatırımların etkin ve verimli bir şekilde gerçek-
leştirilmesi, beşeri sermaye stokunun verimliliğini arttıracaktır. Beşeri 
sermaye stokundaki bu verimlilik artışı, toplam verimliliği dolayısıyla 
ekonomik büyümeyi, kalkınmayı hızlandıracak ve toplumsal refah artışı-
na katkı sağlayacaktır.
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EKLER
EK 1: Kişi Başına GSYİH serisine ait grafikler

EK 2: Kişi Başına Sağlık Harcamalarına ait grafikler
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Giriş

Gelir ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemeye olan ilgi 
giderek artmaktadır. Ülkelerin ekonomik yapıları ve sağlık harcamaları 
birbirlerinden farklılıklar göstermesine rağmen, kişi başına gayri safi yur-
tiçi hasılaya göre ülkeler için sağlık harcamalarında artış eğilimi vardır. 

1980’lerde birçok kişi büyümenin etkilerini analiz etmiştir. Eğitim, 
sağlık, Ar-Ge, teknolojik gelişmeler, hükümetin yeni fonksiyonları, bilgi 
birikimi, finansal gelişmeler, ölçek ekonomileri, gelir dağılımı ve daha 
birçok üretim faktörünün etkilerini farklı bir perspektiften anlamaya ça-
lışmışlardır. 

Ekonomistler, 1990’ların başında verimlilik ve büyümenin belirleyi-
cisi olarak beşeri sermayenin rolüne daha fazla vurgu yapmaya başlamış-
lardır. O zamandan beri, ekonomik büyümede sağlık ve eğitimin önemi 
büyük ilgi görmüş ve son on yılda beşeri sermaye birikiminin ekonomik 
büyümenin önemli bir belirleyicisi olduğu konusunda güçlü bir fikir bir-
liği ortaya çıkmıştır. Beşeri sermayenin ana kaynaklarından birini oluş-
turan eğitime ek olarak, toplumun sağlık düzeyi de önemli bir unsurdur. 
Dolayısıyla, toplum sağlığı ile ekonomik gelişmişlik arasında bir ilişki 
olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada öncelikle sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme iliş-
kisini analiz eden çalışmalara ait bir literatür özeti sunulmuş, daha sonra 
OECD Ülkeleri için kişi başına sağlık harcamaları ile ekonomik büyü-
menin göstergesi olarak kullanılan kişi başına GSYİH arasındaki ilişki 
ampirik olarak panel veri analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Literatür

Ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde sağlık harcamalarının rolü, 
Mushkin’in sağlık odaklı büyüme hipotezinde önerilmiştir. Bu hipoteze 
göre sağlık bir tür sermayedir; böylece sağlık yatırımları geliri artırabilir 
ve genel ekonomik büyümeye yol açabilir. 

Aslında sağlık, insani ve fiziksel sermaye birikimi üzerindeki etki-
siyle ekonomik büyümeyi etkileyebilir. Sağlık hizmetleri, insan sermaye-
si yatırımının temel bir bileşeni olduğundan, artan ulusal sağlık hizmeti 
harcamaları işgücü verimliliğini, yaşam kalitesini ve genel refahı arttırma 
eğiliminde olacaktır. 

Sağlık harcamaları ayrıca yaşam beklentisinin uzaması, morbidite ve 
bebek ölüm oranlarının (sağlık sonuçları) azaltılması nedeniyle kredilen-
dirilmiştir. Dolayısıyla sağlığın insan sermayesinin önemli bir biçimi ol-
duğu ve toplum sağlığı ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında bir ilişki 
olduğu söylenebilir.
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Bu bağlamda konuyla ilgili olarak panel veri analizi yapılmış çalışma-
lara ve sonuçlarına ilişkin aşağıda Tablo 1’de bir literatür özeti verilmiştir.

Tablo1: Ampirik Literatür Özeti
Yazarlar Ülke 

Grubu
Yöntem Sonuçlar

P. Aghion, 
P. Howitt, 
F.Murtin 
(2010)

OECD 
Ülkeleri 
(1940-
1980)

Panel Veri 
Analizi

Sağlık harcamalarının 1940 ve 1980 
arasında büyüme üzerinde önemli ve 
olumlu bir etkisi olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ancak bu ilişki 1960’dan 
itibaren çağdaş dönemde zayıflama 
eğilimindedir. 1960 itibariyle, doğumda 
yaşam beklentisindeki büyümenin büyük 
bir kısmının yaşlılıkta ölüm oranında bir 
azalma ile ilişkili olduğu görülmektedir, 
Ancak bunun çoğunlukla kırk veya daha 
az yaştaki bireylerin ölüm oranındaki 
azalma olduğunu bulmaktadır.

C.Paxson, 
N. Schady 
(2004)

Peru 
(1980-
1990)

Panel Veri 
Analizi

1980’lerin sonunda Peru’daki derin 
ekonomik kriz sırasında bebek ölüm 
hızının yüzde 2,5 puan arttığını gösteriyor. 
özellikle bebeklerin ölüm oranlarındaki 
artışın nedenlerinin, özellikle de kriz 
dönemi boyunca hanelerin ekonomik 
koşullarının yetersizliğidir. Kriz ndeniyle 
ekonomik büyümenin düştüğü ve sağlık 
harcamalarına olumsuz yansıdığı ve 
bunun da  bebek ölümlerini artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

D. E Bloom, 
D. Canning, 
J. Sevilla
(2004)

OECD 
Ülkeleri 
(2000-
2003)

Panel Veri 
Analizi

Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 
olduğunu belirtmiştir. 

S. Taban 
(2006)

Türkiye 
(1980-
2000)

Panel Veri 
Analizi

Ampirik sonuçlara göre, doğumda yaşam 
beklentisi ile ekonomik büyüme arasında 
iki yönlü nedensellik ilişkisi görülürken, 
sağlık harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında nedensel bir ilişki 
bulunamamıştır.

M. Çetin, E. 
Ecevit, (2010)

15 OECD 
Ülkesi 
(1990-
2006)

Panel Veri 
Analizi

Ampirik sonuçlara göre sağlık 
harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki tespit edilmemiştir.
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B. Alok,  
T. J.  Dean, 
L. Lawrence, 
JL M. 
Christopher 
(2001)

Gelişmiş 
ve 
Gelişmekte 
Olan  
Ülkeler 
(1965-
1990)

Panel Veri 
Analizi

Sonuçlar ortalama yaşam süresinin 
yoksul ülkeler için büyüme oranları 
üzerindeki önemini göstermiştir. Bir 
ülkedeki bireylerin sağlığı sadece 
ulusal ortalamalarda kabaca yaklaşık 
olarak tahmin edilebilse de, modeller 
yetişkinlerin hayatta kalma oranının 
(ASR) düşük gelirli ülkeler için 
ekonomik büyüme üzerinde önemli 
etkileri olduğunu göstermiştir. Bu 
nedenle, örneğin, en yoksul ülkeler için, 
ASR’de % 1’lik bir değişiklik, büyüme 
oranında yaklaşık % 0.05’lik bir artış 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu katsayının 
büyüklüğü küçük olmakla birlikte, yatırım 
/ GSYH oranındaki% 1’lik benzer bir  
artış, büyüme oranındaki% 0.014’lük bir 
artışla ilişkilendirilmiştir.

G. K. 
Brempong, 
M.  Wilson 
(2004)

Sahraaltı 
Afrika ve 
OECD 
Ülkeleri 
(1975-
1994)
(1961-
1995)

Panel Veri 
Analizi, 
Zaman Serisi 
Analizi

Sağlık harcamalarının büyüme üzerinde 
pozitif etkisinin olduğu yönündedir.

S. Chaabouni,  
C. 
Abednnadher 
(2010)

Tunus 
(1961-
2008)

Panel Veri 
Analizi 

Kısa ve uzun dönemde sağlık harcamaları 
ve gelir arasında çift yönlü nedensellik 
olduğu tespit edilmiştir.

O. Uçan, 
S. Atay 
(2016)

Türkiye 
(2006- 
2014)

Panel Veri 
Analizi 

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki 
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

S. Ozturk, 
E. Topcu, 
(2016).

G8 
Ülkeleri 
(1995- 
2012)

Panel Veri 
Analizi

Panel hata düzeltme modelinden elde 
edilen bulgular sağlık harcamalarının 
ve ekonomik büyümenin uzun vadede 
ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar 
bulunmaktadır. Nedensellik sonuçları ise, 
tek yönlü nedensellik kısa vadede sağlık 
harcamalarından ekonomik büyümeye 
doğru ilerlerken; nedensellik yönünün 
uzun vadede ekonomik büyümeden sağlık 
harcamalarına doğru olduğu bulunmuştur. 
gelişmekte olan ülkelerin kısa vadede 
sağlık hizmetlerine harcamak için gelir 
elde etmek zorunda kaldıklarını; gelişmiş 
ülkeler, üretim seviyesini etkilemek 
için teşvik edici bir araç olarak sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaktadır.
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Z. H. Elmi, 
S. Sadeghi 
(2012)

Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 
(1990-
2009)

Panel 
Eşbütünleşme 
Testi 
VECM 
Granger 
Nedensellik 
Testi

Ampirik bulgular, GSYİH’dan sağlık 
hizmeti harcamalarına kadar kısa 
vadeli bir nedensellik olduğunu 
göstermektedir. Ancak, kısa vadede sağlık 
harcamalarından ekonomik büyümeye 
kadar bir nedensellik yoktur. Uzun vadede 
ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları 
ve ikili nedensellik arasında bir ilişki 
vardır. 

S. Selim, 
D.Uysal, 
P. Eryiğit
 (2014)

Türkiye 
ve 27 AB 
Üyesi Ülke 
(2001- 
2011)

Panel Veri 
Analizi

Elde edilen bulgulara göre kişi başı sağlık 
harcaması ve ekonomik büyüme arasında 
kısa ve uzun dönemde pozitif bir ilişki 
bulunmuştur.

D. B. Jones 
(1990)

ABD 
(1964-
1984)

Panel Veri 
Analizi

Sağlık ve transfer harcamalarının 
ekonomik büyümeyi azalttığı diğer 
harcamaların, özellikle de yerel 
yönetimler tarafından yapılan 
harcamaların büyümeyi teşvik ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır.

T. R. Kelly 
(1997)

73 Ülke 
(1970-1980

Panel Veri 
Analizi

Sağlık harcamalarının ekonomik 
büyümeye anlamlı bir katkısının olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır.

C. Koying, 
Y. Young-
Hsiang (2006)

15 OECD 
Ülkesi 
(1994-
1999)

Panel Veri 
Analizi

Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlara 
göre, ekonomik büyüme ile sağlık 
harcamaları arasında pozitif ve istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

C. Dreger, 
H. E. Remers 
(2005)

21 OECD 
Ülkesi 
(1975-
2001)

Panel 
Kointegrasyon 
Testi 

Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında bir kointegrasyon ilişkisi tespit 
edilmiştir.

F. Sayın 
(2015)

34 OECD 
Ülkesi 
(2000-
2013)

Panel Eş-
bütünleşme 
Analizi

Çalışmanın sonucunda söz konusu 
değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır

B. H. Baltagi, 
F. M. 
Moscone 
(2010)

20 OECD 
Ülkesi 
(1971-
2004)

Panel Veri 
Analizi

Sağlık harcamaları ve ekonomik 
büyümenin durağan olmadığı ve uzun 
dönemde birbirleriyle ilişkili olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.

Elmi, 
Sadeghi 
(2012)

Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 
(1990-
2009)

Panel Veri 
Analizi

Çalışmanın sonrasında kısa dönemde 
GSYH’ dan sağlık harcamalarına doğru 
tek yönlü; uzun dönemde ise söz konusu 
değiş- kenler arasında karşılıklı bir 
nedensellik ilişkisi olduğu yönünde bir 
sonuca ulaşmışlardır
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A. Bhargava, 
D. T. 
Jamison, 
L. Lau, 
C. JL. Murray 
(2001)

Gelişmiş, 
Gelişmekte 
Olan 
Ülkeler 
(1965-
1990)

Panel Veri 
Analizi

Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasında pozitif fakat zayıf bir ilişki 
olduğu bulunmuştur.

K. M. Wang 
(2011) 

Gelişmiş, 
Gelişmekte 
Olan 31 
Ülke 
(1986-
2007)

Panel 
Regresyon 
Analizi 
Kantil 
Regresyon 
Analizi

Panel regresyonunun tahmin edilmesi, 
sağlık harcamalarındaki büyümenin 
ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini; 
ancak, ekonomik büyüme sağlık 
harcamalarındaki büyümeyi azaltacaktır. 
Kantil regresyon tahmini ile ilgili 
olarak, düşük büyüme seviyesine sahip 
ülkelerde, sağlık harcamalarındaki 
büyüme ekonomik büyümeyi azaltacaktır 
sonuçlarına varılmıştır

M. Mehrara, 
M. Musai 
(2011)

13 Orta 
Doğu ve 
Kuzey 
Afrika 
(MENA) 
Ülkesi 
(1995-2005)

Panel Ortak 
Entegrasyon 
Analizine

Bulgular, GSYİH ile sağlık 
harcamalarının payı GSYİH ile 
azalmaktadır. Bu, sağlık hizmetlerinin 
MENA ülkelerinde lüks bir mal olmadığı 
anlamına gelmektedir.

Yöntem ve Uygulama

Çalışmanın yöntem kısmından panel veri analiz yöntemi kullanılmış-
tır. Çalışmada incelenen ülkeler OECD ülkeleridir ve söz konusu ülkelere 
ait veriler OECD’nin İstatistiki Veri Tabanından alınmıştır. Bu noktada 
sağlıklı verilere ulaşılabilen serilerden 1975-2018 dönemini kapsayan bir 
panel veri seti oluşturulmuştur. 

Söz konusu ülkeler ise ABD, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Dani-
marka, Finlandiya, G. Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, 
İzlanda, Japonya, Kanada, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yeni Zellanda’dır. 
Çalışmada, ekonomik büyümenin göstergesi olarak kişi başına GSYİH, 
sağlık harcamalarının göstergesi olarakta kişi başına sağlık harcamaları 
kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin tanımlamalar Tablo 2’de verilmiştir ve 
değişkenlerin logaritmik formları analizlerde kullanılmıştır.

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenlere ilişkin Bilgiler
Değişken Sembol Açıklama
Kişi Başına Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla

gsyih Sabit Fiyatlarla, mevsimsellikten arındırılmış, 
harcama yöntemine göre hesaplanmış (ABD Doları)

Kişi Başına Sağlık 
Harcamaları

saglikh. Milyar ABD Doları

Çalışmanın yöntem kısmında ise öncelikle serilere ilişkin açıklayıcı 
istatistikler elde edilmiştir. Söz konusu açıklayıcı istatistikler ise Tablo 
3’te verilmiştir.
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Tablo 3: Açıklayıcı İstatistikler
Değişkenler Obs. Mean Std. Dev. Min. Max.
lngsyih 836 7.233737    1.006183   3.456348   9.267296
lnsaglikh. 836 9.844912    0.9015691    6.42195   11.54306

Tablo 4’e bakıldığında Breusch Pagan LM Test İstatistiğine göre her 
iki serinide yatay kesit bağımlılığı içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı Sonuçları

Değişkenler LM Test İstatistiği Olasılık Değeri

lngsyih 13921.07 0.0000
lnsaglikh. 12093.81 0.0000

Bir sonraki aşamada Peseran (2004; 2006)’a ait Panel Birim Kök Test-
leri ile serilerin durağan olup olmadığı incelenmiş, yapılan analiz sonu-
cunda seri grubunun %1 anlamlılık düzeyinde, düzeyde durağan olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar 5 numaralı tabloda verilmiştir.

Tablo 5: CADF Testi Sonuçları

Z İstatistiği Olasılık Değeri

lngsyih Düzey -2.577 0.000
lnsaglikh. Düzey -1.791 0.000

Bu noktada sağlık harcamaları serisi ile ekonomik büyüme serisi ara-
sında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek için Wester-
lund testi yapılmıştır. Sonuç olarak 6 numaralı tabloda da görüldüğü üzere 
her iki seri arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 6: Westerlund (2007) Testi Sonuçları

Test Değeri Z-İstatistiği Olasılık Değeri

Gt -3.163  -6.717  0.000
Ga -17.708  -8.451 0.000
Pt -12.628 -6.121 0.000
Pa -16.032 -11.092 0.000

Çalışmada eş bütünleşme analizinden sonra kurulan modelin eğim 
heterojenliği içerip içermediğini tespit etmek için temel hipotezi eğim 
homojenliğinin bulunduğu varsayımına dayanan Pesaran ve Yamagata 
(2008)’in geliştirdiği eğim heterojenliği testi yapılmış ve sonuçları Tablo 
7’de verilmiştir.
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Tablo 7: Slope Heterogeneity Test Sonuçları
Değer

4.907**

5.034**

Note: ** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
Tablo 7’de yer alan eğim heterojenliği analiz sonuçları; eğim homo-

jenliği üzerine kurulan temel hipotezi red etmektedir, dolayısıyla modelin 
eğiminin heterojen olduğunu ifade etmektedir.

Son olarak iki seri arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek için 
Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger Nedensellik testi uygulanmış ve 
Tablo 8’de ki sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre nedensellik ilişkisinin 
kişi başına sağlık harcamalarından, kişi başına GSYİH’ya doğru olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, kişi başına GSYİH’nın nedeni 
kişi başına sağlık harcamaları iken, sadece 2 geçikmeli değerlerde 2 taraflı 
bir nedensellik ilişkisinin olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 8: Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Lag Order=  1

2.0431 3.2151** 2.7865**

1.4754 1.4652 1.1893
Lag Order= 2

6.9946 10.8854** 9.5020**

3.2665 2.7603** 2.2434***
Lag Order= 3

7.3732 7.7821** 6.4903**

3.8389 1.4929 1.0101
Lag Order= 4

9.3268 8.2092** 6.5867***  

4.1295 0.1996   -0.1908

Note: ** %1 ve *** %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
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Sonuç

Günümüz dünyasında kaynak dağılımının ve paylaşımının etkinliği 
üzerine yapılan çalışmalar son derece önem arz etmekte ve ilgi görmek-
tedir. Benzer şekilde sağlık sektöründe de kaynakların etkin kullanılması 
hususu önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu noktada özellikle 
sağlık sektörünün etkinliğinde devletlerin rölü üzerine önemli tartışmalar 
yaşanmaktadır. Bu tartışmalar ekseninde günümüzde devletlerin sağlık 
sektöründeki geleneksel rolünden uzaklaştığı gözlenmekte, başta sağ-
lık hizmetlerini sunma ve finanse etme noktasında rolünü daha ziyade 
özel sağlık sektörü ile paylaşma eğiliminde olduğu görülmektedir. Ge-
lir ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemeye olan ilgi giderek 
artmaktadır. Büyüme ve sürdürülebilir büyüme gelişmekte olan ülkeler 
için gelişmekte olan piyasa ekonomileri olarak belirtilen önemli konular-
dır. Bilindiği gibi sermaye birikimi büyümenin önemli bir bileşenidir ve 
sağlık harcamaları sermaye birikimini artırmanın bir yoludur. Ülkelerin 
ekonomik yapıları ve sağlık harcamalarında farklılıklar olmasına rağmen 
sağlık harcamalarında artış eğilimi vardır.

Yapılan uygulamalı çalışmaların sonuçları, gelirin ülkeler arasındaki 
sağlık harcamalarındaki farkı açıklamak için önemli bir faktör olduğunu 
göstermektedir. Uygulama sonuçları ayrıca ekonomik büyüme ile birlik-
te sağlık harcamalarının toplam GSYH içindeki payının arttığını göster-
mektedir. 

Teorik olarak, sağlıklı bir insan etkin ve verimli çalışmanın yanın-
da üretken faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilir. Sağlık harcamaları, 
beşeri sermayenin temel bir bileşeni olduğu için sağlık harcamalarındaki 
artışta emek verimliliğini, yaşam kalitesini ve genel refahı arttıracaktır.

Ayrıca sağlık harcamaları, yaşam beklentisini uzatmakta, genel ölüm 
oranlarını ve bebek ölüm oranlarını azaltmakta böylelikle ekonomik kal-
kınmayada katkılar sunmaktadır. Zira kalkınma düzeyinin sadece gelir 
düzeyine göre belirlenmediği,  hatta ekonomik büyümenin sosyal refah 
artışını garanti edemeyeceği bilinmektedir. Özellikle 70’li yıllardan önce 
kalkınma ve ekonomik büyüme kavramları aynı anlamda kullanılmaktay-
ken 1970’den sonra kalkınmayı insancıl, sosyal, kültürel, çevresel ve yerel 
boyutlarla tanımlamayı amaçlayan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

Ampirik literatürde, ülkelerin sağlık durumu ile ekonomik kalkın-
ma arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı konusunda bir fikir birliği 
olmamasına rağmen, daha yüksek sosyal sağlık durumunun verimliliği 
artırarak ülkenin kalkınması üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda 
fikir birliği bulunmaktadır.

 



 .91İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

KAYNAKÇA

Aghion, P. Howitt P., Murtin F. (2010). “The Relationship Between Health and 
Growth: When Lucas Meets Nelson-Phelps, Bruegel” Working Paper 
2010/04, 1-25.

Alok B.,  Dean T. J., Lawrence L., Christopher JL M. (2001). “Modelling the 
Effects of Health on Economic Growth”, GPE Discussion Paper Series: 
No. 33, Evidence and Information for Policy World Health Organization.

Baltagi, B. H., Moscone, F. (2010). “Health Care Expenditure and Income in the 
OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data”, IZA Discussion Paper 
Series, 4851, 1-22.

Bhargava, A., Jamison D. T., Lau L., Murray C. JL. (2001). “Modelling the Effects of 
Health on Economic Growth”, GPE Discussion Paper Series: No. 33, 2001.

Bloom, D. E., Canning, D., Sevilla, J. (2004). “The Effect Of Health On Econo-
mic Growth: A Production Function Approach”, World Development, 32 
(1), 1-13.

Brempong, G. K., Wilson, M.  (2004). ’’ Health Human Capital and Economic 
Growth In Sub-Saharan African and OECD Countries’’, The Quarterly 
Review of Economics and Finance, Cilt: 44, Sayı: 2, ss. 296- 630.

Breusch, T.S. and Pagan, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its App-
lications to Model Specification Tests in Econometrics. Review of Econo-
mic Studies. 47 (1): 239-253.

Chaabouni,  S., Abednnadher C. (2010). ’’The Determinants Of Health Expen-
ditures In Tunisia: An ARDL Bounds Testing Approach’’, https://www.
researchgate.net/publication/267262685_The_determinants_of_health_
expenditures_in_Tunisia_An_ARDL_bounds_testing_approach, Erişim 
Tarihi: 20.07.2020.

Çetin, M., Ecevit, E. (2010). “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerin-
deki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi”, Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 11 (2), 166-182.

Dreger, C., Reimers H. E. (2005). “Health Care Expenditures in OECD Count-
ries: A Panel Unit Root and Cointegration Analysis”, IZA Discussion Pa-
per, 1469, 1-20.

Dumitrecu, E-I. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in He-
terogeneous Panels. Economic Modelling. 29 (4): 1450–1460.

Elmi, Z. H., Sadeghi, S. (2012). “Health Care Expenditures and Economic 
Growth in Developing Countries: Panel Co-Integration and Causality”, 
Middle-East Journal of Scientific Research, 12 (1), 88-91.

https://stats.oecd.org/

Jones, D. B. (1990). “Public Policies and Economic Growth in the American 
States”, The Journal of Politics, Cambridge University Press on Behalf 



Kurtuluş Bozkurt, Aytaç Pekmezci, M. Özgür Yanardağ92 .

of the Southern Political Science Association, Vol. 52, No.1, February, s. 
219-233.

Kelly, T. R. (1997). “Public Expenditures and Growth”, Journal of Development 
Studies, 34(1), 60 84.

Koying, C., Young-Hsiang, Y. (2006). “Economic Growth, Human Capital In-
vestment, And Health Expenditure: A Study Of OECD Countries”, Hitot-
subashi Journal Of Economics, 47(1), s.1-16.

Mehrara, M., Musai, M. (2011). “Granger Causality Between Economic Growth 
in Oil Exporting Countries”, Interdisciplinary Journal of Research in Bu-
siness, Vol. 1, Issue. 8, 103-108.

Ozturk, S., Topcu, E. (2016). “Health Expendıtures and Economıc Growth: Evı-
dence from G8 Countrıes”, International Journal of Economics and Empi-
rical Research, 2(6), 256-261.

Paxson, C., Schady, N. (2004). “Child Health and Economic Crisis in Peru”, Prin-
ceton University, World Bank, December 22, 1-33.

Pesaran, M. H. (2004), “General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence 
İn Panels (Cambridge Working Papers in Economics No. 0435)”, Retrie-
ved from https://ideas.repec.org/p/cam/camdae/0435.html

Pesaran, M. H. (2006), “A Simple Panel Unit Root Test İn The Presence Of 
Cross Section Dependence (Cambridge Working Papers in Economi-
cs No: 0346)”, Retrieved from https://ideas.repec.org/a/jae/japmet/
v22y2007i2p265-312.html

Pesaran, M. H., Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. 
Journal of Econometrics, Vol:142, No:1, 50-93.

Sayın, F., (2015). “Ekonomik Büyüme ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: 
OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Eşbütünleşme Analizi”, iç. Burcu Gü-
venek (Ed.), Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları, Çizgi Kitabevi 
Yayınları, Konya, 289-308.

Selim, S., Uysal, D., Eryiğit, P. (2014), “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Eko-
nomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi”, Niğde Üni-
versitesi İİBF Dergisi, 7 (3), 13-24.

Taban, S. (2006). “Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik 
Testi”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, 31-47.

Uçan, O., Atay, S. (2016). “Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Büyüme Arasın-
daki İlişki Üzerine Bir İnceleme’’, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, ss. 215- 222.

Wang, K. M. (2011). “Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile 
Panel-type Analysis”, Economic Modelling, Vol. 28, 1536-1549.

Westerlund, J. (2007), “Testing For Error Correction İn Panel Data”, Oxford Bul-
letin of Economics and Statistics, 69 (6), 709-748. https://doi.org/10.1111/
j.1468-0084.2007.00477.x



 .93İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

EKLER
EK 1: Kişi Başına GSYİH serisine ait grafikler

EK 2: Kişi Başına Sağlık Harcamalarına ait grafikler



Kurtuluş Bozkurt, Aytaç Pekmezci, M. Özgür Yanardağ94 .



Bölüm 6 
YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ 

VE ÇEVRESEL BOZULMA ÜZERİNE

 ARAŞTIRMA: NEXT 11 ÜLKELERİ 

İÇİN BİR ANALİZ

Mustafa Necati ÇOBAN1

1  Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, e-mail: necati.coban@gop.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2839-4403





 .97İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Giriş

Enerji güvenliği, iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre kirliliği ve 
fosil yakıtların tükenmesi ile ilgili artan endişeler, tüm dünya ülkeleri için 
tehdit oluşturmaktadır. Bu artan tehdit, daha sürdürülebilir bir ekonomik 
anlayışın geliştirilmesi için değişiklikler yapılması gerektiği ihtiyacını or-
taya koymaktadır. Ayrıca İkinci BM Çevre Konferansı raporunda, dünya 
çapında yaklaşık yedi milyon insanın her yıl hava kirliliğinden öldüğü 
belirtilmektedir (Caruso, Colantonio ve Gattone, 2020: 1).

Fosil yakıtların sınırlı bir rezervinin olması ve aynı zamanda bunların 
çevreye zararları bilinen bir gerçektir. Petrol, petrol ürünleri, kömür vb 
fosil yakıtlar, dünyada belirli bir rezervi olan enerji kaynaklarıdır. Bunla-
rın gelecek zaman içerisinde tükenecek olması, ekonomileri farklı enerji 
kaynaklarına yönlendirmektedir. Yüksek oranda karbon salınımı sağla-
yan bu fosil kaynaklar, aynı zamanda çevreye zarar vermekte ve çevresel 
sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. Bu fosil kaynakların artan kullanımı, 
gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakılmasını zorlaştırmaktadır.

Fosil yakıtların  zararları, yenilenebilir enerji kaynaklarının gündeme 
gelmesini sağlamıştır. Temiz enerji kaynakları olarak ta bilinen yenile-
nebilir enerji kaynakları, Güneş, rüzgar, su vb doğal kaynaklarca sağlan-
maktadır. Yenilenebilir enerji, fosil enerji kaynaklarının aksine sınırlı bir 
rezerve sahip değildir. Yenilenebilir enerji kaynakları sürekli olarak ken-
dini yenileyebilmektedir. Bu da yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürü-
lebilir kılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kullanımının artması, hem ekonomi, hem çevre 
hem de toplum için önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanı-
mın artmasıyla karbon emisyon seviyesi azalacak ve bu da sürdürülebilir 
bir toplum oluşturulmasını sağlayacaktır. Fosil kaynakların kullanımını 
esas alan enerji anlayışının yerini temiz enerji kaynaklarına bırakması 
aynı zamanda yeni istihdam olanaklarının oluşmasını sağlayarak ekono-
miye de katkı sunacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek eko-
nomik kalkınma hedeflerine ulaşılması kapsamında kazanımlara ulaşıla-
cak, gelecek nesiller için daha temiz yaşam alanları sağlanacak ve daha 
müreffeh toplumlar inşa edilecektir (Mele, 2019: 269).

Yenilenebilir enerji kullanımının artması, ithal edilen petrole olan ba-
ğımlılığı azaltmak ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarını indirgemek 
isteyen birçok ülke için önemli bir fırsattır. Sanayileşmiş ülkeler özellikle 
küresel ısınmanın etkilerini azaltmak, enerji güvenliğini artırmak ve eko-
nomide yapısal değişikliklerin güçlü bir şekilde teşvik edilebilmesi için 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırmakta ve karbon emisyo-
nu seviyelerini azaltmaktadır (Valodka ve Valodkiene, 2015: 124).
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Sera gazlarının seviyesinin yükselmesine en çok neden olan sektörün 
enerji sektörü olduğu görülmektedir. Atmosferdeki sera gazı konsantras-
yonları çevresel bozulmanın ölçülmesinde önemli bir belirleyicidir. Sera 
gazları arasında karbon emisyonu genellikle çevresel bozulma veya çevre 
kirliliği göstergesi olarak kullanılmaktadır. Karbon emisyonunun seviye-
sinin artmasında nüfus ve ekonomik büyüme etkilidir. Enerjinin çevreye 
etkisi, enerji kaynaklarının türüne bağlıdır. Yenilenemeyen enerji kaynak-
larının çevresel bozulmadan sorumlu olduğu düşünülmekte iken yenile-
nebilir enerji kaynaklarının çevre kalitesini artırmaya yardımcı olduğu 
ifade edilmektedir (Majeed ve Luni, 2019: 750).

Enerji sektörü küresel sera gazı emisyonlarının %75’inden sorum-
ludur. Küresel enerji talebindeki sürekli artış nedeniyle CO2 emisyonları 
yıllar içinde sürekli olarak artmıştır. Çevre üzerinde ciddi etkileri bulunan 
CO2 emisyonları, küresel iklim değişikliğine neden olan temel faktörler-
dendir (Zaidi vd, 2018: 31616).

Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek yaşam stan-
dartlarına ve ekonomik kalkınma seviyelerine ulaşabilmek için enerji kulla-
nım seviyelerinde sürekli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Yüksek ekono-
mik büyüme rakamlarına erişebilmek için doğal çevrenin göz ardı edildiği ve 
fosil kaynakların gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edildiği görülmek-
tedir. Çevresel sürdürülebilirliği esas almayan ekonomik kalkınmanın arzu 
edilmeyen bir durum olduğu aşikardır (Zaidi vd, 2018: 31616-31617).

Halen dünyanın birçok ülkesinde fosil enerji kaynaklarına bağımlılık 
oldukça güçlüdür. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji kaynakları içeri-
sindeki payının arttırılması bu kapsamda önem arz etmektedir (Bilan vd, 
2019: 2). Yenilenebilir enerji kullanımının artmasıyla ülkeler enerji kapsa-
mında bağımsız hareket edebilir konuma gelmektedir.

Hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen karbon emisyon seviyesinin 
yükselmesi ile beraber insan sağlığı da tehdit edilecektir. İnsanlar kanser 
ve ruh hastalıkları gibi birçok riske maruz kalabilirler. Karbon emisyon 
seviyesinin artmasıyla beraber meydana gelen iklim değişikliği aynı za-
manda ekonomik işleyişi de tehdit edebilir. Özellikle tarım ve turizm gibi 
sektörler iklim değişikliklerinden olumsuz yönde etkileneceklerdir. Özet-
le çevreyi korumak için fosil enerji kaynaklarının kullanılmasının azaltıl-
ması büyük önem arz etmektedir (Shaari, Karim ve Abidin, 2020: 2).

Çevre bilimi ve politika analizlerinde yenilenebilir enerji kaynakları-
nın geliştirilmesinin özellikle karbon emisyonu ile beraber ekonomik kal-
kınmanın önüne geçilmesinde önemli bir rol oynayacağı yönünde ortak 
bir varsayım bulunmaktadır. Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yerini 
alacağı ve böylece karbon emisyonunda azalma gerçekleştirilebileceği ifa-
de edilmektedir (York ve Mcgee, 2017: 2).
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Bu çalışmada Next 11 ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi ile 
çevresel bozulma arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda Next 11 ülkelerine ait 1990-2014 dönemini kapsa-
yan veriler kullanılarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ve ne-
densellik ilişkisi araştırılacaktır. Çalışmanın sonraki bölümünde literatür 
araştırması bölümü yer almaktadır. Sonrasında ise sırasıyla veri seti ve 
yöntem tanıtılacak ve ekonometrik analiz bölümünde ise yapılan ekono-
metrik analizler ve ulaşılan bulgular ifade edilecektir. En son ise sonuç 
bölümü yer almaktadır. Bu bölümde de ulaşılan bulgulara dair değerlen-
dirmeler ve öneriler ortaya konulacaktır.

Literatür Araştırması

Yenilenebilir enerji kullanımı ve çevresel bozulma üzerine yapılan 
çalışma sayısında özellikle son yıllarda önemli bir artış olduğu gözlem-
lenmektedir. Karbon salınımlarının artan etkisiyle beraber araştırmacılar, 
bu konu üzerine daha çok eğilmeye başlamışlardır. 

Tiwari (2011), yenilenebilir enerji kullanımı, ekonomik büyüme ve 
CO2 emisyonları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1960-2009 dönemi için 
Hindistan’ın analiz edildiği ve Yapısal VAR modelinin kullanıldığı çalış-
mada birim kök testleri sonucunda değişkenlerin birinci farkında durağan 
oldukları tespit edilmiştir. Sonrasında Johansen-Juselius eşbütünleşme 
analizi yapılmış ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi saptanama-
mıştır. Çalışma kapsamında yenilenebilir enerji tüketimine yönelik olum-
lu bir şokun GSYİH’yi artırdığı ve CO2 emisyonlarını azalttığı bulgusuna 
ulaşılmıştır.

Bölük ve Mert (2014), fosil kaynaklar ve yenilenebilir enerji kullanı-
mı, sera gazı emisyonları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araş-
tırmışlardır. Avrupa Birliği ülkelerine ait 1990-2008 dönemini kapsayan 
verilerin kullanıldığı çalışmada panel veri analizi yapılmıştır. Çalışma so-
nucunda yenilenebilir enerjinin fosil kaynaklara göre sera gazı emisyon-
larını ½ daha az artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Çoban ve Şahbaz Kılınç (2015), Türkiye’de yenilenebilir enerji tüke-
timi ve karbon emisyonu ilişkisini araştırmışlardır. Türkiye’ye ait 1990-
2012 dönemini kapsayan verilerin kullanıldığı çalışmada regresyon ana-
lizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda kişi başına yenilenebilir 
enerji tüketiminin enerji kaynaklı kişi başına karbon emisyonunu  negatif 
yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla beraber GSYİH’daki ar-
tışlar, belirtilen dönem için kişi başına karbon emisyonunu pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Jaforullah ve King (2015), ABD’de yenilenebilir enerji kullanımının 
karbon emisyonu üzerine etkilerini incelemişlerdir. Eşbütünleşme testleri 
ve Granger nedensellik analizleri yapılan çalışmada ABD’de yenilenebilir 
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enerji kullanımı arttıkça karbon emisyonunun azalacağı tespit edilmiştir. 
Nükleer enerji kullanımının artırılmasının ise karbon emisyonunu azalt-
ma yönünden etkisiz kaldığı saptanmıştır.

Çağlar ve Mert (2017), yenilenebilir enerji tüketiminin karbon salını-
mı üzerine etkilerini analiz etmişlerdir. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme 
Yaklaşımının uygulandığı çalışmada Türkiye incelenmiştir. Türkiye’ye 
ait 1960-2013 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Analiz sonrasın-
da Türkiye’de yenilenebilir enerji tüketiminin karbon salınımını azalttığı 
bulgusuna ulaşılmıştır.

Acaravcı ve Erdoğan (2018), yenilenebilir enerji, çevre ve ekonomik 
büyüme ilişkisini araştırmışlardır. Yenilenebilir enerji üretiminde dünya-
da ilk beş sırada yer alan ülkelerin analiz edildiği çalışmada bu ülkelere ait 
1992-2013 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Dinamik panel veri 
yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada yenilenebilir enerji üretiminin çevre 
kirliliği üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Çetin ve Sezen (2018), yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketi-
mi, ekonomik büyüme ve karbon salınımı arasındaki ilişkiyi incelemiş-
lerdir. SVAR analizinin gerçekleştirildiği çalışmada Türkiye incelenmiş 
ve 1970-2014 dönemine ait veriler kullanılmıştır. İki farklı SVAR analizi 
sonuçları, yenilenemeyen enerji tüketimindeki şokların kişi başına GS-
YİH’yi ve karbon salınımını artırdığını göstermektedir. Bunun dışında 
yenilenebilir enerji tüketimindeki şokların karbon salınımını ve kişi başı-
na reel GSYİH’yi azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Koengkan (2018), 1980-2014 yıllarını kapsayan dönemde, beş MER-
COSUR ülkesinde yenilenebilir enerji tüketiminin karbon emisyonu üze-
rindeki etkilerini analiz etmiştir. Panel ARDL analizinin yapıldığı çalış-
mada ekonomik büyüme ve fosil yakıt kullanımının kısa ve uzun vadede 
karbon emisyon seviyesini artırdığı bulgusu elde edilmiştir. Yenilenebilir 
enerji kullanımının ise kısa ve uzun vadede karbon emisyonunu azalttığı 
sonucuna ulaşılmıştır.

Sasana ve Putri (2018), yenilenebilir enerji kullanımı, fosil yakıt kul-
lanımı ve nüfus artışının karbon emisyonu üzerine etkilerini incelemiş-
lerdir. Endonezya’nın araştırıldığı çalışmada bu ülkeye ait 1990-2014 dö-
nemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Zaman serisi analizi sonucunda 
Endonezya’da fosil yakıt kullanımı ve nüfus artışının karbon emisyonunu 
artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bunlarla beraber yenilenebilir enerji kul-
lanımındaki artışların ise karbon emisyonunu azalttığı tespit edilmiştir.

Bekun, Alola ve Sarkodie (2019), yenilenebilir enerji tüketimi, ekono-
mik büyüme ve CO2 emisyonları arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. EU 
16 ülkelerinin incelendiği çalışmada bu ülkeler için 1996-2014 dönemini 
kapsayan veriler kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Am-
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pirik analiz sonucu elde edilen bulgular, yenilenemeyen enerji kullanımı-
nın ve ekonomik büyümenin karbon emisyonunu artırdığını, yenilenebilir 
enerji kullanımının ise CO2 emisyonlarını azalttığını göstermektedir. 

Canbay (2019), iktisadi büyüme ve yenilenebilir enerji tüketiminin 
çevre kirliliği üzerine etkilerini incelemiştir. Türkiye’nin analiz edildiği 
çalışmada 1990-2016 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. ARDL 
analizi yapılan çalışmada değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi sap-
tanmıştır. İktisadi büyüme kısa ve uzun dönemde karbon emisyonunu 
artırmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı ise kısa ve uzun dönemde 
karbon emisyonunu azaltmaktadır.

Charfeddine ve Kahia (2019), MENA ülkelerinde yenilenebilir enerji 
kullanımının ve finansal gelişmenin karbon emisyonu üzerine etkilerini 
araştırmışlardır. MENA ülkelerine ait 1980 ile 2015 yılları arası verilerin 
kullanıldığı çalışmada Panel VAR analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
sonuçları incelendiğinde yenilenebilir enerji tüketiminin ve finansal geliş-
menin karbon emisyonu üzerindeki etkisinin az olduğu tespit edilmiştir. 
MENA ülkelerinde hem finansal gelişmenin hem de yenilenebilir enerji 
sektörlerinin çevresel kalite iyileştirmelerine katkılarının hala zayıf oldu-
ğu saptanmıştır.

Ben Jebli, Ben Youssef ve Apergis (2019), yenilenebilir enerji kul-
lanımı, turizm, karbon emisyonu, ekonomik büyüme, doğrudan yabancı 
yatırımlar ve ticaret değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmişlerdir. 
Orta ve Güney Amerika’dan 22 ülkenin incelendiği çalışmada bu ülke-
lerin 1995-2010 dönemini kapsayan verileri kullanılmıştır. Analiz sonu-
cunda ulaşılan bulgular incelendiğinde turizmin, yenilenebilir enerjinin 
ve doğrudan yabancı yatırımların karbon emisyonlarının azaltılmasında 
katkısının olduğu, ticaret ve ekonomik büyümenin ise daha yüksek kar-
bon emisyon seviyesine yol açtığı tespit edilmiştir.

Naz vd (2019), yenilenebilir enerji tüketimi, doğrudan yabancı ya-
tırımlar ve ekonomik büyümenin karbon emisyonları üzerine etkilerini 
incelemişlerdir. Pakistan’ın analiz edildiği çalışmada bu ülkeye ait 1975-
2016 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Analizler sonucunda Pa-
kistan’da belirtilen dönem için enerji portföyüne yenilenebilir enerji kay-
naklarının eklenmesinin karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı 
olacağı bulgusuna ulaşılmıştır.

Nguyen ve Kakinaka (2019), yenilenebilir enerji tüketimi ve karbon 
emisyonu arasındaki ilişkiyi farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için 
araştırmışlardır. 107 ülkeye ait 1990-2013 dönemini kapsayan verilerin 
kullanıldığı çalışmada panel eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Düşük 
gelirli ülkeler için yenilenebilir enerji tüketiminin karbon emisyonu ile 
ilişkisi pozitif yönlü olarak tespit edilmiştir. Yüksek gelirli ülkelerde ise 
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yenilenebilir enerji kullanımının karbon emisyonu ile negatif yönlü ilişki 
içerisinde olduğu bulgusu saptanmıştır.

Sharif vd (2019), yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerji kulla-
nımının karbon emisyonu üzerine etkilerini incelemişlerdir. 74 ülkenin 
analiz edildiği çalışmada bu ülkelere ait 1990-2015 dönemine ait veriler 
kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin araştırıldığı 
çalışmada tüm değişkenlerin uzun vadede eşbütünleşik olduğu bulgusu-
na ulaşılmıştır. Yenilenemeyen enerji tüketimi çevresel bozulma üzerinde 
pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Yenilenebilir enerji kullanımı ise çevre-
sel bozulma üzerine negatif yönlü bir etkide bulunmaktadır. Yenilenebilir 
enerji çevresel tehlikelerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Zandi ve Haseeb (2019), yeşil enerji tüketimi ve tarımsal üretimin 
çevresel bozulma üzerine etkilerini araştırmışlardır. 35 Sahra Altı Afri-
ka ülkesine ait 1995-2017 döneminin incelendiği çalışmada değişkenler 
arasındaki uzun dönem ilişkisi analiz edilmiştir. Tüm değişkenlerin uzun 
vadede eşbütünleşik olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yeşil enerji tüketimi-
nin çevresel bozulma üzerinde negatif yönde bir etkisi olduğu saptanmış-
tır. Tarımsal üretimin çevresel bozulma üzerinde pozitif yönlü bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Tüm Sahra Altı Afrika ülkeleri için yeşil enerji 
tüketimi ve çevresel bozulma değişkenleri arasında çift yönlü bir neden-
sellik ilişkisine rastlanılmıştır.

Sharif vd (2020), yenilenebilir enerji kullanımı ile çevresel bozulma 
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Kirlilik seviyesi en yüksek 10 ülke-
nin incelendiği çalışmada bu ülkelere ait 1990-2017 dönemini kapsayan 
aylık veriler kullanılmıştır. Kantil regresyon analizinin yapıldığı çalışma-
da sonuç olarak yenilenebilir enerji ve çevresel bozulma arasında çift yön-
lü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.

Usman, Alola ve Sarkodie (2020), yenilenebilir enerji tüketiminin 
çevresel bozulma üzerine etkilerini incelemişlerdir. ABD’ye ait 1985-
2014 dönemi çeyrek yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada ARDL modeli 
ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bulgulara bakıldığında ABD’de belirtilen 
dönemde yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin 
çevresel bozulmayı azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Yenilenebilir enerjinin 
ekolojik ayak izine en az katkıda bulunan unsur olduğu tespit edilmiştir. 

Veri Seti ve Yöntem

Çalışmada Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, İran, Mek-
sika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnam’dan oluşan Next-11 ül-
kelerinde yenilenebilir enerji tüketiminin çevresel bozulma üzerindeki 
etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirti-
len ülkelere ait 1990-2014 dönemini kapsayan verileri kullanılarak analiz 
yapılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı ve neden-
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sellik ilişkileri araştırılmıştır. 

Goldman Sachs, 2005 yılında BRICS tanımlamasından farklı olarak 
nüfusu fazla olan 11 ülkeyi aynı gruplandırma içine dahil etmiş ve bu ül-
keleri Next 11 veya N-11 ülkeleri olarak adlandırmıştır. Next 11 ülkeleri, 
Endonezya, Filipinler, Güney Kore, İran, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakis-
tan, Türkiye ve Vietnam’dan oluşmaktadır (Goldman Sachs, 2007a). Bu 
ülkelerden sadece Meksika veya Güney Kore’nin bile BRIC kadar önemli 
bir potansiyelinin olduğu ifade edilmiştir (Goldman Sachs, 2005; Gold-
man Sachs, 2007b).

Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de görülmektedir. Çevresel 
bozulma göstergesi olarak karbon emisyonu (kişi başına metrik ton) kulla-
nılmıştır. Aralarındaki uzun dönem ilişkisi araştırılacak olan yenilenebilir 
enerji tüketimi ve karbon emisyonu değişkenlerine ait veriler World Deve-
lopment Indicators aracılığıyla elde edilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada Yer Alan Değişkenler
Değişken Açıklama Kaynak

Karbon Emisyonu (kişi başına 
metrik ton)

WDI (World Development 
Indicators)

REN Yenilenebilir Enerji Tüketiminin 
Toplam Enerji Tüketimi İçindeki 
Payı (%)

WDI (World Development 
Indicators)

Çalışmada oluşturulan model şu şekildedir:

Modelde belirtilen i alt indisi ülkeyi tanımlamakta iken t alt indisi 
ise zaman periyodunu göstermektedir. , karbon emisyon seviyesini 
belirtmektedir. Çevresel bozulma göstergesi olarak çalışmaya dahil edil-
miştir ve bağımlı değişkendir. RENit ise yenilenebilir enerji tüketiminin 
toplam enerji tüketimi içindeki payını (%)  ifade etmektedir ve aynı za-
manda bağımsız değişkendir. Çalışmada yer alan değişkenlere ait verilere 
World Development Indicators veritabanı aracılığıyla ulaşılmıştır. Çalış-
ma kapsamında Next 11 ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketiminin kar-
bon emisyonları üzerindeki etkisinin analiz edilerek yenilenebilir enerji 
kullanımının çevresel bozulma üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaç-
lanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirtilen iki değişken arasında eş-
bütünleşme ilişkisi ve nedensellik ilişkisi araştırılacaktır.

Çalışma kapsamında ilk olarak Next 11 ülkeleri için yatay kesit ba-
ğımlılığının varlığı araştırılacaktır. Daha sonra ise birim kök testi ve ho-
mojenlik testi yapılacaktır. Tüm bunlar yapıldıktan sonra ise panel eşbü-
tünleşme testi ve panel nedensellik analizleri gerçekleştirilecektir. Bütün 
bu istatistiksel analizlerin yapılmasında Stata 14 paket programından ya-
rarlanılmıştır.
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Çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 
2’de görülmektedir. Değişkenlerin gözlem sayıları, ortalama değerleri, 
standart sapmaları, minimum ve maksimum değerleri yer almaktadır. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum
CO2 275 2.704884 2.809841 0.151 11.803
FDI 275 33.03564 27.0449 0.43 88.83

Değişkenlere dair tanımlayıcı istatistikler ifade edildikten sonra ya-
tay kesit bağımlılığının araştırılması gerekmektedir. Eğer seriler arasında 
yatay kesit bağımlılığı tespit edilirse, analiz sonunda ulaşılacak sonuçlar-
da önemli derecede sapmalar meydana gelmektedir (Breusch ve Pagan, 
1980; Pesaran, 2004). Seriler için birim kök sınaması yapılabilmesi için 
ilk olarak yatay kesit bağımlılığı araştırılmalıdır. Yatay kesit bağımlılığı 
tespit edilmezse 1. kuşak birim kök testleri, yatay kesit bağımlılığı tespit 
edilirse 2. kuşak birim kök testleri kullanılmaktadır. Kullanılacak birim 
kök testi, yatay kesit bağımlılığının tespit edilip edilmemesine göre değiş-
mektedir.

Çalışma kapsamında yatay kesit bağımlılığının araştırılması ama-
cıyla Breusch-Pagan LM testi kullanılmıştır. Breusch-Pagan LM testinin 
yapılabilmesi için N<T koşulu bulunmaktadır. Modelin zaman boyutu 25 
ve birim boyutu ise 11’dir. Dolayısıyla modelde yatay kesit bağımlılığının 
araştırılması için bu test uygundur. 

Tablo 3: Breusch-Pagan LM Testi
Breusch-Pagan LM Testi İstatistik Değeri Olasılık Değeri

189 0.0000

Tablo 3’de Breusch-Pagan LM testine dair bulgular görülmektedir. 
Elde edilen sonuçlar,  H0 hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. Yatay 
kesitler arasında bağımlılık olduğunu ifade eden H1 hipotezi kabul edil-
miştir.

Model için yatay kesit bağımlılığı sınandıktan sonra değişkenlerde 
de yatay kesit bağımlılığının araştırılması önemlidir. Serilerde yatay kesit 
bağımlılığının test edilmesi amacıyla Pesaran CD testi kullanılmıştır.

Tablo 4: Pesaran CD Testi
CD Test İstatistiği Olasılık Değeri

CO2 27.15 0.0000
REN 17.09 0.0000

Tablo 4’te Pesaran CD testiyle ulaşılan sonuçlar yer almaktadır. Yatay 
kesit bağımlılığına rastlanmadığını ifade eden belirten  H0 hipotezi redde-
dilmiştir. Her iki değişkende yatay kesit bağımlılığına rastlanmıştır. 
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Yatay kesit bağımlılığı sınamaları yapılmış ve yatay kesit bağımlılı-
ğının var olduğu gözlemlenmektedir. Bu sınamalar yapıldıktan sonra de-
ğişkenlerin durağanlığının test edilmesi gerekmektedir. Ülkeler arasında 
yatay kesit bağımlılığına rastlanıldığı için bu durumu dikkate alan  ikinci 
kuşak birim kök testleri tercih edilmelidir. 

Değişkenlerin durağanlığının araştırılması amacıyla Pesaran CIPS 
birim kök testi yapılmıştır. 2007 yılında Pesaran tarafından geliştirilen 
CIPS birim kök testi, yatay kesit bağımlığını dikkate almakta olan 2. ku-
şak birim kök testlerindendir. Bu birim kök testi, standart ADF birim kök 
testinin bireysel serilerinin birinci farkları ve gecikme seviyelerinin yatay 
kesit ortalamaları ile beraber genişletilmiş halini belirtmektedir (Pesaran, 
2007).

Tablo 5: Pesaran CIPS Panel Birim Kök Testi
CIPS İstatistiği Kritik Tablo Değerleri

CO2 REN 1% 5%
Sabitli 0.562 -1.023 -2.450 -2.250
Sabitli Trendli 1.830 0.711 -2.581 -1.962
Birinci Fark Sabitli -6.637* -6.914* -2.450 -2.250
Birinci Fark Sabitli 
Trendli

-2.831* -5.065* -2.581 -1.962

*,** sırası ile %1 ve %5 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Tablo 5’te Pesaran CIPS panel birim kök testi sonrasında ula-
şılan bulgular yer almaktadır. Sonuçlar,  CO2 ve REN değişkenle-
ri için seviyede hesaplanan CIPS istatistik değerlerinin sabitli ve 
sabitli trendli kritik değerlerinden mutlak olarak küçük olduğu-
nu göstermektedir. Ulaşılan bu bulgular, her iki değişkenin bi-
rim kök içerdiğini ve düzeyde durağan olmadığını ifade etmektedir.   
CO2 ve REN değişkenlerinin 1. farkları alındıktan sonra hesaplanmış olan 
CIPS istatistik değerleri, hem sabitli hem de sabitli trendli model tablo 
kritik değerlerinden mutlak olarak büyüktür. CIPS istatistik değerleri %1 
önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı belirtmektedir.

Yatay kesit bağımlılığı sınanmış ve değişkenlerin durağanlığı test 
edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığına rastlanmış ve değişkenlerin ancak bi-
rinci farkında durağan olabildiği tespit edilmiştir. Bundan sonraki aşama 
homojenliğin test edilmesidir. Birimlerin homojen veya heterojen özellik 
gösterip göstermediği bilgisine bu testlerle ulaşılmaktadır. Birimlerin ho-
mojen veya heterojen olmasına göre kullanılacak olan eşbütünleşme test-
leri ve nedensellik testleri değişebilmektedir. Belirtilen bu nedenlerden 
ötürü homojenlik testi önem arz etmektedir. 
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Tablo 6: Swamy S Homojenlik Testi 
Ki-kare Test İstatistik 
Değeri

Olasılık Değeri

Swamy S Testi 16817.30 0.0000

Tablo 6’da Swamy S Homojenlik testine dair bulgular görülmektedir. 
Ulaşılan bulgulara bakıldığında H0 hipotezinin reddedildiği gözlemlen-
mektedir. Parametreler homojen özellik göstermemektedir. Parametreler 
birimden birime değişmekte ve heterojen özellik göstermektedir. Bu bul-
gular, eşbütünleşme testlerinden heterojen olanların kullanılması gerek-
tiğini göstermektedir. Heterojen paneller için elverişli tahmin yöntemleri 
uygulanmalıdır.

Parametrelerin heterojen olduğu tespit edildikten sonra değişkenler 
arasındaki uzun dönem ilişkisinin araştırılması gerekmektedir. Değiş-
kenlerin durağanlığı sınandıktan sonra değişkenlerin ancak 1. farkında 
durağan olduğu görülmektedir. Düzeyde durağan olmayan değişkenler 
arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için panel eşbütünleşme testleri 
kullanılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığına rastlanılan ve parametreleri 
heterojen olan bu model kapsamında Westerlund Panel Eşbütünleşme testi 
uygulanmıştır. 

Tablo 7: Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi

İstatistik İstatistik Değeri Z İstatistiği Olasılık Değeri Dirençli Kritik 
Değerler

Gt -4.743 -11.004 0.000 0.000
Ga -17.850 -6.517 0.000 0.000
Pt -11.054 -6.084 0.000 0.010
Pa -12.264 -5.716 0.000 0.020

Tablo 7’de Westerlund Panel Eşbütünleşme testine dair bulgular gö-
rülmektedir. Westerlund tarafından önerilen iki grup istatistiği (Gt, Ga) 
ve iki panel istatistiği (Pt, Pa) yer almaktadır. Bunlar uzun dönemli iliş-
kinin tespitinde kullanılmakta olan hata düzeltme modelli istatistiklerdir. 
Panelin homojen olduğu durumda panel istatistiklerine, panelin hetero-
jen olduğu durumda ise grup ortalama istatistiklerine itimat edilmektedir 
(Yerdelen Tatoğlu, 2017: 200-203). Panel heterojen olduğu için ve yatay 
kesit bağımlılığına rastlanıldığı için Gt ve Ga istatistiklerinin dirençli 
kritik değerlerine bakılmalıdır. Bu istatistiklerin dirençli kritik değerleri 
incelendiğinde CO2 ve REN değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin 
var olduğu görülmektedir. H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi Westerlund 
panel eşbütünleşme testi yardımıyla araştırılmış ve değişkenler arasında 
uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Bundan sonraki aşama, değişkenle-
rin uzun dönem katsayılarının tespit edilmesidir. Uzun dönem katsayıları-
nın tespiti için kullanılan parametre tahminci yöntemleri bulunmaktadır. 
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Bu çalışmada CO2 ve REN değişkenlerinin uzun dönem katsayılarının 
tahmini için Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) ve Ortak Korelasyonlu 
Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) tahmincisi kullanılmıştır. Değişkenle-
rin düzeyde durağan olmadığı durumlar ve eşbütünleşik olduğu durumlar 
için kullanılabilen CCE tahmincisi, aynı zamanda heterojenlik varsayımı 
koşulunu sağlamakta ve birimler arası korelasyonu dikkate almaktadır. 
Pesaran (2006) tarafından önerilen bu tahminci aracılığıyla birimler ba-
zında elde edilen CCE tahminlerinin birimlere göre ortalaması alınmakta 
ve ortak korelasyonlu etkiler ortalama grup (CCEMG) tahmincisine ula-
şılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2017: 299).

Tablo 8: CCE Tahmincisi ile Elde Edilen Uzun Dönem Katsayıları
Ülkeler Katsayı Standart Hata Z Değeri Olasılık 

Değeri
Bangladeş -0.0156479* 0.0014371 -10.89 0.000
Endonezya 0.0404405 0.0397388 1.02 0.309
Filipinler -0.033216* 0.0041661 -7.97 0.000
Güney Kore -0.3305523 0.2403151 -1.38 0.169
İran 0.076837 0.2336333 0.33 0.742
Meksika -0.1601416* 0.0501271 -3.19 0.001
Mısır -0.1222731** 0.05138 -2.38 0.017
Nijerya -0.0647573* 0.0116504 -5.56 0.000
Pakistan -0.0256926* 0.0049695 -5.17 0.000
Türkiye -0.0200653 0.0346562 -0.58 0.563
Vietnam -0.0458155* 0.0110382 -4.15 0.000
PANEL -0.0637167*** 0.0332273 -1.92 0.055

*,**,*** sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı göster-
mektedir.

Tablo 8’de Pesaran CCE tahmincisiyle elde edilen sonuçlar görülmek-
tedir. Pesaran CCE tahmincisi aracılığı ile hem panelin tamamı hem de 
her bir kesit için ayrı ayrı sonuçlar görülebilmektedir. Panelin geneli için 
sonuçlar incelendiğinde katsayının yönünün beklendiği gibi negatif yönlü 
olduğu görülmektedir. Ulaşılan sonuç aynı zamanda istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Next 11 ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi 1 birim arttı-
ğında, karbon emisyon seviyesi 0.06 birim azalacaktır. Ülkelere ait uzun 
dönem katsayıları incelendiğinde büyük çoğunluğunun katsayısının bek-
lendiği gibi negatif yönlü olduğu gözlemlenmektedir. Endonezya ve İran’a 
ait katsayılar pozitif olup ulaşılan sonuçlar istatistiksel olarak anlamsızdır. 
Katsayısı negatif olan ülkelerden Güney Kore ve Türkiye’ye ait sonuçlar 
ise istatistiksel olarak anlamsızdır. Bangladeş, Filipinler, Meksika, Mısır, 
Nijerya, Pakistan ve Vietnam’da katsayının yönü beklendiği gibi negatif 
ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu ülkelerde yenilenebilir ener-
ji tüketimi arttıkça karbon emisyonu azalmaktadır. 
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İktisadi değişkenler arasında bir değişkenden diğerine doğru veya 
karşılıklı nedensellik ilişkisi gözlemlenebilmektedir. Nedenselliğin tespiti 
için nedensellik testleri kullanılmaktadır. Böylelikle nedenselliğin varlığı 
ve yönü belirlenebilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2017: 152). Panelin homo-
jen veya heterojen olduğu durumlarda uygulanacak olan nedensellik testi-
nin farklılaştığı bilinmektedir. Heterojen panellerde Dumitrescu ve Hurlin 
panel nedensellik testi uygulanabilmektedir. Panel heterojen olduğu için 
bu çalışmada da Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testi yapılmıştır.

Tablo 9: Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi

 Hipotezi 
W-bar 
İstatistiği

Z-bar 
İstatistiği

Olasılık 
Değeri

Sonuç

REN, CO2’nin 
nedeni değildir.

1.4579 1.0738 0.2829 REN⇏CO2

CO2, REN’in 
nedeni değildir.

9.2292 3.0917 0.0020* CO2⇒REN

*Bulgular 0,05 önem düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 9’da Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi sonucu ulaşı-
lan bulgular görülmektedir. W-bar istatistik değerleri, Z-bar istatistik de-
ğerleri ve olasılık değerleri ifade edilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde  
CO2 değişkeninden REN değişkenine doğru nedensellik ilişkisinin tespit 
edildiği gözlemlenmektedir. Temel hipotez reddedilmiştir. REN değişke-
ninden CO2 değişkenine doğru ise nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. 
H0 hipotezi kabul edilmiştir. Sonuç olarak CO2 değişkeninden REN değiş-
kenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir.

Sonuç

Fosil yakıtların kullanımı, çevreye zarar vermekte ve gelecek nesil-
ler için dünyanın yaşanılabilirliğini tehdit etmektedir. Yüksek düzeyde 
karbon salınımına neden olan bu kaynaklar, çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle Sanayi Devrimi ile beraber  bu 
fosil kaynakların kullanımının arttığı gözlemlenmektedir. Karbon salını-
mındaki artış, aynı zamanda küresel ısınma gibi ciddi bir sorunu küresel 
bir endişe odağı haline getirmektedir.

Çalışmada yenilenebilir enerji kullanımının çevresel bozulma üze-
rindeki etkileri araştırılmıştır. Çevresel bozulma göstergesi olarak karbon 
emisyonu (kişi başına metrik ton) kullanılmıştır. Next-11 ülkeleri olarak 
tanımlanan Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, İran, Meksika, 
Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnam’da yenilenebilir enerji tüke-
timinin karbon emisyonu üzerine etkileri analiz edilmiştir. Çalışmada bu 
ülkelere ait 1990-2014 dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Değiş-
kenler arasındaki uzun dönemli ilişkisinin araştırılması amacıyla panel 
eşbütünleşme analizi yapılmıştır. İlk olarak yatay kesit bağımlılığı araş-
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tırılmış, sonrasında ise birim kök analizi ve homojenlik testi gerçekleşti-
rilmiştir. Westerlund panel eşbütünleşme testi ile değişkenler arasındaki 
uzun dönem ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. Sonrasında CCE tahmincisi 
ile uzun dönem katsayıları tahmin edilmiş ve nihai olarak ise nedensellik 
analizi yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde yenilenebilir enerji tüketimi ve 
karbon emisyonu değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının 
tespit edildiği görülmektedir. CCE tahmincisi ile ulaşılan uzun dönem 
katsayılarına bakıldığında Next 11 ülkelerindeki yenilenebilir enerji tüke-
timindeki 1 birimlik artışın karbon emisyon düzeyini 0.06 birim azaltaca-
ğı tespit edilmiştir. Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik analizi bulguları 
incelendiğinde ise CO2 değişkeninden REN değişkenine doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisinin saptandığı görülmektedir.

Ulaşılan bu bulgular, literatürdeki diğer çalışmalarda elde edilen so-
nuçların ekseriyetiyle uyum içerisindedir (Tiwari, 2011; Çoban ve Şahbaz 
Kılınç, 2015; Jaforullah ve King, 2015; Çağlar ve Mert, 2017; Acaravcı ve 
Erdoğan, 2018; Koengkan, 2018; Sasana ve Putri, 2018; Bekun, Alola ve 
Sarkodie, 2019; Canbay, 2019; Ben Jebli, Ben Youssef ve Apergis, 2019; 
Naz vd, 2019; Sharif vd, 2019; Zandi ve Haseeb, 2019; Usman, Alola ve 
Sarkodie, 2020). Yenilenebilir enerji tüketimi arttıkça Next 11 ülkelerinde 
karbon emisyon düzeyi azaltmaktadır. Değişkenler arasında negatif yönlü 
bir ilişki bulunmaktadır. 

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak Next-11 ülkelerinde çevresel 
sürdürülebilirliğin temin edilebilmesi için yenilenebilir enerji tüketimi-
nin arttırılmasının önem arz ettiği ifade edilebilir. Fosil yakıt kullanımı 
azaltılmalı ve temiz enerji kaynaklarına olan meyil artmalıdır. Temiz 
enerji kaynaklarının kullanımı, karbon emisyon düzeyini düşürecek ve 
bu ülkelerde gelecek nesillerin hayatı garanti altına alınacaktır. Aynı za-
manda Next-11 ülkeleri için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek büyük önem arz etmektedir. 
Fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılması için bu ülkelerdeki çevre 
yasaları geliştirilmeli ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamalıdır. 
Karbon salınımını azaltacak çevre vergileri uygulamaları artırılmalı ve 
geliştirilmelidir. Bu ülkelerin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine 
entegrasyonu için yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması büyük 
önem taşımaktadır.
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1. GİRİŞ

Kamu harcamalarının ekonomiye olan etkilerini belirlemeye yönelik 
literatür incelendiğinde çalışmaların genellikle büyüme kapsamında ele 
alındığı görülmektedir. Bunda şüphesiz büyüme kavramının ölçülebilirli-
ğinin kalkınmaya nazaran daha kolay olmasının payı bulunmaktadır. Öte 
yandan, günümüzde giderek daha fazla araştırmaya konu olan kalkınma 
alanındaki çalışmaların geçmişinin de oldukça eskiye dayandığı ifade edi-
lebilir. Kamu harcamaları ve kalkınma ilişkisi, yıllardan beri ayrı bakış 
açılarına sahip grupların birbirlerine farklı düşüncelerle görüş beyan et-
miş olduğu bir zemin olarak yer almaktadır. Bir tarafta kamu harcamala-
rını arttırmanın kalkınma üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden gö-
rüş bulunurken, diğer tarafta ise kamu harcamalarındaki artışın kalkınma 
üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade eden görüş yer almaktadır.

“Kamu harcamaları büyüme-kalkınma ilişkisi: Teorik ve ampirik 
tartışmalar” adını taşıyan çalışmamızda iki temel eksen üzerinden ha-
reket edilecektir. Bu kısımlardan ilki kavramsal tartışmalar, ikincisi ise 
uygulamalı tartışmalardır. İlk kısım olan kavramsal tartışmalarda, baş-
langıcından günümüze değin gerek büyüme gerekse kalkınma kavram-
larının kamu harcamaları ile arasındaki ilişki irdelenecek ve bu eksende 
ortaya çıkmış olan ana düşünce yapılarından bahsedilecektir. Sonrasında 
ise bölgesel kalkınma ve kamu harcamaları ilişkisi incelenerek, bölgesel 
kalkınma kavramı kamu harcamaları açısından ele alınacaktır. İkinci kı-
sımda ise kamu harcamaları ile kalkınma-bölgesel kalkınma bağlamında 
gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalardan bahsedilerek bu çalışmalar ne-
ticesinde elde edilen sonuçlar aktarılacaktır.

Devletin ekonomi içerisindeki rolüne bakıldığında tartışmaların uzun 
zaman evveline gittiği görülmektedir. Klasik iktisat politikasının hakim 
olduğu dönemlere kadar uzanan bu tartışmalar ile ilgili olarak günümüzde 
dahi bir fikir birliği oluşmamıştır (Altunç ve Aydın, 2012: 81). 1929 buhra-
nından sonra farklı bir boyut kazanan tartışmalar, Keynesyen politikaların 
uygulanması ile giderek yoğunlaşmıştır (Gül ve Yavuz, 2011: 73). 1970’li 
yıllardaki Petrol Krizlerine kadar kamunun ekonomiye olan etkisi bariz 
bir şekilde görülürken, sonrasında ekonomi politikalarında farklı arayışlar 
yaşanmıştır.

Gerek küçük devlet yapısıyla olsun, gerekse daha büyük bir devlet 
yapısıyla gerçekleşen farklı büyüme rakamları ve bu durumdan kaynak-
lı oluşan refah durumundaki değişiklikler iktisatçıların her daim ilgisini 
çekmiştir. Kimi ülkelerin diğerlerinden daha büyük büyüme oranlarına 
eriştikleri görülürken, kimilerinin de nispeten düşük büyüme rakamlarına 
sahip oldukları gözlemlenmiştir (Kar ve Taban, 2003: 146). Bu çerçevede 
kamu harcamalarının, milli gelirde yaşanan bir artışın sonucu artacağını 
düşünenlerle beraber, kimi yaklaşımlarda ise bu durumun aksini savu-
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nulmaktadır. Tarihsel süreç ekseninde irdelendiğinde, kriz dönemleri ha-
ricinde kalan yıllarda gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde 
kamu harcamalarının yıldan yıla arttığı görülmüştür (Oktayer, 2011: 263). 
Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, literatürde 
kamu ekonomisi ile ilgili en popüler araştırma konularından birisi olarak 
görülmektedir. Bilhassa bu bağlamda 1850’lerden itibaren Adolph Wag-
ner’in gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar, kamu harcamaları ile büyüme-
nin seyrinin ölçülmesi açısından da yol gösterici olmuştur (Kanca, 2011: 
75). Daha sonraki zaman diliminde Keynesyen bakış açısı süreci Wagner 
hipotezinden farklı bir şekilde ele alırken, 1980’li yıllara gelindiğinde ise 
yeni bir akım olarak Wagner ve Keynesyen görüşün her ikisini de destek-
leyen fikir yapısı ortaya çıkmıştır. Yine 1980’lerde karma ve farklı sonuç-
ları içeren çalışmalarda görülmektedir. Bu çalışmalarda dikkati çeken ise 
ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, kamu harcamalarına yönelik politikalar-
da belirleyici olduğudur.

Çalışma kapsamında, Türkiye’de kamu harcamaları büyüme ve kal-
kınma ilişkisini ele alan uygulamalı araştırmalarda ele alınarak sonuçla-
rından bahsedilmektedir.

2. KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME BOYUTLU TEO-
RIK ÇERÇEVE 

Bir ülkenin ekonomik ve kültürel kalkınmasının gerçekleşmesi ne-
ticesinde, kamu harcamalarında da artış gözlemlenmektedir. Kamu har-
camalarında görülen artış, zaman içerisinde düzenli ve içsel sebeplerden 
kaynaklı olarak yaşanmaktadır (Biehl, 1998: 102).

Kamu kesimi ile ekonomik büyüme arasındaki yaşanan ilişkide, Al-
tunç ve Aydın’a göre iki temel görüş hakim olmaktadır.

1. Görüş: Kamu kesiminin büyüklüğü çoğaldıkça kaynakların etkin 
dağılımının bozulacağını, özel sektör yatırımlarının dışlanarak nihaye-
tinde de verimliliğin düşeceğini ve bunların sonucu olarak ise ekonomik 
büyümenin azalacağını düşünmektedir.

2. Görüş: Kamu kesiminin, büyüme ve kalkınma açısından gerekli 
olan fiziki ve beşeri sermaye kaynaklarını harekete geçirme yolu ile aktif 
bir rol üstleneceğini düşünmektedir (Altunç ve Aydın, 2012: 81).

Bununla beraber kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini 
irdeleyen pek çok çalışma gerek veri setleri, gerekse de uygulanan ekono-
metrik yöntemleri itibariyle farklılıklar taşımaktadır. Bu çalışmaların ki-
misinde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki pozitif 
ve anlamlı iken, kimisinde de negatif ve anlamsız olarak gerçekleşmiştir 
(Kaya, 2005: 169). Bu iki zıt görüşten ilki kamu kesimi büyüklüğünün 
büyümeyi olumlu etkileyeceğini düşünürken ikincisi ise olumsuz etkile-
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yeceğini ifade etmektedir. Kamu harcamaları ile ekonomik büyümeyi iliş-
kisini inceleyen çalışmalar Kaya’ya göre 5 farklı kategoride toplanmıştır. 
Bunlar:

1. Wagner’in hipotezini savunan yaklaşımdaki çalışmalar: Oxley 
(1994), Iyare ve Lorde (2004) un çalışmaları bu hipotezi destekleyen çalış-
malar arasındadır. Çalışmalarda milli gelirden kamu harcamalarına doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir.

2. Keynes’in hipotezini destekleyen yaklaşımdaki çalışmalar: Ram 
(1986), Holmes ve Hutton (1990) yapmış olduğu çalışmalarda Keynes’in 
hipotezini destekler tarzda sonuçlara ulaşmışlardır.

3. Her iki hipotezi de destekleyen çalışmalar: Singh ve Sahni’nin 
(1984) yılında yapmış oldukları çalışmanın neticeleri, Wagner ve Key-
nes’in hipotezlerinin her ikisinin de desteklendiğini göstermektedir.

4. Karma ve farklı sonuçlara ulaşan çalışmalar: Abizadeh ve Gray 
(1985) yapmış oldukları çalışma neticesinde kamu harcamaları ile büyü-
me arasındaki ilişkide ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının etkili 
olduğunu tespit etmişlerdir. Abizadeh ve Gray’e göre gelişmiş ülkelerde 
kamu harcamaları ile ekonomik gelişme birbirlerini desteklerken, geliş-
mekte olan ülkelerde ve fakir ülkelerde desteklenmediği belirtilmiştir.

5. Türkiye’ye yönelik çalışmalar: Yamak ve Küçükkale (1997) yılında 
yapmış oldukları çalışmada eşbütünsellik ve nedensellik testlerini uygu-
layarak Türkiye’de ki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma neticesinde kamu 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki belir-
lenmiştir. Uygulanan Granger nedensellik testi sonucuna göre ekonomik 
büyümeden kamu harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğu ifade edilmiştir. Ulutürk (2001) ise yapmış olduğu çalışmada kamu 
harcamalarının, büyüme yönlü bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kan-
ca ise (2011) çalışmasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin var olduğu-
nu belirtmiştir. Kanca’nın sonucuna göre kamu harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında kısa dönemde Keynes’in hipotezini destekleyici, uzun 
dönemde ise Wagner’in hipotezini destekleyici bir sonuç ortaya çıkmıştır 
(Kanca, 2011: 76-90).

 2.1. Wagner Kanunu

Kamu harcamalarında sürekli artış kaydedildiğini ele alan çalışma-
lardan ilki Alman iktisatçı Adolph Wagner tarafından 1800’lü yılların 
sonlarında yapılan araştırmadır. 1883 yılında yapılan çalışma kamu har-
camaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ölçülmesinde öncü 
konumda yer almaktadır. Wagner çalışmasında ağırlıklı olarak Batı Av-
rupa ülkelerinin yer aldığı bir örneklem üzerinde kamu harcamalarının 
zaman içerisinde sürekli yükseldiğini gözlemlemiştir. Wagner’e göre 
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kamu harcamaları, iktisadi büyümede meydana gelen değişikliklere karşı 
oldukça hassastır. Wagner’e göre milli gelirde yaşanan yükselişler kamu 
harcamalarının artışına ve kamu kesiminin genişlemesine yol açacaktır 
(Oktayer, 2011: 264). Wagner’in düşüncesine göre milli gelirde yaşanan 
yükselişe bağlı olarak bireylerin, sosyal gelişme istekleri ile sosyal refa-
hı artıran eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerine yönelik beklentilerinin 
artması kamu harcamalarının da yükselmesine sebep olmaktadır (Bağdi-
ğen ve Beşer, 2009: 2). Toplumsal yapıda meydana gelen bu gelişmelerin 
ortaya koyduğu ihtiyaçların giderilmesi için hem merkezi hem de yerel 
hükümetlerin hizmetleri sürekli artırarak genişletmesine yol açmaktadır. 
Bu sebepten Wagner kamu kesiminde yaşanan büyümenin, kişi başına ge-
lir büyümesinden daha fazla olacağını ortaya atmıştır. Bu durum; kamu 
harcamalarında yaşanan talebin gelir esnekliğinin 1’den büyük olduğu-
nu göstermektedir (Gül ve Yavuz, 2011: 73). Wagner’in tezindeki ana dü-
şünce milli gelir ve kamu harcamaları arasındaki ilişkide, milli gelirden 
kamu harcamalarına doğru olarak bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu-
dur (Kanca, 2011: 75). 

Wagner kamu harcamalarındaki yaşanan bu artışın en önemli sebebi-
nin endüstrileşme süreci olduğunu belirlemiştir. Endüstrileşme sürecinin 
tıpkı bir kanun gibi kamu harcamalarını mutlak olarak artıracağını ifade 
etmektedir (Gül ve Yavuz, 2011: 74).

Adolph Wagner’in sistematik bir şekilde ortaya koymuş olduğu bu 
düşünceler alanla ilgili çalışmaların başlangıç noktasını oluştururken za-
manla kanun halini almıştır. Wagner kanunu daha sonraki zaman zarfında 
da pek çok ampirik ve teorik çalışmanın dayanak noktası olarak yer almış-
tır (Oktayer, 2011: 263). 

2.2. Keynesyen Bakış

İktisadi düşünceler tarihi bağlamında değerlendirildiğinde kamu 
harcamaları ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki Keynesyen bakış açısı 
ile açıklanmaktadır. Keynesyen iktisat 1929 Büyük Buhranı ertesinde ve 
özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda maliye politikasının bir 
aracı olarak kamu harcamalarını kullanmıştır. Kamu harcamaları ekono-
mik istikrara ulaşma, gelir dağılımının düzenlenmesi, ekonomik büyüme 
ve kalkınmanın sürdürülebilmesi maksadıyla değerlendirilmiştir (Okta-
yer ve Susam, 2008: 146). Bu nokta da değerlendirildiğinde Keynesyen 
hipoteze göre kamu harcamaları ekonomik büyümeyi etkileyen dışsal bir 
değişken olup politika aracı olarak kullanılmaktadır (Deyneli, 2011: 8).

Keynesyen makroekonomik analizde kamu harcamalarından ekono-
mik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi yer almaktadır (Kanca, 2011: 
76). Bu sebepten kamu harcamaları ekonomik büyüme ilişkisinin Wag-
ner Kanununa göre ters şekilde ele alındığı Keynesyen hipotezde başlan-
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gıç noktasını kamu harcamaları oluşturmaktadır. Keynesyen bakışa göre 
kamu harcamalarında yaşanan artışlar ekonomik büyümeyi pozitif biçim-
de etkilemektedir. Ekonomideki çarpan etkisi ile kamu harcamalarında-
ki yaşanan artış iktisadi büyümeye de ivme kazandırmaktadır (Oktayer 
ve Susam, 2008: 148). Klasik düşünceye zıt bir şekilde ekonominin talep 
yönüne daha fazla önem verilmesini düşünen Keynesyen bakış kamu har-
camaları ile ekonomideki kısa dönemde yaşanacak dalgalanmaların emi-
leceğini ifade etmiştir (Gül ve Yavuz, 2011: 75).

Keynesyen yaklaşımda, dışsal bir araç olarak değerlendirilen kamu 
harcamaları kısa dönemli iktisadi istikrarsızlıklarla mücadele için düşü-
nülmüştür (Singh ve Sahni, 1984: 630). 

 2.3. Wagner ve Keynesyen Hipotezlerin Her İkisini de Destekle-
yen Görüşler

1950-1981 yıllarını kapsayan “Kamu harcaması ve Milli Gelir Arasın-
daki Nedensellik” adlı çalışması ile Singh ve Sahni; gerek Wagner, gerek-
se de Keynesyen hipotezi destekler niteliği taşımaktadır.

Singh ve Sahni’ye göre iktisadi analizlerin iki önemli aracı olan kamu 
harcamaları ve milli gelir arasındaki ilişki birbirlerinden ayrı olarak ele 
alınmaktadır. Çoğunlukla makro iktisadi modellerin taşıdığı eğilimlerin 
aksine, kamu maliyesi çalışmalarında ekseriyetle kamu harcamalarında-
ki artışın iktisadi büyümeden kaynaklandığı varsayılmaktadır (Singh ve 
Sahni, 1984: 630).

Kamu harcamaları ile büyüme arasındaki nedenselliğin yönünün bi-
linmesi, politik kararlar üzerinde önemli bir yere sahip olabilir. Wagner ve 
onun fikrini benimseyenlerin düşündüğü şekilde bir nedensellik bulun-
makta ise kamu harcamaları pasif bir konumda yer alacaktır. Nedensellik 
ilişkisi Keynesyen düşüncenin varsaydığı şekilde ise kamu harcamaları-
nın önemli bir politika aracı olarak yer alacağı düşüncesi hakimdir (Başar 
vd., 2009: 302).

Granger yöntemi ile milli gelir ve toplam kamu harcamaları ile çeşit-
li kamu harcamaları alt kalemleri arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü 
ve gidişatını tespit etmeye çalışan Singh ve Sahni; çalışmalarında gerek 
Wagner ve takipçilerini, gerekse de Keynes ve takipçilerini destekler yön-
de sonuçlara ulaşamamıştır. Bu sebepten kamu maliyesi çalışmalarında ve 
de makro ekonometrik çalışmalarda iki değişkene de bağlı şekilde dav-
ranılmasının gerekli olduğunu tavsiye etmişlerdir (Altay ve Altın, 2008: 
272).

2.4. Karma ve Farklı Sonuçlar İçeren Bakış Açısı

Abizadeh ve Gray’ın 1985 yılında yapmış olduğu çalışma bu kate-
goride yer almaktadır. Çalışmada 53 ülkenin verileri; “fakir, gelişen ve 
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gelişmiş ülkeler” şeklinde “Fiziksel Yaşam Kalitesi İndeksi” ile kategorize 
edilmiştir. Abizadeh ve Gray’in çalışmalarının neticesinde kamu harca-
maları ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkinin varlığı; gelişen ülkeler 
için desteklenmekte olup, fakir ve gelişmiş ülkeler için desteklenmediği 
görülmektedir (Abizadeh ve Gray, 1985: 209).

Chang ise 2002 yılında yapmış olduğu çalışma da Wagner kanununun 
araştırma yapılan 6 ülkenin 5’i tarafından desteklendiği sonucuna ulaş-
mıştır (Torun ve Arıca, 2011: 198).

2.5. Türkiye’de Kamu Harcamaları ile Büyüme/Kalkınma İlişki-
sini Ele Alan Ampirik Çalışmalar

Yamak ve Küçükkale 1997 yılındaki çalışmalarında, Türkiye eko-
nomisinde 1950-1994 dönemlerini kapsayacak şekilde kamu harcamaları 
ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını test 
etmişlerdir. Çalışma neticesinde nedensellik analizi anlamlı ve pozitif 
yönde ilişkiler olduğunu göstermiştir. Ulaşılan sonuçlara göre ekonomik 
büyüme, kamu harcamalarını pozitif yönde etkilemekte, kamu harcamala-
rı ise ekonomik büyümeyi etkilememektedir (Yamak ve Küçükkale, 1997: 
13-14).

Terzi 1999 yılında yapmış olduğu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 
1950-1995 dönemlerini kapsayacak şekilde kamu harcamaları ile milli 
gelir ilişkisini ele almıştır.  Yapılan analizler sonucunda, değişkenlerin 
birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir. Çalışmada yapılan analizler neti-
cesinde kamu harcamaları ile milli gelir arasındaki nedensellik ilişkisinin 
milli gelirden kamu harcamalarına doğru olduğunu göstermiştir.  Çalışma 
sonucunda Terzi, kamu harcamalarının milli gelir ile birlikte artacağı so-
nucuna ulaşmıştır (Terzi, 1999: 70). 

2001 yılında Ulutürk yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’deki kamu 
harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalış-
ma neticesinde Türkiye’de kamu harcamalarının büyüme yönlü bir etki 
oluşturduğu ve kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi hızlan-
dırdığını tespit etmiştir. Ayrıca Ulutürk, kamu kesiminin özel sektör üze-
rinde pozitif bir etkisi olduğunu da belirlemiştir  (Ulutürk, 2001: 131).

Uzay 2002 yılında, Türkiye için 1971-1999 yıllarına kapsayacak veri 
setiyle, iki sektörlü üretim fonksiyonu kullanarak, kamu harcamaları bü-
yüklüğü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma 
neticesinde, 1971-1999 döneminde kamu harcamalarında meydana gelen 
yükseliş ile büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olmuştur. 
Bu eksende, kamu harcamalarında yaşanan yükselişin, özel sektör yatı-
rımları için gerekli ortamı oluşturarak sermaye birikimi ve işgücü stoku-
nu çoğalttığı aynı zamanda büyümenin de bu durumdan pozitif şekilde 
etkilendiği gözlemlenmiştir (Uzay, 2002).
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Işık ve Alagöz ise 2005 yılında yapmış oldukları çalışmalarında 1985-
2003 yıllarını kapsayacak şekilde veri kullanmışlardır. Çalışma sonucun-
da uzun dönemli olarak incelendiğinde kamu harcaması ve ekonomik 
büyüme değişkenleri arasında bir ilişki tespit edilmiştir (Işık ve Alagöz, 
2005: 72).

Oktayer ve Susam 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada, 1970-
2005 yılları Türkiye örneğini ele almışlardır. Çalışmada test edilen kamu 
harcamaları ekonomik büyüme ilişkisinde sonuç itibariyle toplam kamu 
harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin anlamlı bulunma-
dığı lakin kamusal yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde-
ki etkisinin ise pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Oktayer ve Susam, 
2008: 145).

1950-2005 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada Bağ-
diğen ve Beşer, Türkiye’de ki ekonomik büyüme ve kamu harcamaları 
arasındaki yaşanan ilişkiyi Wagner hipotezi bağlamında ele almışlardır. 
Türkiye için dönem içerisinde ekonomik büyüme ve kamu harcamaları 
arasında doğrudan bir ilişki bulunamadığı sonucuna ulaşılmıştır (Bağdi-
ğen ve Beşer, 2009: 14).

Yine 2009 yılında Başar ve arkadaşları ise yapmış oldukları çalış-
malarında kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkiyi toplam ve alt 
kalemleriyle test etmişlerdir. 1975-2005 verilerinin kullanıldığı çalışmada 
kamu harcama türleri ile büyüme arasında ilişki bulunamadığı görülmüş-
tür. Bu dönemde toplam kamu harcamalarının ise negatif etkilendiği göz-
lemlenmiştir (Başar vd., 2009: 301).

Kanca 2011 yılında yapmış olduğu çalışmada, 1980-2008 yılları ara-
sındaki verileri kullanarak kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ara-
sındaki nedensellik ilişkisini ölçmüştür. Çalışmanın neticesi ise anlamlı 
olarak bulunmuştur. Sonuçlar uzun dönemde Wagner Hipotezinin varsay-
dığı neticeleri desteklerken, kısa dönemde ise Keynes’in Hipotezini des-
tekler niteliktedir (Kanca, 2011: 89-90).

Yine 2011 yılında, Oktayer 1950-2009 yıllarını kapsayan veri setiyle 
Türkiye’deki ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi 
test etmiştir. Çalışma sonucu olarak kamu harcamalarındaki artışın görece 
milli gelirdeki artıştan daha yüksek olduğu görülmüştür. Reel GSMH ile 
reel kamu harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisinin ise milli gelirden 
kamu harcamalarına doğru gerçekleştiği tespit olunmuştur (Oktayer, 2011: 
278-279).

2012 yılında Altunç ve Aydın 1975-2010 dönemi verilerinden hareket-
le Türkiye ekonomisi için Armey eğrisinin geçerliliğini test etmişlerdir. 
Elde edilen sonuçlar kamu yatırım harcamaları haricinde yer alan diğer 
harcama kategorileri ve ekonomik büyüme arasında “ters U” şeklinde bir 
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ilişkinin bulunduğunu teyit etmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise şu 
öneride bulunulmuştur. Yatırım harcamaları haricindeki diğer harcamala-
rın düşürülmesi halinde ekonomik büyümenin artacağının düşünüldüğü 
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra kamu harcamalarında meydana gelecek aşı-
rı genişlemenin ise ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını ifade etmişlerdir 
(Altunç ve Aydın, 2012: 79-94).

3. KAMU YATIRIMLARI VE BÖLGESEL KALKINMA BO-
YUTLU TEORIK ÇERÇEVE

Mekanın iktisat bilimi ile buluşması 1900’lerin ilk dönemlerinde ol-
maktadır. İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde 1950’li yıllarla beraber 
kalkınma kavramının popülerleşmesi bölgeye verilen öneminde artmasına 
sebep olmuştur. İlk dönem bölgesel kalkınma kuramlarına bakıldığında, 
yığılmada ulaşım ve emek maliyetlerinin etkilerini ayrıştırmak için pek 
çok sınırlayıcı ve yapay varsayımın yapılması gereğine inanılarak yığılma 
faktörleri ile ilgilenildiği görülmektedir. Yine bölge biliminin kurucusu 
Isard, optimal kar maksimizasyonunda faaliyetlerin düzenlenmesi için pi-
yasa mekanizmasının önemini vurgulamıştır (Ecaral Özelçi, 2005: 91-92).

1970’lere gelindiğinde ise bu dönemin ilk kısımları batı ekonomile-
rin kalkınması adına, ikinci dünya savaşından itibaren süren kesintisiz bir 
refahın sonu ve pek çok açıdan derin bir ara olarak yer almıştır. Fordist 
paradigmada ortaya çıkan düşüş, hem endüstriyel büyümeyi, hem de ya-
şam kalitesinin düşmesine sebep olmuştur. Nitekim çoğu kentin büyümesi 
durma noktasına gelmiş, işsizlik yeniden ortaya çıkmıştır. Daha öncesin-
de olan güven ortamı ise kaybolmuştur. Bu işaretleri ise altın çağın sonu-
na gelen sanayileşmiş ülkelerin pek çoğu göstermiştir. Bu süreç pek çok 
bölgeyi de farklı yönlerle etkilemiştir. Bir gelişme sürecinin neticesinde, 
kalkınmadaki eşitsizliğin azalması, merkez ve çevre bölgeler arasında, iş-
sizliklerin düşmesi, gelir farklılıklarının kalkması ve aynı zamanda ters 
yönde mekansal kalkınma ile gelişmiş pek çok endüstriyel bölgenin dü-
şüşü ve yeni bölgelerin ortaya çıkışı bu döneme rast gelmiştir. Kalkınma 
kavramına yönelik sorgulamaların ışığında bölgesel kalkınma ve yeniden 
dağıtım böyle bir dönemde ortaya çıkmıştır (Maillat, 1998: 117).

Teorik açıdan bakıldığında 1970’li yıllara kadar bölgesel kalkınmada 
hakim görüş olan Keynesyen bakış açısının 1980’li yıllara gelindiğinde 
bırakıldığı, terk edilen egzojen bölgesel kalkınmanın yerini ise endojen 
bölgesel kalkınmanın aldığı görülmüştür. Bu dönemle birlikte, bölgesel 
kalkınmanın; fiziki unsurlarından ziyade firma, endüstri ve bölgesel baz-
da kapasitenin geliştirilmesi gibi fiziki olmayan unsurları ele alınmıştır. 
Nitekim, bu yeni bölgesel kalkınma anlayışı ile beraber sosyal, kültürel, 
ekonomik ve doğal sermaye oluşumunda yerel ve bölgesel çevrenin des-
tekleyici rolü vurgulanır hale gelmiştir (Çetin, 2005: 1).
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Yapılan çeşitli çalışmalarda önemi vurgulanarak yaşam kalitesi ile 
birlikte ekonominin tamamının performansını etkilediği ifade edilen 
kamu yatırımları, iktisatçılar ve politika üreticileri açısından da ciddi bir 
problem olarak görülmektedir (Urrea, 2002: 51). Kamu yatırımlarının, 
bölgesel gelişmenin sağlanmasında da politika gündeminin önemli bir 
bileşeni olarak yer aldığı görülmektedir. Kamu yatırımlarında meydana 
gelen değişiklikler bölgesel ekonomik faaliyetlerde de ciddi farklılıkları 
doğurmaktadır (Marquez  vd., 2011: 200). Nitekim, De La Fuente ve Vi-
ves 1995 yılında yapmış oldukları çalışmada kamu sermayesinin bölgesel 
politikaların önemli bir aracı olduğunu ifade etmişlerdir (De La Fuente ve 
Vives, 1995: 24).  1950’lerden sonraki pek çok çalışmaya bakıldığında da 
bölgesel kalkınma ile bölgesel kaynakların dağılımı arasındaki ilişkinin 
irdelendiği görülmektedir. Nitekim bu çalışmalarda bölgesel kaynakla-
rın dağılımı; kamu sermayesi ve yatırımları olarak ele alınmıştır (Urrea, 
2002: 59).

İnsanların yaşam kalitesinin yükseltilmesini iktisadi kalkınmanın 
ana gayesi olarak gören Lafeber’e göre bu durum, milli gelirdeki artışın 
nüfustaki artıştan daha yüksek olması ve gelirin daha adil dağılımı saye-
sinde mümkün olacaktır. Coğrafi olarak bakıldığında ise bir coğrafyanın 
farklı bölgelerinde farklı büyüme rakamları ile kimi bölgelerin diğerlerin-
den daha ileride olduğu görülmektedir. Lafeber, gelişmiş bölgelerin büyü-
mesini yavaşlatmayı göze alarak zamanından önce geri kalmış bölgelerin 
sanayileştirme çabalarının sonuçsuz kalacağını düşünmektedir. Bununla 
birlikte uzun dönemde geri kalmış bölgelerin ise sanayileşerek daha hızlı 
büyüme sağlayacağını da ifade etmektedir. Eğer kamu yatırımları şayet 
yetersiz kalır ise kullanım kapasitesi düşecek neticesinde ise düşük ge-
lir düzeyine sahip bölgelerin gelişmeleri uzun bir zaman dilimini kap-
sayacaktır. Rahman ise 1964 yılında yayınlanan çalışması ile Lafeber’in 
düşüncesine karşı, farklı bölgelerdeki farklı tasarruf oranlarının bölgenin 
planlanan dönem boyunca daha verimli olabilmesi adına toplam gelirde 
yaşanacak büyüme oranları yerine yatırımların maksimum şekilde böl-
geye yoğunlaştırılması ile sağlanacağını ifade etmiştir. Meydana gelecek 
bu temel etki ile bölge daha iyi bir gelir elde ederken bazı bölgelerin doğal 
kaynakları, insan kaynakları ve teknoloji yapısının diğer bölgelerden daha 
iyi olduğu gerçeği devasa ve hızlı hükümet kaynaklarının kullanılması 
yolu ile bölgesel farklılıkların artmasına da zemin sunmuş olacaktır. Di-
ğer yandan bakıldığında Lafeber, kimi bölgelerin gelecekteki yatırımları 
ve dolaylı tasarrufları sayesinde yerel nüfusunun yaşam düzeyinin yükse-
leceğini ve bununla birlikte gelen yeni yatırımlarla da bölgenin diğerlerine 
göre daha fazla büyüyeceğini düşünmektedir. Sonrasında ise ilkin durgun 
ve yavaş büyüyen bölgelerde yeni büyüme noktaları gelişecektir. İyi dö-
nemlerde, gelişen bölgelerin sayısındaki kaydedilen yükseliş yoğunluğu 
tatmin edici bir bölgesel denge gelişimini de sunacaktır. Bournet’in dü-
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şünceleri ise kendisinin geliştirmiş olduğu iki örnek şehrin kamu altyapı 
yatırımlarının bölgeye etkilerini ele alan kamu sermayesi modeli ile ifade 
edilebilmektedir. Model bağlamında bakıldığında, bir yerin diğer bir yer-
den karşılaştırmalı olarak üstünlüğünün kamu sermayesi sayesinde sağla-
nacağı ifade edilmektedir. Bütün bu bilgilerin ışığında, kamu altyapı yatı-
rımlarının olası bir etkisi ise, zengin yerlerin alt yapılarının fakir yerlerin 
alt yapılarından daha yüksek boyutlu olması durumudur. Vickerman’a 
göre de bir yere özel ilgi gösterilmesinde risk bulunmaktadır. Lakin, geri 
kalmış bölgelerin bilhassa yol inşaatı gibi alt yapı yatırımlarıyla pazarları-
nı genişletmesi bölgelerin kolayca gelişmesi sonucunu doğurabilir (Urrea, 
2002: 61-62).

Şekil 1’de bölgesel fonlar ve bölgesel kalkınma arasındaki bağlantılar 
aktarılmıştır. Bölgesel kalkınmaya dair temel teorik kavramlar şemada 
yer almaktadır. Bu kavramlar 3 ana başlıkta kategorilendirilmiştir. Bun-
lar; süreç, bölgesel birim ve devlettir. Yatırım politikaları ve yerinden yö-
netim dahilinde hareket eden sürecin neticesinde gerek yatırımlar gerekse 
de finansal ve siyasi teşvikler bölgesel birim olan bölgeye kanalize edile-
cektir. Bölgede yaşanacak olan üretimin yükselmesiyle birlikte bölge ge-
lişecek ve bir yakınsama dahilinde bölgesel kalkınma paralelinde devlette 
gelişecektir.

Şekil 1: Bölgesel Fonlar ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki Bağlantılar

Kaynak: (Urrea, 2002: 63).
Kamu yatırımları ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişkiye bakıldı-

ğında ise,  bölgesel kalkınmada müdahaleci kamu politikasının ekonomik 
getirileri hakkında çok sayıda tartışma olduğu bilinmektedir. Bu bağlam-
da iki zıt fikir ise açıkça tanımlanmıştır. Bir tarafta Neo Klasik iktisadın 
sıkı sıkıya bağlı olduğu kamu yatırımlarını iktisadi büyüme ve kalkınma 
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ile bölgesel yakınsamanın kaynağı olarak ifade eden görüş yer almakta-
dır. Solow’un 1956 ve 1990 yıllarında yapmış olduğu çalışmalar, fiziksel 
sermayeye yapılan yatırımın neticesi olarak ölçeğe bağlı sabit ya da azalan 
getirinin kamu sermayesini dengelemedeki rolünü vurgulamaktadır (Rod-
riguez- Pose vd., 2012:  544- 545). 1960’lı yıllardan başlayarak 1980’lerin 
ortasına kadar bu tarzda çalışmalar mevcut olsa da,  bilhassa Aschauer’in 
1989 yılında yayınlanan  “Kamu harcamaları verimli mi?” adlı çalışması-
nın sonuçları ile birlikte bu konu hakkında tartışmalar yapılır hale gelmiş-
tir (Urrea, 2002: 51).  Kamu yatırımlarının en büyük savunucularından 
biri olarak bilinen Aschauer, bu çalışması ile beraber 1989 yılında yapmış 
olduğu bir diğer çalışmasında da, fiziksel sermaye stokundaki farklılıklar 
ve buna bağlı olarak kamu alt yapısının, verim ve kalkınmanın bölgesel 
farklılıkların açıklanmasında temel faktörler olduğunu öne sürmektedir. 
Bununla birlikte kamu yatırımlarının getirileri olumlu bir izlenim oluş-
turmakla beraber kural olmaktan uzaktır. Nitekim, pek çok araştırmacıya 
göre Aschauer’in meydan okuyucu fikirlerinin, alt yapı yatırımları üze-
rine olan etkisi ya önemsiz veyahut reddedilebilir bir haldedir. Mekansal 
bağlam her ne olursa olsun, literatürde yer alan pek çok çalışmaya göre 
kamu sermayesi ve özel sektör verimliliği arasında açık ve pozitif bir bağ-
lantı bulunmamaktadır. Diğer yandan, Aschauer’e göre kamu alt yapısının 
iyileştirilmesi ekonomik büyüme ve özel sektör verimliliğinin artmasına 
katkı sağlamaktadır. Nitekim bu görüş Munnell’in 1990 yılında yapmış ol-
duğu iki çalışma, Berndt ve Hansson’un 1992 yılındaki çalışması, Nadiri 
ve Mamuneas 1994 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarda da desteklenmiş-
tir (Rodriguez- Pose vd., 2012: 544- 545). 

Konu hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde;

- Aschauer 1989 yılındaki çalışmasında 2. Dünya savaşı sonrası dö-
nemde ABD’nin temel alt yapı harcamalarını zaman serisi analizi yöntemi 
ile ele almıştır. Çalışmanın neticesinde 1950 ve 1960’larda ekonominin alt 
çağını göstermesi üzerinde, alt yapı harcamalarının etkili olduğuna kanaat 
getirmiştir. Yine aynı sene yaptığı diğer çalışmada ise 1965-1985 yılları 
arasında 7 farklı ülkenin kontrollü özel sektör yatırımları, istihdamın bü-
yümesi ve askeri olmayan devlet harcamalarının kişi başına düşen büyü-
me ile arasında bulunan pozitif ilişkiyi tespit etmiştir (Urrea, 2002: 59).

- Girard ve arkadaşlarının 1994 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre 
ise, Trans European Network ile Avrupa Birliği’nin altyapı harcamalarının 
arttırılması gerekliliği önerilmiştir (Urrea, 2002: 59). 

- Holtz- Eakin ve Schwartz 1995 yılında kamu altyapı yatırımlarının 
verimlilik üzerinde kilit bir rol üstlenip üstlenmediğini, eyaletler arasında 
yapılan otoyolların verimliliğini inceleyen çalışmalarıyla araştırmışlar-
dır. Holtz-Eakin ve Schwartz çalışmaları neticesinde yapılan yatırımla-
rın sunmuş olduğu taşma etkisine yönelik yeterince delil bulamamışlardır 
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(Holtz-Eakin ve Schwartz, 1995: 459).

- Musgrave 1990’da gerçekleştirdiği çalışmasında ekonomik perfor-
mans ve altyapı arasındaki ilişkiye dair yüksek oranlı şüphelerini test et-
miştir. Neticede yüksek alt yapı yatırımları ile yüksek büyüme arasında 
bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

- Krol ise 1998’de yazmış olduğu kitap bölümünde yalnızca yeni alt 
yapı yatırımlarının iktisadi büyümede etkili olduğunu belirtmiştir. Bunun 
yanı sıra düşük bakım yatırımları ve sürdürülebilir alt yapının daha iyi 
yönetilmesi ve programlanması ile de belli bir katkı sunulabileceğini ifade 
etmiştir (Krol, 1998: 73-74).

- Gramlich 1990 yılında altyapı sermaye çeşitlerini üç kategoride ele 
almıştır. Sınıflandırma normatif düşünce temelli olup, bölgenin alanı ve 
kapsamı bakımından dolaylı ve doğrudan etkilere sahiptir. Gramlich’e 
göre altyapı türleri yerel paylaşım, yerel paylaşımda taşma ve yerel payla-
şım ile dağıtım olmak üzere üçe ayrılmıştır. Yerel paylaşım türünde kamu 
sermayesi hizmetlerinde minimum sendikal taşma ve minimum dağıtım 
etkileri söz konusudur. Yerel paylaşımda taşmada ise sendikal hakların 
birbirlerine uyarlanmasındaki yerel dağıtımdan kaynaklı taşmalardan bir 
yarar beklenmektedir. Yerel paylaşım ile dağıtıma bakıldığında ise kamu 
sermayesi hizmetlerinin uzun dönemde gelir dağılımını önemli bir şekilde 
etkilediği ifade edilmektedir (Gramlich, 1990: 224).

Peterson 1990, Biehl 1991, Gramlich 1994, Cutanda ve Parisio 1994, 
Krol 1995, Boamet 1998, Stain 1998, Darby, Li ve Muscatelli 1998, 
Chandra ve Thompson 2000, Anwar 2001 yapmış oldukları benzer ça-
lışmalarla kamu yatırımlarını ele almışlardır (Urrea, 2002: 51). Bunların 
yanı sıra Kamps 2005 ve Roca Sagales 2005 Sala ise 2009 yılında yapmış 
olduğu çalışmalar da kamu yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine olan 
etkisini göstermektedir. Başlangıç kabul edilebilecek ilk çalışmalarda ise 
Aschauer ve Barro’nun belirli ülkeleri ele aldığı, Munnell’in ise bir ülke 
içindeki bölgeleri incelediği dikkat çekmektedir (Marquez vd., 2011: 201).

Coğrafi ölçek analizlerinin yönetimi ve coğrafi düşüncenin yoklu-
ğu görüşleri arasındaki muhalefet farklı teorik düşüncelerden kaynaklı 
olmayıp bilim adamları temel noktayı bölgeler arasındaki kamu altyapı 
yatırımlarının etkilerine dayandırmaktadır.  Bununla birlikte bilhassa li-
teratürde, altyapı yatırım getirilerinin coğrafi taşma etkisi üzerinde oy-
nadığı rolün önemi yetersiz olarak ifade edilmektedir (Rodriguez- Pose 
vd., 2012: 545). Kamu yatırımlarının etkileri analiz edildiğinde, taşma 
etkisinin coğrafi etkilere göre nispeten daha az kutuplaşmaya sebep ol-
duğu ifade edilmektedir. Kamu yatırımlarının mekansal bakımdan daha 
duyarlı bir biçimde gerçekleştirilmesi iktisadi faaliyetlerin coğrafi dağı-
lımında önemli rol oynamaktadır. Nitekim bu sayede bölgeler arasında 
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yayılabilen dışsallıklar oluşmaktadır. Aksi olan görüşler bulunmakla bir-
likte pek çok çalışmada kamu yatırımlarının, verimlilik ve büyüme üze-
rine etkisi ile ilgilenilmektedir. Bölgesel etkisi üzerine ise daha temkinli 
olarak yaklaşılmaktadır. Bununla birlikte, çoğu küçük firmanın raporları 
kamu yatırım harcamalarının yakınsamayı desteklediğini göstermektedir. 
Nihayetinde ise kamu yatırımları sayesinde iktisadi faaliyetlerin dağılımı 
büyüme veya yakınsama açısından daha az ya da daha çok etkileyecek 
değişiklikler göstermektedir. 

Bölgesel kalkınma ve kamu yatırımlarına ilişkin baktığımızda dikkat 
çeken unsurları maddeler halinde sunmak istersek, şu şekilde aktarabili-
riz.

1. Bölgesel stratejiler perspektifinde gerek geri kalmış, gerekse geliş-
miş bölgeler bulunmalıdır;

2. Bölgesel kalkınma stratejilerinin amacı, bölgelerin sahip olduğu 
kaynaklar ile sosyal ve beşeri sermaye stoklarını kuvvetlendirmek, yeni-
lik üretme kapasitelerini geliştirmek ve iç yeterliğini sağlayan büyüme-
nin, ortamını sağlamak olmalıdır.

3. Ana amaçlar dahilinde; kamu yatırımları, geleneksel ekonomik alt-
yapı yatırımları haricinde, teknolojik ve bilgi altyapısını ilerletmeye yö-
nelik olarak, üniversiteler, eğitim tesisleri, bilim ve teknoloji parklarının 
kurulmasına odaklanılmalı;

4. Bölgelerin sosyal ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek için hafif 
kamu yatırımlarının-sosyal sermaye düzeyini ve proje yapabilme kapasi-
tesini artırma amaçlı yatırımlar üzerinde durulmalıdır (Pirili, 2011: 316).

4. KAMU SERMAYESI VE EKONOMIK BÜYÜME ÜZERINE 
AMPIRIK ÇALIŞMALAR

Literatürde kamu sermayesinin büyümeye olan etkisini ölçmeye yö-
nelik çalışmaların ağırlıklı olarak 1980’li yıllarda başladığı görülmekte-
dir. İktisatta önemli bir yere sahip olan bu türdeki çalışmalar farklı bilim 
adamları tarafından farklı zamanlarda incelenmiş olup, yapmış oldukları 
araştırma neticesinde farklı sonuçlara ulaştıkları gözlemlenmiştir. Tablo 
5’de farklı kişiler tarafından farklı zamanlarda yapılan kamu sermayesi ve 
ekonomik büyüme ilişkisine yönelik ampirik çalışmalar verilmiştir.

- Ram, 1986 yılında hükümet harcamalarının iktisadi performans ve 
büyüme üzerine etkilerini ölçtüğü çalışmasında 1960-1980 aralığında ke-
sit ve zaman serisi analizi yapmıştır. 115 ülkeyi kapsayan araştırma neti-
cesinde kamu yatırımlarının iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkisinin 
bulunduğu belirlenmiştir.

- Rao ise 1989 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında 48 ülke üzerinde 
kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 
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test etmiştir. Analiz neticeleri incelendiğinde 1960-1980 döneminde kamu 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin ül-
keler arasında farklılık gösterdiği, kimi ülkelerin büyümesini olumlu et-
kilerken kimilerinin büyümesinde ise etkisiz olduğunu tespit edilmiştir.

- Barro 1991 yılında çok değişkenli regresyon analizi yöntemi ile 
1960-1985 döneminde 76 ülkenin kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 
ilişkisini ele almıştır. Yapılan çalışmanın neticesinde Barro kamu yatırım 
harcamalarının ekonomik büyümeye herhangi bir etkisi olmadığı sonucu-
na ulaşmıştır.

- Oxley 1994 yılında Wagner hipotezini destekleyen çalışmasında 
1870-1913 yılları arası İngiltere ekonomisini incelemiştir. Kamu harcama-
ları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisine bakan Oxley’e 
göre ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru tek taraflı bir ilişki 
bulunmaktadır.

- Kelly 1997 yılında yayınlanan “kamu harcamaları ve büyüme” isim-
li makalesinde 73 ülkenin 1970-1989 dönemini kapsayan sağlık, eğitim, 
savunma, ulaştırma, iletişim, kamu yatırımı ve sosyal sigorta harcama-
larının büyümeye olan etkisini ele almıştır.  Yapılan çalışma neticesinde 
yalnızca, kamu yatırım harcamalarının büyüme üzerine olumlu etkisi ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yapılan harcamaların etkisinin olmadı-
ğı neticesine varılmıştır.

- Terzi 1999 yılında Türkiye ekonomisi üzerine, 1950-1995 yıllarını 
kapsayacak şekilde yapmış olduğu kamu harcamaları ve ekonomik büyü-
me arasındaki nedensellik ilişkisinin tespitine yönelik çalışmasında, Wag-
ner hipotezini destekler şekilde ekonomik büyümeden kamu harcamaları-
na doğru tek taraflı bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

- Kar ve Ağır ise 2002 yılında yayımlanan “Türkiye’de beşeri serma-
ye ve ekonomik büyüme: nedensellik testi” isimli çalışmalarında, 1926-
1994 yılları aralığında beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi nedensellik testi çerçevesinde incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 
eğitim harcamalarından büyümeye doğru, ekonomik büyümeden ise sağ-
lık harcamalarına doğru tek yönlü bir ilişki söz konusudur.

- Al-Faris 2002 yılında Körfez Arap İşbirliği Konseyi ülkelerinin kamu 
harcamaları ve ekonomik büyümeleri adlı çalışmasında, 1970-1997 dönemi-
ne ait veriler ile kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki neden-
sellik ilişkisini test etmiştir. Analiz neticesinde çıkan sonuçlar; Wagner hi-
potezini destekler,  Keynesyen hipotezi ise desteklemez haldedir. Ekonomik 
büyümeden kamu harcamalarına doğru tek taraflı bir ilişki bulunmaktadır.

- Bozkurt ve Doğan “Eğitim-İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye’nin 
Kointegrasyon Analizi” adlı çalışmalarıyla, eğitim harcamalarının ekono-
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mik büyümeye etkilerini ölçmeye çalışmışlardır. Türkiye üzerine yapılan 
çalışmada 1983-2001 aralığındaki veriler kullanılmıştır. Analiz sonuçla-
rına göre ilk okullaşma oranı ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir 
ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

- Yine 2003 yılında yapılan bir diğer çalışmada Kar ve Taban, 1971-
2000 yılları arasında Türkiye’ deki kamu harcama türlerinin (eğitim, sağ-
lık, sosyal güvenlik ve altyapı harcamalarının) ekonomik büyüme üzerine 
etkilerini eş-bütünleşme yöntemi ile açıklamışlardır. Çalışmanın sonu-
cunda, eğitim ve sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik büyümeye 
etkisinin pozitif, sağlık harcamalarının etkisinin negatif, altyapı harcama-
larının etkisinin ise anlamsız olduğu belirlenmiştir.

- Iyare ve Lorde 2004 yılında seçilmiş dokuz Karayip ülkesi üzerine 
nedensellik ve co-integrasyon testi yaparak Wagner hipotezinin geçerlili-
ğini test etmişlerdir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı harcama-
larının büyümeye etkisinin ölçüldüğü çalışmanın sonuçlarına göre kısa 
dönemde nedenselliğin karışık olduğu görülmüştür. Fakat ağırlıklı olan 
görüşe bakıldığında ise büyümeden kamu harcamalarına doğru bir neden-
sellik ilişkisi bulunmaktadır. 

- Şimşek 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada Wagner ve Keynes 
hipotezlerini 1965-2002 dönemi dahilinde ele almıştır. Çalışma sonucun-
da Türkiye’de kamu harcamalarından büyümeye ve büyümeden de ye-
niden kamu harcamalarına yönelik çift taraflı bir nedensellik ilişkisi be-
lirlenmiştir. Bulgulara göre gerek Wagner, gerekse Keynesyen yaklaşım 
desteklenmektedir.

- Taban bir başka çalışmasında 2004 senesinde 1965-2004 dönemleri-
ni kullanarak, Türkiye’deki seçilmiş sağlık göstergeleri ile ekonomik bü-
yüme arasındaki ilişkiyi nedensellik bağlamında ele almıştır. Çalışmada 
sağlık alanına yönelik göstergeler olarak doğum yaşam beklentisi, sağlık 
kurumlarındaki yatak sayısı, sağlık kurumlarının sayısı ve sağlık per-
soneli başına düşen hasta sayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise 
sağlık kurumlarının sayısı ile Reel GSYİH arasında nedensellik ilişkisi 
bulunmamasına rağmen, diğer sağlık göstergeleri ile Reel GSYİH arasın-
da çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

- Wahab 2004 senesinde gerçekleştirdiği çalışmasında 1950-2000 dö-
nemlerine ilişkin bütünleşik veriler kullanarak Wagner yasasını test et-
miştir. Çalışmanın sonuçlarına göre ise kamu harcamalarının, ekonomik 
büyümedeki yükselişe kıyasla daha az arttığı, iktisadi büyümenin düş-
mesi koşulunda ise kamu harcamalarının daha yüksek düzeyde azaldığı 
sonucuna ulaşmıştır. 30 OECD ülkesinin yer aldığı çalışmada Wagner ya-
sasını destekleyecek çok sınırlı sayıda bulguya ulaşılmıştır.
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- Işık ve Alagöz 2005 yılındaki “Kamu harcamaları ve büyüme ara-
sındaki ilişki” isimli çalışmalarında, 1985-2003 yılları verileriyle kamu 
harcaması ve ekonomik büyüme değişkenlerini kullanarak Wagner kanu-
nu test etmişlerdir. 5 tane farklı modelin kullanıldığı çalışmada, modele 
göre sonuçların değişkenlik gösterdiği ifade edilmiştir.

- Arısoy “Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişki-
si (1950-2003)” adlı çalışmasında, 1950-2003 yılları arasında Türkiye’de 
ekonomik büyüme ve toplam kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi incele-
yerek Wagner ve Keynesyen bakış çerçevesinde ele almıştır. Çalışmanın 
sonuçlarında, toplam kamu harcamaları dışında, uzun dönemde ekonomik 
büyümeden, ekonomik tasnife göre ayrıştırılmış cari, yatırım, transfer 
ve transfer dışı harcamalar gibi kamu harcamalarının türlerine doğru tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

- Başar ve arkadaşları 2009 yılında, 1975-2005 aralığındaki verileri 
kapsayan çalışmalarında kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki-
yi toplam ve alt kalemleri ile ele almışlardır. Çalışma sonucunda ulaşılan 
bulgular, alt kalemler itibariyle kamu harcamaları ile büyüme arasında bir 
ilişki bulunmadığını göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre Wagner 
tezi Türkiye ekonomisi için geçerli değildir. Aynı zamanda çalışmada top-
lam kamu harcamalarının hasıladan negatif olarak etkilendiği sonucuna 
da ulaşılmıştır.

- Kumar ve arkadaşları 2009 yılında Yeni Zelanda üzerinde yapmış 
oldukları çalışmada 1960-2007 dönemini kapsayan veriler kullanmışlar-
dır. Yapılan çalışmada Yeni Zelanda ekonomisi için kısa dönemde Wagner 
kanunun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemde ise kamu 
harcamalarından kişi başına düşen milli gelire doğru bir etkilenme olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

- Oktayer 2011 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında 1950-2009 dö-
nemlerine ait veriler kullanarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi test etmiştir. Eşbütünleşme ve vektör hata düzeltme 
yöntemleri kullanılan çalışmada Wagner kanunun 5 türde de geçerli oldu-
ğu belirlenmiştir.

SONUÇ

İktisat literatürü incelendiğinde kamu altyapı harcama türlerinin ge-
rek büyüme gerekse kalkınma alanında önemli bir yere sahip olduğu ifa-
de edilebilir. Uzun yıllardan beri araştırmalara konu olan kamu altyapı 
harcama türlerinin genellikle büyüme eksenli ele alındığı görülmektedir. 
Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalkınma iktisadının 
parlaması ve devamında Petrol Krizleri ile de bölgesel kalkınmanın önem 
kazanması neticesinde, kamu harcamaları bu eksenlerde değerlendirilme-
ye başlamıştır. 
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Kamu harcamalarının ekonomiye olan etkisi incelendiğinde, alana 
ilişkin mutlak bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bir yandan kamu kesimi ge-
nişledikçe kaynak dağılımlarının bozularak ekonomik büyümenin ağır-
layacağına inanan bir grup yer almaktadır. Diğer tarafta ise kamu harca-
malarının büyüme ve kalkınmayı harekete geçirerek ekonomik ilerlemeyi 
sağlayacağına inanan grup bulunmaktadır. Söz konusu tartışma kavram-
sal çalışmalarda yer aldığı gibi, 1980’lerden itibaren yoğun olarak görülen 
ampirik çalışmalarda da geçerlidir. Konuya ilişkin büyük ölçüde uzlaşının 
bulunduğu husus ise yıllar içerisinde kamu harcamalarının ekonomilerden 
aldığı payın artması durumudur.

Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi dikkate 
değer biçimde ilk ele alan kişi olan Wagner, yaklaşımında milli gelirden 
kamu harcamalarına doğru tek yönlü ilişkinin varlığına inanmaktadır. 
Keynesyen yaklaşımla birlikte kamu maliyesine yönelik bakış açısı değiş-
miş, kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkinin irdelenmesi açısın-
dan da farklılık doğmuştur. Bu yaklaşımda kamu harcamalarından ekono-
mik büyümeye doğru bir ilişki söz konusudur. Devlet kamu harcamalarını 
aktif bir politika aracı olarak kullanarak, ekonomik büyümenin artma-
sını hedeflemektedir. Diğer yandan yaklaşıma göre, ekonomide yaşana-
cak kısa dönemli dalgalanmaların etkileri de kamu harcamaları vasıtası 
ile emilmektedir. Özellikle ekonometrik analizlerin gelişmesi ile birlikte 
gerek Wagner, gerekse Keynesyen hipotezin salt olarak ele alındığında, 
mutlak doğruyu göstermediği ifade edilebilir. Bu bağlamda Singh ve Sah-
ni’nin makalesinde olduğu gibi kimi çalışmalar her iki hipotezinde doğru 
olabileceğini vurgulamaktadır. İlişkinin yönünün tespiti ise kamu harca-
malarının aktif bir politika aracı olarak kullanmasında önemli olmaktadır. 
Kamu harcamaları ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişki ele alındığında 
ise süreç ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Literatürde 
yer alan çalışmalarda ulaşılan şu sonuçta dikkat çekmektedir. Kamu har-
camaları gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını desteklerken, fakir ya da 
gelişmiş ülkelerde ise desteklememektedir. Şüphesiz bu durum ülkelerin 
ekonomik ve sektörel yapılarına göre de şekillenmektedir.

Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise sürecin genellikle kamu 
harcaması büyüme ekseninde ele alındığı görülmektedir. Türkiye üzeri-
ne yapılan çalışmalarda, kamu harcamalarının ekonomiye olan etkisine 
ilişkin net bir uzlaşı bulunmamaktadır. Çalışmaların bir kısmında ilişki 
anlamsız olarak görülmektedir. Kayda değer sayıda çalışmada ise ekono-
mide yaşanan büyümenin kamu harcamalarını artırdığı gözlemlenmiştir. 
Türkiye Ekonomisine ilişkin şu öneri ise dikkat çekicidir. Yatırım harca-
ması dışında yer alan diğer kamu harcamalarının azaltılması, ekonomik 
büyüme üzerinde pozitif etki doğuracaktır. Keza yine kamu harcamala-
rında görülen önemli artışların ekonomik büyümeye sekte vurma potansi-
yeline sahip olduğu da ifade edilmektedir.
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 Kamu yatırımları bölgelerarası farklılıkların giderilmesinde kul-
lanılan bir araçtır. Bilhassa altyapı yatırımlarının özel sektörün istifade 
edeceği şekilde yapılması, kent, bölge ya da daha büyük ölçekte ülke 
ekonomisinin gelişmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Aschauer’in 
de çalışmasında ifade ettiği gibi kamu altyapısının iyileştirilmesi bilhas-
sa özel sektör verimliliğinin yükselmesinde pay sahibidir. Bu bağlamda 
altyapı yatırımlarının; kent, bölge ya da ülkeler arasında yaşanan rekabet 
ile mücadelede önemli yere sahip olduğu ifade edilebilir. Diğer yandan 
altyapı yatırımlarının kanalize edileceği alanlar, geleneksel altyapı yatı-
rım alanlarından ziyade teknoloji ve bilgi altyapısını geliştirmeye yönelik 
üniversiteler, teknoparklar ve eğitim tesisleri olmalıdır.
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GİRİŞ

1980’li yıllarda AB’nin ABD ve Japonya ile nasıl rekabet edebileceği 
tartışılırken; son yıllarda AB’nin rakipleri sayıca artmıştır. Güney Kore, 
göz kamaştıran teknolojik gelişmesiyle, AB için ABD ve Japonya yanında 
üçüncü bir rakip olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, belirli alanlarda rekabet 
gücü yükselen Çin ve Hindistan ile enerji kaynaklarına bol miktarda sahip 
olan Rusya, zaman zaman dünya piyasalarında AB için tehdit oluşturma-
ya başlamıştır.

Bu değişikliklerin yol açtığı yeni dünya düzeninde, AB’nin bir bü-
tün olarak rekabet edebilmesi amacıyla geliştirilen AB 2020 Stratejisi, 
2010 yılında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu stratejinin ilk ama-
cı, AB’nin bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı bir entegrasyona dönüşmesidir. 
İkinci amaç, üretim faktörlerinin verimli kullanılmasıdır. Böylece, daha 
rekabetçi bir yapı ortaya çıkacaktır. Üçüncü amaç, üye ülkelerde yüksek 
istihdamın sağlanmasıdır. Bütün bu amaçlara ulaşıldığında, AB, sosyal 
ve bölgesel uyumu destekleyen bir ekonomiye dönüşecektir. Bu üç temel 
amaç, daha detaylı olarak sekiz somut amaca dönüştürülmüştür. Bunlar; 
istihdam, Ar-Ge, çevre ve iklim değişikliği, eğitim, yoksulluk ve sosyal 
dışlanma başlıkları altında ele alınmaktadır. 

Bu çalışmanın konusunu AB’nin 2020 Stratejisi hedefleri ve bu he-
defler doğrultusunda üye ülkelerle Türkiye’nin performanslarının belir-
lenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi; AB üyelerinin somut hedefler bakımından birbirleri karşısındaki 
göreli performanslarını belirlemektir. Daha açık bir ifade ile 2020 Strateji-
si hedeflerini gerçekleştirme bakımından üye ülkelerin kaç farklı gelişme 
performansı sergiledikleri ortaya konacaktır. İkinci amaç; 2020 hedefleri 
bakımından Türkiye’nin AB üyeleri karşısındaki göreli gelişme düzeyini 
incelemektir. Tam üye olmasa da, Türkiye AB’ye aday bir ülkedir ve pek 
çok konuda ortak politikalara ve ortak hedeflere sahiptir. Bu bakımdan, 
Türkiye’nin 2020 somut hedefleri karşısındaki göreli performansının be-
lirlenmesi önem taşımaktadır. 

Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanılacağı bu ça-
lışma, iki açıdan literatürde yer alan çalışmalardan ayrılmaktadır. İlk ola-
rak, literatürde yer alan çalışmalarda ülkelerin 2020 hedefleri bakımından 
başarıları sadece rakamsal veriler ışığında ele alınmış, ampirik analizlere 
yer verilmemiştir. İkinci olarak, Türkiye’nin 2020 hedeflerine ne ölçüde 
ulaştığı hiçbir çalışmada analiz edilmemiştir.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra yer 
alan birinci bölümde, Avrupa 2020 Stratejisi tanıtılacaktır. İkinci bölüm-
de, ülkelerin 2020 hedefleri kapsamında başarılarının incelendiği literatür 
kısmı yer alacaktır. Üçüncü bölümde analiz yöntemi ve kullanılan veriler 
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ele alınacaktır. Dördüncü bölüm, ampirik bulgular ve yorumlara ayrılmış-
tır. Beşinci bölümde “sonuç” kısmı yer almaktadır.

1.AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

AB, 2010 yılında yürürlüğe giren 2020 Stratejisi ile dünya ekono-
misindeki rekabetçi gücünü artırmayı hedeflemektedir. Önemli rakipler 
karşısında rekabet gücünü artırmak için blgiyi esas alan yenilikçi bir eko-
nomiye sahip olunması önem taşımaktadır. AB, bu strateji ile ortaya çıkan 
yeni koşulları da dikkate alarak, 2000 yılında belirlediği Lizbon Stratejisi 
ile ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır.

 AB 2020 Stratejisi kapsamında yeni koşulların dikkate alınması önem 
taşımaktadır. Yeni koşullardan kastedilen küresel mali kriz ile bazı ülke-
lerin girmiş oldukları yüksek borç krizleridir. Dolayısıyla, AB, bu dönem-
de sadece Lizbon Stratejisini belirlemesinde etkili olan düşük verimlilik, 
yaşlanan nüfus ve yüksek işsizlik oranları gibi içsel sorunlarla mücadele 
etmeyecek; aynı zamanda küresel kriz ve borç krizinin üstesinden geline-
cek politikalara da ağırlık verecektir. AB’ye yüklediği sorumluluklardan 
dolayı, AB 2020 Stratejisi, Lizbon Stratejisi’ne göre daha geniş kapsamlı 
hedefler içermektedir. Burada ilk olarak, AB 2020 Stratejisi hedefleri daha 
sonra Strateji kapsamında belirlenen girişimler üzerinde durulacaktır.

1.1.Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri 

AB 2020 Stratejisi; akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme olarak 
adlandırılan üç hedefe sahiptir. Bu hedefler şu anlama gelmektedir (Euro-
pean Commission [EC], 2010):

i)Akılı büyüme: AB’nin bilgi üreten ve yenilikçilik yapan bir ekono-
miye dönüşmesi anlamına gelmektedir.

 ii)Sürdürülebilir büyüme: Üretim faktörlerinin daha verimli kulla-
nılması kastedilmektedir. Böylece, çevreyi daha fazla koruyan ve rekabet 
gücü yüksek bir ekonomiye ulaşılması hedeflenmektedir. 

iii)Kapsayıcı büyüme: Sosyal ve bölgesel uyumun yüksek olduğu bir 
ekonomi hedeflenmektedir. Böylece, AB istihdam oranlarının yüksek ol-
duğu bir entegrasyona dönüşecektir.

Avrupa 2020 Stratejisi’nin başarısını değerlendirmek amacıyla beş 
somut hedef belirlenmiştir. Bu hedefler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1 Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri
Ana Konular Somut Hedefler
İstihdam 20-64 Yaş grubundaki bireylerin %75’inin istihdam 

edilmesi
Ar-Ge Birlik GSYİH’sının %3’ünün Ar-Ge faaliyetlerine 

harcanması
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Çevre ve İklim Değişikliği -Sera gazı salınımlarının, 1990 yılı seviyesi ile 
karşılaştırıldığında, en az %20 oranında azaltılması
-Yenilenebilir enerjinin enerji tüketimi içindeki oranının  
%20’ye çıkarılması
-Enerji verimliliğinin %20 artırılması

Eğitim -Okulu bırakma oranının %10’a düşürülmesi
-30-34 Yaş grubundaki nüfusun en az %40’ının yüksek 
öğrenim mezunu olmaları

Yoksulluk ve Sosyal 
Dışlanma

Ulusal yoksulluk sınırının altında yaşayan Avrupalıların 
sayısının %25 azaltılması, yaklaşık 20 milyon kişinin 
yoksulluktan kurtarılması.

Kaynak: European Union, < http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-
indicators/europe-2020-strategy/targets> (22 Temmuz 2020).

Tablo 1’de yer alan hedefler, AB-28 için belirlenen hedeflerdir. Yani, 
üye ülkelerin ulaştıkları değerlerin ortalaması alındığında,  Tablo 1’de yer 
alan değerlere ulaşılmalıdır. Bu genel hedefler yanında, üye ülkelerin her 
biri, gelişme düzeyine bağlı olarak, ortalamadan farklı hedefler belirle-
miştir. Örneğin, 20-64 yaş aralığındaki nüfusun %75’inin istihdam edil-
mesi ana hedeftir. Almanya için bu oran %77, Fransa için %75, Yunanistan 
için %70, Danimarka için %80 olarak belirlenmiştir. Diğer hedefler bakı-
mından da üye ülkelerin koşullarına göre farklılıklar bulunmaktadır.

1.2.Avrupa 2020 Stratejisi Kapsamında Belirlenen Girişimler

AB, belirlediği hedeflere ulaşmak için alacağı önlemleri yedi girişim 
altında toplamıştır. Yedi girişim; “Akıllı büyüme”, “sürdürülebilir büyü-
me” ve “kapsayıcı büyüme” başlıkları altında yer almaktadır. Akıllı büyü-
me; “yenilikçilik birliği”, “hareket halindeki gençlik” ve “dijital gündem” 
girişimlerini kapsamaktadır. Sürdürülebilir büyüme; “küreselleşme çağı 
için entegre sanayi politikası” ve “kaynakları daha verimli kullanan Av-
rupa” girişimlerini içermektedir. Kapsayıcı büyüme; “yeni beceriler ve iş-
ler için gündem” ile “yoksulluğa karşı Avrupa platformu” girişimlerinden 
oluşmaktadır. (Bkz.Tablo 2).

Tablo 2 Avrupa 2020 Stratejisinin Yedi Girişimi
HEDEFLER HEDEFLER ALTINDA YER ALAN GİRİŞİMLER

AKILLI BÜYÜME
- Yenilikçilik Birliği
- Hareket Halindeki Gençlik
- Dijital Gündem

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜME

-Küreselleşme Çağı için Entegre Sanayi  Politikası
-Kaynakları Daha Verimli Kullanan Avrupa

KAPSAYICI BÜYÜME
-Yeni beceriler ve İşler için Gündem
-Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu

Kaynak: European Union, Smarter, Greener More Inclusive: Indicators to 
Support The 2020 Strategy, Luxembourg, 2015, s.15.
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2.LİTERATÜR

Roth ve Thum (2010), 2020 stratejisinin başarısı için eğitimin anah-
tar rolünü incelemişler; 2020 eğitim hedefleri doğrultusunda üye ülkele-
rin performanslarını değerlendirmişlerdir. Yazarlar, yüksek öğrenim ko-
nusunda belirlenen %40’lık hedefin oldukça yüksek olduğunu, bu hedefi 
gerçekleştirmekte pek çok ülkenin zorlanacağını dile getirmişlerdir. Ay-
rıca, yaptıkları analizlerle AB-15 ve Çin’i yüksek öğrenim mezunlarının 
sayısı bakımından karşılaştırmışlar, Çin’in AB-15 kadar yüksek öğrenim 
mezunu verdiğini ve yakın gelecekte bu mezunların Ar-Ge faaliyetlerine 
katılması sonucunda AB karşısında inovasyon ve yenilik konusunda reka-
bet gücü kazanacağını tahmin etmişlerdir. 

Hobza ve Mourre (2010) tarafından yapılan analizlerde, makro ekono-
mik bir model yardımıyla AB 2020 stratejisinden elde edilecek kazançlar 
tahmin edilmiştir.  Stratejinin uygulanması sonucunda, AB işgücü piya-
sasında yaklaşık 11 milyon yeni iş oluşturulacağı ve işgücü kazançlarında 
%1 ve %4,5 arasında artış olacağı tahmin edilmiştir.

Copeland ve Daily (2012) tarafından yapılan çalışmada 2020 stratejisi 
yoksulluk ve sosyal dışlanma hedefleri bakımından üye ülkelerin perfor-
mansları ele alınmıştır. 

Magdalena Olczyk (2014) yaptığı çalışmada, 2004 yılından önce 
AB’ye katılan eski üyelerle, 2004 yılından sonra katılan yeni üyelerin per-
formanslarını ölçmeye çalışmışlardır. Yeni üyelerden sadece Çek Cumhu-
riyeti, Slovenya ve Güney Kıbrıs’ın strateji hedeflerine ulaşma bakımın-
dan eski üyelere yakın bir performans sergilediklerini gözlemlemiştir.

Balcerzak, 2015 yılında yaptığı analizlerde AB-15 ile 204 yılında ka-
tılan 10 ülkenin performanslarını karşılaştırmıştır. Yazarın bulguları, iki 
grup ülkenin 2020 hedefleri bakımından çok farklı performansa sahip ol-
duklarını göstermiştir.

3.YÖNTEM VE VERİ

Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden temel bileşenler 
analizi ve kümeleme analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

Temel bileşenler analizi ile değişkenler arasındaki bağımlılık ya-
pısının yok edilmesi ve boyut indirgeme amacını taşıyan araştırmalar 
(Cömert, 2015; Alkan, 2008) yapılmıştır. Bu çalışmada temel bileşenler 
analizi ile kümeleme analizi öncesinde birbiriyle ilişkisiz daha az sayıda 
değişken elde edilmiştir.
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Tablo 3 Analizlerde Kullanılan Değişkenler ve Kısaltmaları
Kullanılan Değişkenler Kısaltma
 20-64 Yaş aralığındaki nüfusun istihdam oranı genelistihdam
 20-64 Yaş aralığındaki erkek nüfusun istihdam oranı Erkekistihdam
 20-64 Yaş aralığındaki kadın nüfusun istihdam oranı Kadınisithdam
 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH payı ArGEGSMHpayı
 Sera gazı salınımlarının 1990 yılına göre en az %20 oranında 
azaltılması

Seragazısalım

 2005 Yılı tüketim verisi 100 alındığında, birincil enerji tüketim 
endeksi

Birincilenerji

 2005 Yılı tüketim verisi 100 alındığında nihai enerji tüketimi nihaienerji
18-24 Yaş aralığındaki nüfus içinde en fazla orta öğretim 
seviyesinde eğitim alan ve daha sonra eğitime devam etmeyenlerin 
oranı

Okulterk

18-24 Yaşa aralığındaki kadın nüfus içinde en fazla orta öğretim 
seviyesinde eğitim alan ve daha sonar eğitime devam etmeyenlerin oranı

Kadınokulterk

18-24 Yaşa aralığındaki erkek nüfus içinde en fazla orta öğretim 
seviyesinde eğitim alan ve daha sonra eğitime devam etmeyenlerin 
oranı

Erkekokulterk

30-34 Yaş aralığındaki bireyler içinde yükseköğrenim mezunlarının 
oranı

Üniversitemezunu

 30-34 Yaş aralığındaki kadın nüfus içinde yükseköğretim 
mezunlarının oranı

kadınuniversite

 30-34 Yaş aralığındaki erkek nüfus içinde yükseköğretim 
mezunlarının oranı

Erkeküniversite

 2008 Yılından itibaren kümülatif olarak yoksul sayısında artış veya 
azalış (bin)

yoksulazalma

 Altmış yaş altı nüfus içinde kötü koşullarda  yaşayanların yüzdesi Yoksul
 Sosyal transferlerden sonra yoksulluk sınırında yaşayanların 
yüzdesi

Sosyaltransfer

 Yoksul kişilerin yüzdesi Asgariyaşamaltı

Analizlerde kullanılan ikinci yöntem, kümeleme analizidir. Kümele-
me analizi, veri matrisinde yer alan verileri birbirine benzeyen gruplar al-
tında toplamak için kullanmaktadır (Nakip, 2003: 417). Kümeleme anali-
zini kullanarak bir grup değişken bakımından ülkelerin göreli gelişme dü-
zeylerini belirleyen çok sayıda çalışma (Jacquemin ve Sapir 1995; Felipe 
ve Resende 1996;  Karabulut, Gürbüz ve Sandal 2004; Ersungur, Kızıltan, 
Polat 2007; Ada 2011; Uzgören, Keçek ve Uzgören 2013; Atik 2015;  Atik 
ve Khan 2016 a;  Atik ve Khan 2016 b; Atik ve Atay 2017) bulunmaktadır. 
Literatürdeki bu çalışmalarda, ülkelerin veya bölgelerin bir grup gösterge 
bakımından göreli performanslarını belirlemede temel bileşenler veya sa-
dece kümeleme analizini kullanılmıştır. Bununla birlikte, AB 2020 stra-
tejisi göstergelerini ele alarak kümeleme analizi yapan ilk çalışma budur.

Analizlerimize 29 ülke dahil edilmiştir. Analizlerde kullanılan 17 de-
ğişken ve kısaltmaları Tablo 3’de verilmiştir. Analizde kullanılan veriler, 
AB istatistik Bürosu EUROSTAT’tan alınmıştır.
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4. AMPİRİK BULGULAR VE YORUMLAR

Temel bileşenler analizi ve kümeleme analizine ait ampirik bulgular 
ayrı ayrı ele alınacaktır.

4.1. Temel Bileşenler Analizi

17 değişkenli veri setimizde, değişkenlere ait ölçü birimleri farklılık 
gösterdiği için standartlaştırılmış veriler üzerinden temel bileşenler ana-
lizi yapılmıştır. Temel Bileşenler Analizinin bu verilere uygun olup olma-
dığını belirlemek için Kaiser-Meyer–Olkin (KMO) örneklem yeterliliği 
testi ve Bartletts’in Küresellik Testinin uygulanması gerekmektedir. Tablo 
4’de elde edilen sonuçlara göre, örneklem yeterliliği (0,587) ve istatistiksel 
anlamlılık (0.000) temel bileşenler analizinin uygulanabileceğini göster-
mektedir. 

Tablo 4  KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem yeterliliği Ölçüsü ,587

Bartlett’s Testi

Approx. Chi-Square 810,543

Df 136

Sig. ,000

Temel bileşen sayısı özdeğerlere göre belirlenmektedir. Özdeğeri 
1’den büyük olan temel bileşenler, sonraki analizlerde kullanılmaktadır. 
Tablo 5, özdeğeri 1’den büyük olan dört temel bileşen bulunduğunu göster-
mektedir. Dört temel bileşenin toplam varyansı açıklama gücü %82,9’dur 
(Bkz. Tablo 5).

Tablo 5 Açıklanan Varyans Yüzdesi

Bileşen
Başlangıç Öz değerleri Extraction Sums of Squared Loadings

Toplam
Varyansın
Yüzdesi

Kümülatif 
Yüzde Total Varyansın 

Yüzdesi Kümülatif Yüzde

1 7,608 44,753 44,753 7,608 44,753 44,753

2 2,946 17,327 62,080 2,946 17,327 62,080

3 2,290 13,469 75,548 2,290 13,469 75,548

4 1,257 7,394 82,943 1,257 7,394 82,943

5 ,977 5,750 88,692    

6 ,572 3,363 92,055    

7 ,389 2,288 94,343    

8 ,308 1,809 96,152    

9 ,220 1,292 97,445    

10 ,169 ,994 98,438    
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11 ,129 ,761 99,200    

12 ,078 ,459 99,659    

13 ,045 ,264 99,923    

14 ,010 ,057 99,980    

15 ,002 ,013 99,993    

16 ,001 ,007 100,000    

17 2,338E-
005 ,000 100,000    

Bileşen matrisi (Tablo 6) incelendiğinde, birinci bileşen ağırlıklı ola-
rak okulu terk etme ve yoksul sayısında azalma değişkeni tarafından tem-
sil edilmektedir. İkinci bileşen kadın ve erkek üniversite mezunu olanların 
oranı değişkeni tarafından; üçüncü bileşen istihdam göstergeleri tarafın-
dan; dördüncü bileşen ise Ar-Ge harcamalarının GSMH payı, üniversite 
mezunlarının genel nüfus içindeki payı ve yoksul kişilerin yüzdesi değiş-
kenleri tarafından belirlenmektedir.

Tablo 6 Bileşen Matrisi

Döndürülmüş Bileşen Matrisi
a

 
Bileşenler

1 2 3 4

Zscore(Genelistihdam) -,274 ,321 ,787 ,365

Zscore(Erkekistihdam) ,167 ,012 ,836 ,333

Zscore(Kadınisithdam) -,437 ,435 ,611 ,366

Zscore(ArGEGSMHpayı) ,002 ,125 ,095 ,861

Zscore(Seragazısalım) ,802 -,012 -,438 ,104

Zscore(Birincilenerji) ,882 ,015 ,006 ,003

Zscore(nihaienerji) ,849 -,036 ,157 -,094

Zscore(Okulterk) ,704 -,506 -,038 -,307

Zscore(Kadınokulterk) ,729 -,531 -,049 -,280

Zscore(Erkekokulterk) ,650 -,454 -,027 -,326

Zscore(Üniversitemezunu) ,224 -,127 -,219 -,817

Zscore(kadınuniversite) -,234 ,937 ,057 ,057

Zscore(Erkeküniversite) ,051 ,894 ,033 ,225

Zscore(Yoksul) -,066 ,100 -,819 ,007

Zscore(Asgariyaşamaltı) ,252 -,293 -,289 -,719

Zscore(yoksulazalma) -,890 ,088 ,004 ,195
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

4.2. Kümeleme Analizi

Temel bileşenler analizi sonuçları kullanılarak, Ward yöntemi ile 
kümeleme analizi yapılmıştır. İlk analizde küme sayısı belirtilmemiştir. 
İkinci aşamada ise, küme sayısı belirtilerek analiz yapılmıştır. Küme sa-
yısı belirtilmeden yapılan analiz sonuçları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Kümeleme Analizi Ağaç Grafiği
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Tablo 7 Yığışım Tablosu

Agglomeration Schedule

Stage
Cluster Combined

Coefficients
Stage Cluster First 
Appears Next 

StageCluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2
1 4 19 1,147 0 0 6
2 10 26 2,669 0 0 3
3 10 20 4,784 2 0 4
4 10 24 7,189 3 0 11
5 17 25 9,596 0 0 12
6 4 27 12,102 1 0 8
7 6 14 15,435 0 0 19
8 4 28 18,925 6 0 20
9 2 23 22,682 0 0 24
10 3 5 26,984 0 0 18
11 1 10 31,386 0 4 20
12 17 22 35,894 5 0 18
13 7 13 40,598 0 0 22
14 9 12 46,267 0 0 21
15 16 21 52,114 0 0 17
16 8 11 59,524 0 0 21
17 15 16 67,738 0 15 19
18 3 17 76,816 10 12 23
19 6 15 86,660 7 17 22
20 1 4 97,492 11 8 25
21 8 9 111,663 16 14 24
22 6 7 126,671 19 13 25
23 3 18 141,744 18 0 26
24 2 8 162,562 9 21 27
25 1 6 187,145 20 22 26
26 1 3 232,529 25 23 27
27 1 2 320,162 26 24 28
28 1 29 476,000 27 0 0

Kümeleme analizi sonuçları, ağaç grafiği ve yığışım tablosu yardı-
mıyla elde edilmektedir. Yığışım tablosunun (Tablo 7) 26.,27., ve 28. aşa-
malarında üç büyük sıçrama gözlenmektedir. Ağaç grafiği de üç küme 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çözümün bir alt ve bir üstünü deneyerek 
küme sayısını belirterek analiz yaptığımızda, üç kümeli çözüm ağaç gra-
fiği ile aynı sonuçları vermektedir (Tablo 8). Dolayısıyla üç kümeli çözü-
mün uygun çözüm olduğuna karar verilmiştir.
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Tablo 8 Ülkelerin Küme Üyelikleri
Dört Kümeli 
Çözümde Ülkenin 
Dahil Olacağı Küme

Üç Kümeli Çözümde 
Ülkenin Dahil Olacağı 
Küme

İki Kümeli Çözümde 
Ülkenin Dahil 
Olacağı Küme

1:Belçika 1 1 1
2:Bulgaristan 2 2 1
3:Çek Cumhuriyeti 3 1 1
4:Danimarka 1 1 1
5:Almanya 3 1 1
6:Estonya 1 1 1
7:Irlanda 1 1 1
8:Yunanistan 2 2 1
9:İspanya 2 2 1
10:Fransa 1 1 1
11:Hırvatistan 2 2 1
12:İtalya 2 2 1
13:Güney Kıbrıs 1 1 1
14:Letonya 1 1 1
15:Litvanya 1 1 1
16:Lüksemburg 1 1 1
17:Macaristan 3 1 1
18:Malta 3 1 1
19:Hollanda 1 1 1
20:Avusturya 1 1 1
21:Polonya 1 1 1
22:Portekiz 3 1 1
23:Romanya 2 2 1
24:Slovenya 1 1 1
25:Slovakya 3 1 1
26:Finlandiya 1 1 1
27:İsveç 1 1 1
28:Birleşik Kırallık 1 1 1
29:Türkiye 4 3 2

Şekil 1’deki ağaç grafiği ve Tablo 8‘deki üç kümeli çözümden yarar-
lanarak elde ettiğimiz Tablo 9, her bir kümeyi oluşturan ülkeleri göster-
mektedir.

Tablo 9 Kümeleme Analizi Sonucunda Elde Edilen Ülke Grupları
Kümeler Kümeyi Oluşturan Ülkeler

Küme 1 Danimarka, Hollanda, İsveç, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Avusturya, 
Slovenya, Belçika, İrlanda, Güney Kıbrıs, Estonya, Letonya, Lüksemburg, 
Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Slovakya, 
Portekiz, Malta

Küme 2 Romanya, İtalya, Hırvatistan, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan
Küme 3 Türkiye
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2020 göstergeleri bakımından AB ülkeleri iki ayrı performans dü-
zeyi sergilemişlerdir. İlk grup, 22 ülkeden; ikinci grup 6 ülkeden oluş-
muştur. İlk kümede yer alan ülkeler, genellikle AB’nin kurucuları olan ya 
da AB’ye ilk genişlemelerde katılan ülkelerdir. Bununla birlikte, AB’ye 
sonradan katılan Malta, Slovenya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler de 2020 
hedeflerine uyum konusunda başarı göstererek ilk grupta yer almışlardır. 
İkinci kümede göreli gelişme düzeyi düşük olan Bulgaristan, Romanya, 
Yunanistan, İtalya, Hırvatistan ve İspanya yer almaktadır. Türkiye, 2020 
hedefleri bakımından hiçbir AB üyesi ile aynı performansı gösterememiş-
tir.

Tablo 10 AB 2020 Hedefleri Bakımından Kümelerin Performansı
Somut Hedefler Küme 1 Küme 2 Küme 3

TÜRKİYE
20-64 Yaş aralığındaki nüfusun istihdam oranı          74,51 64,88 55,30
20-64 Yaş aralığındaki erkek nüfusun istihdam oranı 79,26 72,16 76,1
20-64 Yaş aralığındaki kadın nüfusun istihdam oranı 68,37 55,75 34,5
Ar-Ge Harcamalarının GSYİH payı                            1,69 ,93 0,94 
Sera gazı salınımlarının 1990 yılı seviyesine kıyasla en 
az %20 oranında azaltılması                                                                         

82,01 78,1667 239,88

2005 Yılı tüketim verisi 100 alındığında, birincil enerji 
tüketim endeksi

93,1636 85,3167 162,7

2005 Yılı tüketim verisi 100 alındığında nihai enerji 
tüketimi

97,481 87,5667 152,9

18-24 Yaş aralığındaki nüfus içinde en fazla orta öğretim 
seviyesinde eğitim alan ve daha sonra eğitime devam 
etmeyenlerin oranı (%10)

8,71 12,35 32,5

18-24 Yaş aralığındaki kadın nüfus içinde en fazla orta 
öğretim seviyesinde eğitim alan ve daha sonar eğitime 
devam etmeyenlerin oranı

7,01 11,05 34

18-24 Yaş aralığındaki erkek nüfus içinde en fazla orta 
öğretim seviyesinde eğitim alan ve daha sonra eğitime 
devam etmeyenlerin oranı

10,36 13,58 31

30-34 Yaş aralığındaki bireyler içinde yükseköğrenim 
mezunlarının oranı

44,28 33,26 27,3

30-34 Yaş aralığındaki kadın nüfus içinde 
yükseköğretim mezunlarının oranı

50,62 39,48 26

30-34 Yaş aralığındaki erkek nüfus içinde 
yükseköğretim mezunlarının oranı

37,36 27,15 28,6

2008 Yılından itibaren kümülatif olarak yoksul sayısında 
artış veya azalış                    

-132,545 620,833 -12,727
 

Altmış yaş altı nüfus içinde kötü koşullarda yaşayanların 
yüzdesi

6,21 13,00 10,9

Sosyal transferlerden sonra yoksulluk sınırında 
yaşayanların yüzdesi

15,73 21,96 22,5

Yoksul kişilerin yüzdesi (Bazı Temel İhtiyaçlarını 
karşılayamayan)

9,20 18,08 30,3
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AB 2020 hedefleri bakımından kümelerin performansını ortaya koy-
mak amacıyla Tablo 10 hazırlanmıştır. Ampirik analizlerde kullandığımız 
her bir değişken bakımından kümeyi oluşturan ülkelere ait ortalama de-
ğerler hesaplanarak, bu değerler 2020 hedefleri ile karşılaştırılmıştır. 

Küme 1, 30-34 yaş aralığındaki nüfus içinde yükseköğrenim mezun-
larının oranı hedefi ile yoksul sayısını azaltma hedeflerini tam olarak ger-
çekleştirmiştir. Küme 1, 20-64 yaş aralığındaki nüfusun istihdam oranı 
hedefi ile sera gazı salım hedeflerine yaklaşmıştır. Küme 1, AB’nin bilgiye 
ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomiye dönüşmesi için son derece önem ta-
şıyan Ar-Ge hedefinden oldukça uzak görünmektedir.

Küme 2, sadece sera gazı salımı ile ilgili hedefe ulaşmış görünmek-
tedir. Küme 3’ü oluşturan Türkiye, AB’nin belirlediği 2020 hedeflerin-
den hiç birine ulaşamamıştır. Bununla beraber, Türkiye, yoksul sayısını 
azaltma konusunda Küme 2’de yer alan AB ülkelerine göre daha başarılı 
olmuştur. Küme 2’de yer alan ülkelerde yoksul sayısı artarken (620, 833), 
Türkiye’de azalmıştır (12, 727).

SONUÇ

AB, yeni dünya düzeninde dünyanın en dinamik ve en rekabetçi eko-
nomisi olabilmek amacıyla 2010 yılında 2020 Stratejisini belirlemiştir.  
2020 Stratejisi, hem AB-28 için hedefler içermekte hem de üye ülkelerin 
her biri için hedefler içermektedir. Bazı üye ülkeler için belirlenen hedef-
ler, AB-28 için belirlenen ortalama hedefin üzerinde iken; bazıları için 
belirlenen hedefler AB-28 ortalamasının altındadır. Elbette, bu farklılığın 
nedeni, üye ülkelerin farklı gelişme düzeylerine sahip olmalarıdır. AB’ye 
2004 ve 2007 yıllarında katılan ülkeler, daha önceki yıllarda katılan ülke-
lere göre daha düşük bir gelişme düzeyi sergilemektedirler. 

Bu çalışmada, üye ülkelerin 2020 hedefleri açısından gösterdikleri 
ilerleme, 17 değişken ışığında, 2019 yılı verileri kullanılarak analiz edil-
miştir. Analizlere AB’nin tam üyeleri ve Türkiye dahil edilmiştir. İlk aşa-
mada temel bileşenler analizi gerçekleştirilmiş ve özdeğerleri 1’den büyük 
olan dört temel bileşen kümeleme analizinde kullanılmıştır. Analiz sonu-
cunda seçilen temel bileşenler toplam varyansın %82,9’unu oluşturmak-
tadır. Temel bileşenler analizi sonuçları kullanılarak, Ward yöntemi ile 
kümeleme analizi yapılmıştır. Analiz, küme sayısı belirtilerek ve belirtil-
meden tekrarlanmıştır. Her iki analiz sonucunda, ele aldığımız ülkelerin 
üç farklı performans düzeyi sergiledikleri gözlenmiştir. 2020 göstergeleri 
bakımından AB ülkeleri iki ayrı performans düzeyi sergilemişlerdir. İlk 
grup, 22 ülkeden; ikinci grup 6 ülkeden oluşmuştur. İlk kümede yer alan 
ülkeler, genellikle AB’nin kurucuları olan ya da AB’ye ilk genişlemelerde 
katılan ülkelerdir. Bununla birlikte, AB’ye sonradan katılan Malta, Slo-
venya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler de 2020 hedeflerine uyum konusunda 
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başarı göstererek ilk grupta yer almışlardır. İkinci kümede göreli gelişme 
düzeyi düşük olan Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan 
ve İspanya yer almaktadır. Türkiye, 2020 hedefleri bakımından AB üyele-
ri ile benzer bir performans sergilememiştir.

Kümelerin performansını ortaya koymak amacıyla her bir değişken 
için hesapladığımız ortalamalar, 2020 hedeflerine ulaşmak bakımından 
Küme 1’in daha başarılı olduğunu göstermiştir. Küme 1, 30-34 yaş aralı-
ğındaki nüfus içinde yükseköğrenim mezunlarının oranı hedefi ile yoksul 
sayısını azaltma hedeflerini tam olarak gerçekleştirmiştir. Küme 1, 20-64 
yaş aralığındaki nüfusun istihdam oranı hedefi ile sera gazı salım hedefle-
rine yaklaşmıştır. Küme 2, sadece sera gazı salımı ile ilgili hedefe ulaşmış 
görünmektedir. Küme 3’ü oluşturan Türkiye, AB’nin belirlediği 2020 he-
deflerinden hiçbirine ulaşamamıştır. 

AB ülkelerinin, özellikle Küme 2’de yer alan ülkelerin 2020 somut 
hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği or-
tadadır. Elli yılı aşkın bir süredir AB’nin bir parçası olmayı hedefleyen 
Türkiye’nin, 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşma konusunda somut adımlar 
atması gerekmektedir.
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1. Giriş

Son yıllarda artan rekabet ortamı, değişken piyasa yapısı ve yaşanan 
teknolojik gelişmeler, özellikle hizmet sektöründe insan kaynaklarının 
önemini artırmıştır. Bu nedenle, örgütler tecrübeli ve başarılı personelini 
elinde tutmak için uygun insan kaynakları politikaları uygulama zorun-
luluğu hissetmektedir. Bu uygulamaların başında hiç şüphesiz personel 
dostu politikalar gelmektedir. Bu çerçevede, örgütün çalışanlarına perfor-
mansa dayalı ücret vermesi, iyi performansı ödüllendirmesi, yönetici-ça-
lışan maaşları arasındaki farkı azaltması, çalışanın örgütün dürüst ve adil 
olduğuna yönelik algısını artırmaktadır. Ayrıca, çalışanların örgütte karar 
alma mekanizmalarına dâhil edilmeleri, işlerinde kendilerine özerklik 
sağlanması, fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için imkân tanınması 
ve örgütsel kararlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gibi uygulamalar 
da çalışanların örgütün kendilerine değer verdiğine yönelik algılarını ar-
tırmaktadır. Aksi uygulamalar çalışanın örgüte olan güvenini azaltmakta, 
örgütün dürüst olmadığına inanan çalışan bir müddet sonra örgüte karşı 
olumsuz duygular beslemekte ve aşağılayıcı ve eleştirel davranmaya baş-
lamaktadır. Çalışanın örgüte karşı geliştirdiği bu tutum literatürde “örgüt-
sel sinizm” olarak adlandırılmaktadır (Dean vd., 1998: 345). 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, örgütsel sinizm araştırmalarının 
1980’li yılların sonunda gelişmeye başladığı görülmektedir. Özellikle 
Kanter ve Mirvis’in (1989) çalışmasıyla birlikte örgütsel sinizm kavramı-
nın bilinirliği artmaya başlamıştır (James, 2005: 24). Bu alandaki çalışma-
lar, örgütlerde yüksek oranda yaşanan örgütsel sinizme dikkat çekmiştir. 
Örneğin; Kanter ve Mirvis (1989) çalışmalarında Amerika’daki işgücü-
nün %43’ünün sinik tutumlara sahip olduğunu ifade etmektedir. Benzer 
şekilde, Reichers ve arkadaşları (1997) çalışmalarında, çalışan bireylerin 
%53’ünün yüksek düzeyde sinizme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ay-
rıca, Kalay ve arkadaşları (2014) Türkiye’de gerçekleştirdikleri çalışmada, 
katılımcıların  %59’unun orta düzeyde ve %9’unun ise yüksek düzeyde 
örgütsel sinizm sergilediklerini saptamışlardır. Söz konusu yüksek oran-
lar ve örgütsel sinizmin örgütlere getirdiği önemli maliyetler nedeniyle, 
örgütsel sinizm kavramının içeriğinin ve kavramın nedenleri ve sonuçla-
rıyla irdelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada sinizm 
kavramının tanımı ve tarihçesi, örgütsel sinizmin tanımı, boyutları ve 
türleri, örgütsel sinizmi açıklamaya yönelik kuramlar, örgütsel sinizmin 
nedenleri ve sonuçları ile örgütsel sinizm düzeyini ölçmede kullanılan öl-
çekler hakkında bilgi verilmektedir. 

2. Sinizm Kavramı ve Tarihçesi 

“Sinizm” kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “İnsanın erdem ve 
mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak 
kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisi, kinizm” şek-
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linde tanımlanmaktadır. “Oxford Learner’s Dictionaries”te ise “İnsanların 
iyi ya da samimi nedenlerle değil, sadece kendilerine yardım etmek için bir 
şeyler yaptıklarını savunan inanç” olarak ifade edilmektedir. Benzer şekilde 
“Cambridge Dictionary” sinizmi “insanların sadece kendileriyle ilgilendik-
leri ve samimi olmadıklarını savunan inanç” şeklinde açıklamaktadır. 

“Sinizm” kökenleri Antik Yunana dayanan bir düşünce ekolü ve 
bir yaşam biçimidir. Sinizm kelimesi Yunancada köpek anlamına gelen 
“kyon” kelimesinden ve Atina civarında Siniklerin okullarının yer aldı-
ğı bir kasaba olan Kynosarges’ten geldiği düşünülmektedir. Sinizmin ilk 
savunucusu Soktrates’in öğrencisi Antisthenes’tir. Ancak tarihte Antist-
henes’in öğrencisi Diogenes sinizm düşünce akımının yayılmasında ve 
gelişmesinde asıl etkili olan kişidir. Diogenes dünyevi mallardan arındırıl-
mış örnek bir yaşam sürmüştür. Diogenes’in bir ev yerine fıçıda yaşadığı 
dahi söylenmektedir. Benzer şekilde, antik dönemde sinizmin savunucu-
ları da ilkel kıyafetler giyinmiş, bir bardağa ihtiyaç duymaksızın suyu el-
leriyle içmişlerdir. Kısacası sinikler toplumun kurumlarını küçümsemiş, 
bu düşüncelerini hem söz hem de eylemleriyle dile getirmişlerdir. Sinik-
ler insanoğluna dair tek doğal ögenin birey olduğunu savunmuş, din ve 
devlet gibi saygın değerlerin doğal olmadığını ve gereksiz olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Bağımsızlık ve kendi kendine yeterliliği savunan sinikler, 
kendi görüşlerini dayatmak için hareketli ve müstehcen görüntülerden ya-
rarlanmış, o dönemin modern kurumlarını eleştirirken çoğunlukla mizahı 
tercih etmişlerdir (Dean vd., 1998: 342; Brandes ve Das; 2015: 236). 

Öte yandan, antik dönem sinizmi her ne kadar “toplumun aşırılıkları 
ve güçlerini eleştiren ve basitliği savunan felsefe akımı” olarak tanımlansa 
da (Goldfarb, 1991: 15) bugünkü anlamıyla sinizm antik dönem felsefesin-
den oldukça uzaklaşmıştır. Antik dönemde sinikler etik ve ahlaki ilkelere 
bağlı olup, bu değerleri taşımayanları acımasızca eleştiren kişiler olarak 
tanımlanırken, günümüzde sinik akımı savunucuları etik ve ahlaki ilke-
lere sıkı sıkıya bağlılıkta çok fayda görmez, tersine bu konuda umursa-
maz davranırlar (Andersson, 1996: 1395). Ayrıca, modern sinikler insanın 
doğasında bencillik ve kurnazlık olduğunu savunur. Buna göre, insanlar 
kendi çıkarları için yalan söylerler, birbirlerine gerçekte olduğundan daha 
fazla önem veriyormuş gibi davranırlar ve dürüst ve ahlaklı olduklarını 
iddia etmelerine rağmen para söz konusu olduğunda başka türlü davranır-
lar. Genel olarak, sinikler diğer insanlara karşı güven duymazlar, insanla-
rın tamamen kendileriyle ilgilendiklerini ve kendilerine hizmet ettikleri-
ni varsayarlar ve sonuç olarak, soğuk ve hesaplayıcı bir yaşam felsefeleri 
vardır (Mirvis ve Kanter, 1989: 379). Bu çerçevede modern sinizm,  i) 
toplumdan kopukluk ve bir boş verme hali, ii) insanlara, kurumlara ve 
değerlere yönelik güvensizlik, küçümseme ve şüphecilik, iii) insanların 
yalnızca kendi çıkarları için çalıştığını, insanoğlunun değersiz olduğunu 
savunan bir akımdır (Vice, 2011: 172).
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3. Örgütsel Sinizm Kavramı  

Örgütsel sinizm kavramı son yıllarda akademide fazlasıyla araştırılan 
bir konudur. Niederhoffer’ın (1967)“Behind the Shield” adlı, polis memur-
larının yaşadığı sinizmi incelediği araştırması bu alanında yapılmış ilk 
çalışmalardan biridir. Niederhoffer (1967) çalışmasında, örgütsel sinizmi 
polis memurlarının yöneticilerine ve halka karşı anominin bir türü olarak 
hissettikleri olumsuz tutumlar olarak tanımlamıştır. Niederhoffer’a göre, 
anomi i) yaygın nefret, kıskançlık ve düşmanlık duyguları; ii) güçsüzlük 
duygusu ve iii) bu duyguların sürekli olarak yeniden yaşanmasına neden 
olur (Niederhoffer, 1967: 93; Eaton, 2000: 1). Ayrıca, Niederhoffer, örgüt-
sel sinizmin polislik mesleğinde örgütsel yeniden yapılanma ve artan he-
sap verebilirlik gibi profesyonelleşmeye yönelik değişimlerin istenmeyen 
bir sonucu olduğunu savunmuştur. Mesleğe yabancılaşma durumu po-
lisleri anomiye karşı daha duyarlı hale getirmekte ve memurlar sinizmi, 
halkla olan iletişimlerinde, mesleklerinin talepleri ve gerginlikleriyle başa 
çıkmak için bir savunma mekanizması olarak kullanmaktadır (Enciso vd, 
2017: 88). Reichers ve arkadaşları (1997) ise daha dar kapsamda ele aldık-
ları örgütsel değişime karşı sinizmi “değişimi gerçekleştirecek liderlere 
karşı gerçek bir inanç kaybı” olarak tanımlamıştır. Buna göre sinikler ör-
gütte önerilen değişikliklerin başarıya ulaşacağı konusunda kötümserdir 
ve bu başarısızlığı değişikliği öneren liderlerin yetersizliğine veya tembel-
liğine bağlamaktadır. 

Örgütsel sinizmin tanımı konusunda literatürde bir yeknesaklık bu-
lunmamakla birlikte, Andersson (1996) ile Dean ve arkadaşları (1998), 
tanımlardaki bariz farklılıklara rağmen, sinizmin bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal bileşenlere sahip genel veya özel negatif bir tutum olduğu 
konusunda araştırmacılarda bir fikir birliği olduğunu gözlemlemiş ve bu 
kapsamda sinizmin tanımını yapmışlardır (Stanley vd., 2005: 430). An-
dersson (1996) genel olarak sinizmi “bir kişiye, gruba, ideolojiye, toplum 
geleneğine veya kuruma karşı hayal kırıklığı, umutsuzluk, aşağılama ve 
güvensizlik gibi duygularla şekillenen genel ve özel bir tutum” olarak ifa-
de etmiştir. Dean ve arkadaşları ise (1998: 345) örgütsel sinizmi “bilişsel, 
duygusal ve davranışsal boyutlar içeren örgüte karşı olumsuz bir tutum” 
olarak tanımlamıştır. Buna göre, örgütsel sinizm, “örgütün dürüstlük-
ten yoksun olduğu inancı” “örgüte karşı olumsuz duygular besleme” ve 
“bu inanç ve duygularla tutarlı olarak örgüte karşı aşağılayıcı ve eleştirel 
davranışlar gösterme eğilimidir”. Daha sonra, Johnson ve O’Leary-Kelly 
(2003) bu tanımlardan hareketle, örgütsel sinizmin bir duruma özgü olma-
yıp, birden çok durumla ilgili olabilen ve bir durumdan diğerine genelle-
me yapabilen bir tutum olduğunu, ayrıca deneyim sonucunda geliştirilen 
“öğrenilmiş bir inanç” olduğunu iddia etmiştir. 
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4. Örgütsel Sinizmin Özellikleri 

Dean ve arkadaşlarının (1998) çalışmasından hareketle, örgütsel si-
nizmin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Örgütsel sinizm bir kişilik özelliği değil, bir durumdur. Yani, bel-
li örgütsel deneyimlere dayanmakta olup, bireyin deneyimleri değiştikçe 
örgütsel sinizm davranışının değişebilmesi mümkündür. 

• Örgütsel sinizm sadece belli bir meslekle (örn; polislik) sınırlı de-
ğildir. Yani mesleğin zor ya da kolay olması ile bir ilgisi yoktur. Bireyin 
örgütle ilgili deneyiminin sonucudur. 

• Örgütsel sinizm, inanç boyutunun yanında duygu ve davranış bo-
yutlarını da içermektedir. İnanç boyutu her ne kadar daha önemli olsa da, 
duygu ve davranış boyutları ele alınmadan sinizmin tanımlanması kavra-
mı yüzeysel hale getirir. 

• Kişinin bireysel olarak sinik davranış göstermekte haklı olduğu-
nu düşünmesi bunun nesnel olarak geçerli bir durum olduğunu göstermez.

Sinik çalışanların davranış özelliklerini ise aşağıdaki şekilde sırala-
mak mümkündür (Saruhan ve Yıldız, 2009: 106)

• Sinik çalışanlar çalıştıkları örgütü hor görür, örgütle ilgili olum-
suz duygular besler ve aşağılayıcı ve kötüleyici söylemde bulunurlar.

• Çalışma hayatlarının başında dahi erken emekliliği düşünürler.

• Eleştirel bir yapıları vardır, eleştiri yaptıkları konularda çözüm 
önerisi sunmazlar.

• Yaptıkları işle dalga geçerler, alaycıdırlar. 

• Çoğunlukla örgütten bir beklentilerinin kalmadığını vurgularlar

• Genellikle amaçlarına ulaşamamış ve örgütte istedikleri yere ge-
lememiş kişilerdir.

• Uzlaşmacı değillerdir. Uzlaşma onlar için bir tavizdir ve güçsüz-
lüğün göstergesidir.

• Hiyerarşik yapıyı tercih ederler, iş arkadaşlarıyla ilişkilerinde zor-
lanırlar (Torun, 2016,20).

5. Örgütsel Sinizmin Boyutları 

Örgütsel sinizmin boyutları, Dean ve arkadaşlarının (1998) örgütsel 
sinizm tanımından hareketle bilişsel, duygusal ve davranışsal boyut olarak 
üç grupta incelenmektedir. Bu çerçevede, örgütsel sinizmin varlığından 
bahsedebilmek için şu üç durumun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

• örgütün dürüst olmadığına inanma (bilişsel)
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• örgüte karşı olumsuz duygular besleme (duygusal)

• bu inanç ve duygu nedeniyle örgüte karşı aşağılayıcı ve eleştirel 
davranma (davranışsal) (Dean vd., 1998: 345).

Şekil 1: Örgütsel sinizmin boyutları (Dean vd., 1998) 

5.1. Bilişsel Boyut

Örgütsel sinizmin bilişsel boyutu çalışanın örgüte yönelik düşünce 
ve inançlarından oluşur. Dean ve arkadaşlarına (1998) göre bilişsel boyut 
örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair çalışanın inancını içermek-
tedir. Dürüstlük terimi Oxford İngilizce Sözlüğünde genel olarak “ahlaki 
ilkelere sahip olma, erdemli ve adil olma, doğruluk ve samimiyet” gibi 
kelimelerle ifade edilir.  Sinizmin özünde ise insanların samimi olmadık-
ları ve sadece kendi çıkarları için hareket ettikleri inancı bulunmaktadır. 
Bu itibarla, örgütsel sinikler, örgütsel uygulamaların adalet, dürüstlük ve 
samimiyet gibi ilkelerden yoksun olduğuna inanırlar. Ayrıca, bu ilkelerin 
kişisel çıkarlara feda edildiğini, ahlaka aykırı davranışların ilke edinildi-
ğini, bireylerin davranışlarında tutarsız ve güvenilmez olduğunu savun-
duklarından, örgütsel kararlar için sunulan resmi gerekçeleri kabul etme-
leri mümkün değildir (Dean vd., 1998: 346).

Sinizme yönelik araştırmaların çoğu (Regoli vd., 1990; Wanous vd., 
1994; Vance vd., 1996), bireylerin başkaları hakkında sahip olduğu inanç-
lara odaklanmıştır. Bu da sinizmin en iyi bilişsel boyutuyla anlaşılabildi-
ğini göstermektedir (Brandes, 1997: 27). 

5.2. Duygusal Boyut 

Örgütsel sinikler örgütleri hakkında belirli inançlara sahip olmanın 
yanı sıra aynı zamanda bu inançları duygularıyla da yaşamaktadır. Yani, 
örgütsel sinizm, sinik inançlardan sonra gelen yoğun duyguları da içermek-
tedir (Dean vd., 1998: 346). Örgütün sözleri ve eylemleri arasındaki uyum-
suzluk, örgütün dürüst olmadığına dair çalışanın inancını artırmakta, bu 
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da çalışanın hayal kırıklığı yaşamasına, sinirlenmesine ve gözü açılmasına 
neden olmaktadır (Naus vd., 2007: 707). Ayrıca, örgütü hor görme ve örgüte 
kızgın hissetme, örgütü düşündükçe (örneğin, işten çıkarma durumunda) 
sıkılma, iğrenme ve hatta utanç duyma siniklerde görülen yaygın duygusal 
tepkilerdir. Öte yandan, modern örgütsel sinikler genellikle kendini beğen-
me duygusuyla da hareket eder. Çünkü daha bilgili olduklarına veya olayla-
rın arkasında yatanı görebilme gibi üstün idraklerinin bulunduğuna inanır, 
böylece kendi standartlarına göre yargıladıkları örgüte karşı üstünlüklerin-
den gizli bir haz duyarlar. (Dean vd., 1998: 346; Brandes ve Das, 2015: 237). 

5.3. Davranışsal Boyut 

Örgütsel sinizmin gözlemlenebilen boyutu davranışsal boyuttur. Ör-
güt hakkında bilişsel ve duygusal tutum oluşturan çalışan, bu tutumunu 
son aşamada davranışlarıyla dışa vurmaktadır. Örgütsel siniklerin en 
belirgin davranışları ise örgütsel eleştiride bulunmalarıdır. Bu eleştiriler 
farklı şekillerde olabilmektedir. En yaygın olanı örgütün dürüstlükten ve 
samimiyetten yoksun olduğuna dair söylemlerin örgüt içinde dile getiril-
mesidir. Sinikler tutumlarını ifade etmede çoğunlukla mizahtan (özellikle 
alaycı mizah) yararlanır. Bir diğeri, siniklerin örgütsel eylemler hakkında 
kötümser tahminlerde bulunmalarıdır. Örneğin, sinikler örgütün yeni bir 
girişimi maliyetli olmaya başlar başlamaz terk edeceğini söylerler.  Son 
olarak, jest ve mimikler de siniklerin tutumlarını dışa vurdukları araçlar-
dandır. Bunlar, sırıtma, küçümseyici bakış atma, gözlerini yuvarlama vb. 
şekilde gerçekleşebilmektedir (Dean vd., 1998: 436; Brandes ve Das, 2015: 
240). Öte yandan, siniklerin alay etme, küçümseme gibi bazı davranışları 
görmezden gelinebilir olsa da, bazı eylemleri örgütler için yıkıcı olabil-
mektedir. Örneğin, sinik çalışanlar örgütsel eylemlerin kişisel zararlarına 
olduğunu anladığı takdirde, yönetimle aktif mücadeleye girişebilir; hatta 
yönetime karşı vandalist, intikamcı ve sabotajcı bir tutum ve davranış ser-
gileyebilirler (Mishra ve Spreitzer, 1998:571). 

6. Örgütsel sinizmin türleri 

Örgütsel sinizm üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu ça-
lışmaların kavramı farklı yönlerden ele aldığı görülmektedir (Dean vd., 
1998; Andersson, 1996, Andersson ve Bateman, 1998; Abraham 2000; 
Qian, 2007). Bu kapsamda, örgütsel sinizm kişisel sinizm, toplumsal/ku-
rumsal sinizm, çalışan (işgören) sinizmi, örgütsel değişim sinizmi ve mes-
leki sinizm olarak beş farklı türde incelenecektir. Örgütsel sinizm terimi 
bu beş sinizm biçimi için bir şemsiye görevi görmektedir. Dolayısıyla her 
biri örgütsel sinizmin farklı bir yönüne vurgu yapsa da, hepsi bir dereceye 
kadar birbiriyle örtüşmektedir (Delken, 2004: 14). 

Aşağıda örgütsel sinizmin türlerine ilişkin Delken (2004) tarafından 
yapılan gruplandırmaya yer verilmiştir. Buna göre, her tutum ve davranı-
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şın eylem, hedef, bağlam ve zaman olarak dört boyutunun olduğu varsa-
yılır. Farklı sinizm türleri bu unsurlardan en az birinde farklılık gösterir 
(Delken, 2004: 14).

Eylem Hedef Bağlam Zaman
Kişilik Sinizmi Mutsuzluk, öfke İnsan doğası Sabit 

kişilik
Toplumsal/Kurumsal 
Sinizm

Yabancılaşma, 
umutsuzluk 

Kurumlar Değişken

Çalışan Sinizmi Mutsuzluk, hayal 
Kırıklığı

Herhangi bir şey Psikolojik 
sözleşme ihlali

Değişken

Örgütsel Değişim 
Sinizmi 

Hayal kırıklığı, 
karamsarlık

Değişim Başarısız değişim Değişken

Mesleki Sinizm Ayrılma, 
aşağılama

Müşteri Hizmet örgütleri Değişken

Tablo 1: Örgütsel sinizmin türleri (Delken, 2004: 15)

Tablodan da görüleceği üzere, sinizme yönelik genel iki yaklaşım bu-
lunmaktadır. Birisi sinizmi istikrarlı bir kişilik özelliğini yansıtan genel 
bir yapı olarak görürken, diğeri topluma, mesleklere, kurumlara ve örgüt-
sel değişime yönelik özel bir yapı olarak ele alır. İlki sinizmi kişisel ola-
rak nitelendirir, ikincisi ise sinizmin durumsal bir yapı olduğunu savunur 
(Qian, 2007: 6). 

5.1 Kişilik Sinizmi

Kişilik temelli yaklaşımlar sinizmi insan doğasının bir gereği olarak 
ele alır. Buna göre kişilik sinizmi doğuştan gelir ve sonradan değişmesi 
mümkün değildir. Bu özelliğiyle kişilik sinizmi diğer sinizm türlerinden 
ayrılır. Kişilik sinizmine sahip kişilere göre, başkaları bencil ve ilgisizdir, 
bu kişiler diğer insanlara güven duymaz, bu yüzden kendilerini sürekli 
olarak korumaya alır, kişilerarası ilişkileri zayıftır. Kısaca kişilik siniz-
mi, düşmanca eğilimlere ve başkalarına karşı olumsuz algılara odaklanır 
(Dean vd., 1998: 343; Abraham, 2000: 270). 

5.2 Toplumsal/Kurumsal Sinizm 

Kanter ve Mirvis (1989) toplumsal veya kurumsal sinizmi bireyle-
rin beklentilerinin karşılanmaması (sosyal sözleşmenin ihlali) nedeniyle 
topluma veya kurumlarına karşı duydukları hayal kırıklığı olarak tanım-
lanmıştır. Buna göre, sanayileşmenin ilk yıllarında işçinin emeğinin sö-
mürülmesi, kurumların iş koşullarının iyileştirilmesine yönelik vaatlerini 
gerçekleştirmemesi gibi durumlar toplumsal/kurumsal sinizmi tetikle-
miştir. Bu sinizm türü özünde insanların başkaları ile ilgili izlenimlerini 
esas alır. Bu açıdan bakıldığında kişilik sinizmi ile örtüşse de kişilik si-
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nizminin aksine, toplumsal/kurumsal sinizm yönetilebilir, doğuştan gelen 
bir özellik değildir, bu yüzden yöneticiler uyguladıkları farklı politikalarla 
sinizmin düzeyini değiştirebilir (Kanter ve Mirvis, 1989: 377-383; Dean 
vd., 1998: 344; Delken, 2004: 15). 

Toplumsal/kurumsal siniklerin ayırt edici özelliği, topluma karşı gü-
vensizliklerini kader olarak algılamaları ve bu nedenle suçladıkları sosyal 
ve ekonomik kurumlardan uzaklaşmalarıdır. Geleceğe yönelik umutsuz-
lukları her iş ataması veya fırsatına kısa süreli ilgi duymalarına ve “bana 
ne fayda sağlar” gibi bencil yaklaşımlarda bulunmalarına, bu da sonunda 
işi daha az benimsemelerine ve mutsuzluk yaşamalarına neden olur (Ab-
raham, 2000: 271; Stanley vd., 2005: 433).

5.3 Çalışan (İşgören) Sinizmi

Çalışan (işgören) sinizmi, örgüte, üst yönetime ve işyerindeki “diğer” 
varlıklara yönelik hor görme, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi olumsuz 
duyguları içerir. Çalışanın işyerinde hissettiği eşitsizlik duygusu ve psiko-
lojik sözleşme ihlali çalışan sinizmine neden olmaktadır (Abraham, 2000: 
272, Andersson ve Bateman, 1998: 450; Dean vd., 1998: 344). Psikolojik 
sözleşme, çalışanın örgütünden inancı, beklentisi ve algılanan vaatlerini 
kapsar (Rousseau, 1995). Psikolojik sözleşme ihlali ise, çalışanın işvere-
nin bir veya daha fazla yükümlülüğünün yerine getirilmediğine yönelik 
algısıdır (Morrison ve Robinson, 1997: 226). Çalışan ve örgüt arasında-
ki psikolojik sözleşme çalışana eşitlik, adalet ve tarafsızlık vadetmesine 
rağmen, bu sözleşmenin ihlali (örneğin üst düzey yöneticiler ve işçiler 
arasındaki büyük maaş fakları) durumunda çalışan örgütün dürüstlükten 
uzak olduğunu düşünmeye başlamaktadır (Abraham, 2000: 272; Johnson 
ve Kelly, 2003: 628).

5.4 Örgütsel Değişim Sinizmi 

Reichers, Wanous ve Austin (1997) örgütsel değişim sinizmini “deği-
şimi gerçekleştirecek liderlere karşı gerçek bir inanç kaybı” olarak tanım-
lamış, bu durumu, daha önce başarıya ulaşmayan bir değişim girişimine 
karşı çalışanın örgüte verdiği yanıt olarak değerlendirmiştir. Buna göre 
sinikler örgütte önerilen değişikliklerin başarıya ulaşacağı konusunda kö-
tümserdir ve bu başarısızlığı değişikliği önerenlerin yetersizliğine veya 
tembelliğine bağlamaktadır.  Qian (2007) örgütsel değişim sinizmin üç 
boyunun olduğunu savunmuştur. Buna göre, örgütsel değişim sinizmi 
çalışanda i) yönetimin değişikliğe yönelik açık veya zımni gerekçelerine 
inanmama; ii) değişim çabaları hakkında karamsarlık ve hayal kırıklığı 
ve iii) belirli örgütsel değişime yönelik aşağılayıcı ve eleştirel davranış 
eğilimleri şeklinde görülmektedir. Örgütsel değişim sinizminde yönetici 
yapacağı değişikliklerin çalışanın yararına olacağını kendisine vaat eder. 
Ancak çalışan bu değişim vaatlerine yönelik beklentilerini daha önceki 
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hayal kırıklıklarına göre ayarlar. Dolayısıyla çalışanın işbirliği yapmadığı 
değişim vaatleri başarısızlıkla sonuçlanabilir. Örgütsel değişim sinizmi-
nin seviyesi örgütün politikalarına göre artabilmekte veya azalabilmek-
tedir. Bu nedenle değişken bir yapıya sahip olduğu söylenebilir (Delken, 
2004: 15). 

Örgütsel değişim sinizmi bir duruma (örgütsel değişim) karşı gelişti-
rilen sinizm türüdür. Saat üzerinden ücretlendirilen çalışma sistemi, örgüt 
içindeki karar alma mekanizmalarına çalışanın dahil edilmemesi, örgüt 
içinde zayıf bilgi akışının bulunması gibi durumlar çalışanın örgütsel de-
ğişim sinizmini artırmaktadır (Dean vd., 1998: 344). 

5.5 Mesleki Sinizm

İş sinizmi olarak da adlandırılan mesleki sinizm işin kendisi ile ilgili 
çalışanın geliştirdiği sinizmdir (Andersson, 1996:1397). Mesleki sinizm 
hakkında en önemli çalışma Niederhoffer (1967) tarafından yapılmıştır. 
Niederhoffer çalışmalarında iş kaynaklı stres yaşamalarından ötürü po-
lis memurlarının sinik davranışlara yatkın olduklarını, bu nedenle örgüt-
lerine, halka ve yasalara karşı sinik davranışlarda bulunduklarını ifade 
etmiştir. Polislik mesleğine ek olarak hizmet sektöründe de mesleki si-
nizm yaygın olarak görülmekte, bu sektördeki çalışanlar tarafından bir 
başa çıkma stratejisi olarak kullanılmaktadır. Mesleki sinizm çalışanların 
kişiliksizleşmesine ve kendilerini müşterilerden uzak tutmalarına neden 
olmaktadır (Qian, 2007: 37; Abraham, 2000: 273). Öte yandan, rol çatış-
ması ve rol belirsizliği mesleki sinizmde rol oynayan iki önemli faktördür 
(Delken, 2004: 16). 

7. Örgütsel sinizmi açıklamaya yönelik kuramlar 

Örgütsel sinizm üzerine yapılan araştırmalar bu kavramı bazı kuram-
lara dayandırarak açıklamaya çalışmıştır. Bu kapsamda aşağıda tutum ku-
ramı, beklenti kuramı, atıf kuramı ve sosyal mübadele kuramının örgütsel 
sinizmle ilişkileri incelenecektir. 

7.1. Tutum Kuramı 

Tutumla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, lite-
ratürde tanımına ilişkin bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Bununla bir-
likte, çoğu teorisyen tutumların baskın yönünü bireyin kişisel değerlen-
dirmelerinin oluşturduğunu, tutumların zihinde oluştuğunu ve duygusal, 
bilişsel ve davranışsal boyutlarının bulunduğunu savunmaktadır (Olson 
ve Zanna, 1990. 118). Buradan hareketle, tutum kavramını genel olarak 
bir olguyu bilişsel, duygusal ve davranışsal faktörlere dayandırarak iyi 
veya kötü olarak değerlendirme eğilimi şeklinde tanımlamak mümkündür 
(Eagly & Chaiken, 1993: 1). Tutumlar kişiye özel bir değerlendirme olup, 
kişinin belli şekilde davranmasına olanak sağlamaktadır (Dijst, Farag ve 



Murat Baş166 .

Schwanen, 2008:833). Bu nedenle, tutumların doğasını çözmek, insan 
davranışlarını anlamak ve sosyal problemleri ele almak için ilk adımdır. 
Bireyin nesnelere, insanlara veya olaylara karşı tutumları gözlemleneme-
mekle birlikte, inanç ve duygularını ifade şekillerinden çıkarım yapılabil-
mektedir (Nolder ve Kadous, 2018: 8). 

Tutum teorisi birçok örgütsel sinizm çalışmasına dayanak oluştur-
muştur. Ancak bu alandaki çoğu çalışma (Abraham, 2000; Andersson, 
1996; Johnson ve O’Leary-Kelly, 2003; Wanous vd., 1994), örgütsel si-
nizmi olumsuz bir tutum olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte, örgütsel 
sinizm alanında önemli çalışmalarda bulunan Dean ve arkadaşları (1998), 
örgütsel sinizmi duygusal, bilişsel ve davranışsal bileşenlerden oluşan bir 
tutum olarak ele almış, kavramı bu kuram ile açıklamıştır (James, 2005: 
12). 

7.2. Beklenti (Expectancy) Kuramı

Vroom (1964) tarafından ortaya atılan ve Porter ve Lawler’ın (1968) 
çabalarıyla geliştirilen beklenti kuramı ihtiyaçlardan ziyade sonuçlara 
odaklanan bir motivasyon teorisidir (Torun, 2016:37). Vroom’a göre bi-
reyler belirli bir şekilde davranıp davranmayacağına karar vermek için 
bilişsel bir süreçten geçer ve bu süreçte beklenti, araçsallık ve değersellik 
gibi üç motivasyonel unsuru dikkate alır (Ambrose ve Kulik, 1999: 236; 
Sun vd., 2012:2). Bu unsurlar daha ayrıntılı incelenecek olursa;

i) Çaba-performans beklentisi: Çalışanın bir eylem veya çabanın bir 
sonuca veya performansa ulaşacağına dair algısıdır. Yani çalışan yüksek 
çabanın yüksek performansla sonuçlanacağına inanır. 

ii) Performans-sonuç araçsalı: Çalışanın performansı ile iş çıktıları 
arasındaki ilişkiye dair algısıdır. Bu aşamada, çalışan yüksek performan-
sın iyi bir şekilde ödüllendirileceğine inanır. 

iii) İş çıktılarının değerselliği: İşyerindeki örgütsel ve sosyal olarak 
kontrol edilen olayların çalışan tarafından algılanan değer veya fayda algı-
sıdır. Bu unsur çalışanın ödülü ne derece önemsediğini gösterir (Ilgen vd., 
1981: 190; Sun vd., 2012: 2). 

Şekil 2: Beklenti Teorisi (Sun vd., 2012: 2) 
Şekilden de görüldüğü üzere son aşamada, çalışan elde edeceği ödül-

lerle kişisel hedeflerinin karşılanıp karşılanmayacağının değerlendirme-
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sini yapar ve bu yönde davranış geliştirir. Beklenti teorisi örgüt içindeki 
motivasyonel problemlerin çözüme kavuşturulmasında önemli rol oynar. 
Çünkü bu teori sayesinde, çalışanların belirli sosyal ve örgütsel ödülle-
re verdiği değer tespit edilerek, mevcut ödüllerin miktarı ve türü buna 
göre değiştirilebilir, ayrıca performans seviyelerine göre çalışanlara belirli 
ödüller verilebilir. Ek olarak, çalışanlar için hedef belirlenerek performans 
ve ödül arasındaki araçsal ilişki netleştirilebilir (Ilgen vd., 1981: 190)

Beklenti kuramı araştırmacılar tarafından örgütsel sinizmi açıklamak 
için de kullanılmıştır. Bu çerçevede, tutumların ve davranışların şekil-
lenmesinde önemli rolü olan çevresel faktörler ele alınmış, yani çalışanın 
örgütten beklentilerinin bir sonucu olarak bireysel tutumları incelenmiş-
tir. Buna göre, sinik tutumlar örgütün gelecekteki eylemleriyle ilgili çalı-
şanların olumsuz beklentilerinin bir sonucudur (Reichers vd. 1997; Vance, 
Brook ve Tesluk, 1996; Wanous vd., 1994). Çünkü yönetici daha önce ça-
lışana yapacağı değişikliklerin kişisel yararına olacağını vaat etmiş, fakat 
bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla yeni değişim vaat-
lerinde çalışan örgütsel eylemlerle ilgili olumlu beklentiye girmediği için, 
yöneticiyle işbirliği yapmak için herhangi bir çaba da harcamamaktadır 
(Delken, 2004: 15). Çalışanın bu olumsuz beklentisi, beklenti teorisinin 
sinizm üzerindeki etkisini açıklamaktadır.

7.3. Atıf (Attribution) Kuramı

Fritz Heider (1958) tarafından ortaya atılan atıf kuramı bireylerin çev-
relerindeki olayları yorumlama süreci ile ilgilidir (Robertson ve Rossiter, 
1974: 13). Yani atıflar, insanların sorunlarını çözebilmek ve çevreleriyle 
ilişkilerinde daha etkili olabilmek için neden-sonuç ilişkilerini saptadık-
ları bilişsel süreçlerin bir sonucudur. Heider insanı olumlu ve olumsuz 
sonuçların nedenlerini tespit etmeye çalışan “saf psikolog” olarak tanım-
lamıştır. Bu çerçevede, Heider’in düşüncelerinden hareketle, atfı, insanın 
çevresindeki olumlu veya olumsuz durumların nedenlerini yorumlaması 
şeklinde tanımlamak mümkündür (Martinko vd., 2007: 562). 

Heider’in çalışmaları Kelley (1967, 1973) ve Weiner (1971, 1976) tara-
fından geliştirilmiştir.  Kelley’e göre, bir kişi başka bir kişinin belirli bir 
uyarıcı önünde belirli bir andaki davranışını üç farklı nedene dayandırır: 
kişinin kendisi, uyarıcı (Kelley tarafından “varlık” olarak anılır) ve o an-
daki koşullar (Kelley tarafından “zaman” olarak anılır). Bu nedenler de üç 
faktör tarafından nitelendirilir: tutarlılık (kişinin farklı zamanlarda ben-
zer uyaranların önünde aynı davranışı gösterip göstermediği), fikir birliği 
(diğer insanların benzer uyaranlarla karşı karşıya kaldıklarında aynı şekil-
de davranıp davranmadıkları) ve ayırt edilebilirlik (kişinin farklı uyaran-
larla karşı karşıya kaldığında benzer davranış sergileyip sergilemediği). 
Tutarlılık, fikir birliği ve ayırt edilebilirlik düzeylerine göre, kişi başka bir 
kişinin davranışının nedenlerini içsel nedenlere (kişiden kaynaklı) veya 
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dışsal nedenlere (uyarana veya duruma bağlı olarak) göre değerlendirir 
(Schmitt, 2015: 1). 

Weiner’ın atıf modeli ise, insanların hedeflerine ulaşma veya bir göre-
vi yerine getirmedeki başarılarını veya başarısızlıklarını açıklama şeklini 
inceler. Weiner, başarı/başarısızlığın olası nedenlerini açıklayan iki boyut 
belirler. İlk boyuta nedensellik odağı denir. İçsel (kişiye bağlı) veya dışsal 
(duruma bağlı) olarak gerçekleşir. İçsel nedenler, kişinin becerisi ve işinde 
gösterdiği çabadır. Dış nedenler, görevin zorluğu ve kişinin şansıdır. İlk 
boyut, kişinin hedefe ulaşması durumunda yaşayacağı gururu (veya de-
ğeri) belirler. İkinci boyuta kararlılık denir ve tekrarlanmaları muhtemel 
olup olmadıklarına göre sabit veya sabit olmayan nedenler olarak ikiye 
ayrılır. Sabit nedenler kişinin becerisi ve görevin zorluğudur; sabit olma-
yan nedenler ise kişinin işinde gösterdiği çaba ve şansıdır. Bu ikinci boyut, 
insanların bir daha aynı duruma maruz kaldıklarında başarılarına yönelik 
beklentilerini belirler. Örneğin, sabit bir neden söz konusu olduğunda, ça-
lışan benzer bir beklentiye girer. Yani, çalışan bir görevindeki başarısızlı-
ğı çaba eksikliğine (içsel, sabit olmayan neden) bağlarsa, bir dahaki sefere 
işini daha iyi yapmak için motive olabilir, çünkü bu neden değişken ve 
kendisine bağlı bir durumdur. Tersine, bir başarısızlığı yetenek eksikliği-
ne (içsel, sabit neden) bağlayan biri, bu nedenin değiştirilmesini daha zor 
gördüğünden motivasyon eksikliği yaşayabilir (Schmitt, 2015: 1)

Atıf teorisi, çalışanların belirli olaylar karşısındaki neden-sonuç de-
ğerlendirmesini anlamak amacıyla örgütsel sinizme de uygulanmaktadır. 
Atıf teorisi üzerine yapılan araştırmalar, insanların kontrolü dışındaki du-
rumlarda yaşanan başarısızlıklarda dış faktörleri suçladıklarını ve ken-
dilerini nadiren sorumlu tuttuklarını savunmaktadır. Özellikle örgütsel 
değişime karşı sinizmde çalışan örgütsel çabaların sahte olduğu ya da ka-
rarları verenlerin yetkin olmadığı inancına sahiptir. Dolayısıyla sinizm, 
çalışanın örgütsel olaylara ilişkin değerlendirmelerinden oluşan bir tutum-
dur (James, 2005: 12;  Reichers vd., 1997: 49). 

7.4. Sosyal Mübadele Kuramı 

Blau (1964) tarafından geliştirilen sosyal mübadele kuramı kişilera-
rası sosyal ilişkilere ve bu ilişkilerin birbiriyle olan bağlantısına odaklanır 
(Cropanzano ve Mitchell, 2005: 874). Blau ikili ilişkilerde değişimin eko-
nomik ve sosyal olmak üzere iki boyutta gerçekleştiğini savunur. Buna 
göre, ekonomik değişim, maddi ödeme ile gerçekleşen, daha az güvene 
ve daha çok kontrole dayalı formel bir etkileşim türüdür. Tersine sosyal 
değişim açıkça tanımlanamayan, daha çok güvene dayalı, esneklik ve be-
lirsizlik içeren bir durumdur (Cropanzano vd, 2017: 1). Sosyal değişim te-
orisi, sosyal ilişkilerde bireyin benmerkezci olduğunu, bu nedenle değişim 
davranışlarında bencilce davrandığını varsayar. Başka bir deyişle, birey 
başkalarıyla etkileşim kurduğunda, öncelikle ortaya çıkacak olası ödüller 
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üzerinde bir değerlendirme yapar. Taraflardan hiçbiri tatmin edici ödüller 
alamazsa, sosyal değişim gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle çalışanlar de-
ğişim ilişkilerinde karşılıklı olarak verme-alma arasında faydalı bir denge 
kurmaya ve uzun vadeli iyi bir sosyal değişim ilişkisini sürdürmeye çalış-
maktadır (Yin, 2018:874). 

Sosyal değişim teorisi kişinin başka birisine iyilikte bulunduğunda, 
ne zaman ve ne şekilde olacağı tam olarak belli olmasa da bu iyiliğine kar-
şılık karşı taraftan bir beklenti içine gireceğini, iyilikte bulunulan tarafın 
ise gelecekte aynı kişiyle yapacağı etkileşimlerde, karşı tarafın yararına 
olacak girişimlerde bulunma zorunluluğu hissedeceğini savunur (Demir, 
2009: 198). Bu durum örgüt-çalışan ilişkisinde de geçerlidir. Örgüt çalı-
şanlarına değer verdiğinde ya da yönetici çalışanları ile kaliteli ilişkiler 
geliştirdiğinde, çalışan örgütün yararına işler yapmak için bir zorunluluk 
hissetmekte, bu kapsamda, çalışanların iş performansları, örgütsel bağlı-
lıkları ve örgütsel vatandaşlık davranışları artmaktadır (Setton v., 1996: 
220). 

Sosyal mübadele teorisi örgütsel sinizm kavramını açıklamada kul-
lanılan temel teorilerden birisidir. Bu kapsamda, James (2005) çalışma-
sında, örgütsel sinizmin örgüt ve çalışan arasındaki sosyal mübadelenin 
düşük nitelikte gerçekleşmesinin bir sonucu olduğunu belirtmiştir. John-
son ve O’Leary-Kelly (2003) ise çalışmalarında, bir sosyal değişim ihlali 
olarak ele aldıkları psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizmin sonuç-
larına değinmişlerdir. Buna göre, psikolojik sözleşme ihlali algılayan ça-
lışanın bilişsel ve duygusal sinizm düzeyi artmaktadır. Örgütsel sinizm 
düzeyi artan çalışanın ise iş tatmini ve örgütsel bağlılığı azalmaktadır. 
Yani, örgütün beklentilerini karşılamadığını düşünen çalışan örgütün dü-
rüst olmadığına inanmakta ve sonuçta örgütün yararına olacak eylemlerde 
bulunmak için kendisini zorunlu hissetmemektedir. 

8. Benzer terimlerden farkı 

Örgütsel sinizmin daha iyi anlaşılabilmesi için benzer terimlerden 
farkının ortaya konulması gerekmektedir. Bu çerçevede, aşağıda örgütsel 
sinizmin tükenmişlik, mesleki stres ve işe yabancılaşmadan farkları ele 
alınmıştır. 

8.1.  Tükenmişlik ve sinizm 

Örgütsel sinizm ve tükenmişlik kavramlarının farkları aşağıda sıra-
lanmaktadır:

• Tükenmişliğin alt boyutu olan “duyarsızlaşma (depersonalizati-
on)” her ne kadar “sinizm”le ilişkilendirilse de, iki kavram birbirinden 
farklıdır. Örneğin, sinizm örgüte karşı geliştirilen bir tutum iken, duyar-
sızlaşmada kişi müşterilere de aynı şekilde davranmaktadır. 
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• Örgütsel alaycı çalışanlar yüksek mesleki bağlılıklarını korurken, 
tükenmişlik yaşayan çalışanlar sadece etkin çalışma yeteneklerini değil, 
aynı zamanda genel olarak mesleklerinin değerini de sorgularlar. 

• Sinizm ve tükenmişliğin her ikisinde de çalışan hayal kırıklığı ya-
şar. Ancak, tükenmişlikte hayal kırıklığının sebebi meslektaşları ve hatta 
benliği içerebilirken, örgütsel sinizm için sebep kuruluş ya da şirketin üst 
yönetimi olarak kalır.

• Davranışsal olarak tükenmişlik genellikle çalışanların örgütsel 
yaşamdan çekilmesiyle nitelenirken, sinizm çalışanların daha savunmacı 
davranmasıyla karakterize edilir. Sinik çalışan, sözlü olarak örgütsel eyle-
me karşı çıkabilir ve örgütsel girişimlerle açık bir şekilde alay edebilir.

• Tükenmişliğin sonuçları her zaman olumsuzken, örgütsel siniz-
min bazı olumlu sonuçları olabilmektedir (Brandes ve Das, 2015: 245). 

8.2.  Mesleki stres ve örgütsel sinizm 

Mesleki stres ve örgütsel sinizm arasındaki farkları aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür:

• Her iki durum da çalışanların örgütlerinde geliştirdikleri negatif 
deneyim ve tepkileri içerir.

• Hem mesleki stres hem de örgütsel sinizm bilişsel ve duygusal 
boyutlara sahiptir. Ancak, örgütsel sinizmin davranış boyutu da bulun-
maktadır. 

• Mesleki stres kişinin fizyolojik, psikolojik ve iş çıktıları üzerinde 
yıkıcı sonuçları bulunmakla birlikte, örgütsel sinizm bazen stresle başa 
çıkmak için çalışan tarafından bir savunma mekanizması olarak kullanı-
labilmektedir (Brandes ve Das, 2015: 248).

8.3. İşe yabancılaşma ve örgütsel sinizm 

İşe yabancılaşma ve örgütsel sinizm arasındaki farkları aşağıdaki şe-
kilde sıralamak mümkündür:

• İşe yabancılaşma işin kendisine yönelik iken, örgütsel sinizm ör-
güte karşı geliştirilen bir tutumdur. 

• İşe yabancılaşmada kişinin kendisine olan inancını yitirmesi söz 
konusu iken, sinizmde örgütsel hedeflere yönelik bir inançsızlık bulun-
maktadır. 

• İşe yabancılaşma, çalışanların işlerinin yapısından ötürü kendi-
lerini sosyal ve çalışma ortamının bir parçası olarak görmemelerine karşı 
verdikleri tepkidir. Örgütsel sinizm ise hayal kırıklığı, gerginlik ve kaygı 
gibi işe yabancılaşmadan çok farklı inanç ve davranışları içerir. 
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• İşe yabancılaşma daha çok olumsuz duyguları içermekteyken, si-
nizm duyguların yanında inanç ve davranışları da barındırmaktadır (To-
run, 2016: 63, Dean vd., 1998: 350). 

9. Örgütsel sinizmin öncülleri

Örgütsel sinizm üzerine yapılan çalışmalardan yola çıkarak örgütsel 
sinizmin öncülleri kişisel faktörler ve örgütsel faktörler (örgütsel politi-
kalar, örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme ihlali) olmak üzere iki başlık 
altında incelenmiştir.

9.1.  Kişisel faktörler

Kişisel faktörler kapsamında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni du-
rum ve hizmet süresinin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Yaş: Çalışanın yaşı ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki konusunda 
literatürde farklı sonuçların elde edildiği görülmüştür. Örneğin, uluslara-
rası literatürde Anderson ve Bateman (1997),  James (2005), Fero (2005), 
Bommer, Rich ve Rubin, (2005); yerel literatürde ise Güzeller ve Kalağan 
(2008), Tokgöz ve Yılmaz (2008),  Efilti, Gönen ve Ünal (2008), Turan 
(2011) ve Tayfun ve Çatır (2014) gibi araştırmacılar örgütsel sinizm ile 
çalışanın yaşı arasında anlamlı bir ilişki tespit etmemiştir. Buna karşılık, 
Mirvis ve Kanter (1991) yaptıkları araştırmada,  yaşlı çalışanların gençlere 
oranla daha yüksek sinik davranışlar gösterdiğini ortaya koymuş, bu du-
rumu yaşlı çalışanların eğitim seviyelerinin diğerlerine göre daha düşük, 
ücretlerinin daha az olması ve daha yüksek düzeyde endişeye sahip olma-
ları ile açıklamışlardır. Benzer şekilde, Şahin, Erkış ve Taşpınar (2013) 
yaptıkları araştırmada, yaşlı çalışanlarda daha yüksek sinik davranışlar 
tespit etmiş, bunun nedenini ise yaşla birlikte sorumlulukların artması 
olarak göstermişlerdir.  

Cinsiyet: Çalışanın cinsiyeti ile sinik davranışları arasındaki ilişki 
açısından yine literatürde görüş birliğinin bulunmadığı görülmüştür. Kan-
ter ve Mirvis (1991) çalışmalarında erkeklerin kadınlara göre daha çok 
sinik davranışlar gösterdiğini saptamış, bunu kadınların başkalarına karşı 
daha iyimser olmalarıyla açıklamıştır. Benzer şekilde, Sak (2018) Türki-
ye’de okul öncesi öğretmenler üzerinde yaptığı araştırmada, erkeklerin 
öğretmenlerin kadınlara oranla daha yüksek örgütsel sinizm düzeyine 
sahip olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışmada ise, Lobnikar ve Pagon 
(2004) Slovenya’da polis memurları üzerinde yaptıkları araştırmada, ka-
dın polislerin örgütsel sinizm düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek 
olduğunu tespit etmiş, bu durumda kadınların işyerinde daha çok mağdur 
olmalarının etkili olduğunu savunmuşlardır. Bununla birlikte, çalışanın 
cinsiyeti ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki tespit edemeyen 
çalışmalar çoğunluktadır (Andersson ve Bateman 1997; Fero, 2005; James 
2005; Boomer vd., 2005; Güzeller ve Kalağan, 2008; Efilti vd., 2008). 
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Eğitim düzeyi: Literatürde incelemesinde, araştırmaların eğitim dü-
zeyi ile örgütsel sinizm arasında pozitif bir ilişkiyi desteklediği görül-
müştür (Kalağan ve Güzeller, 2010; Fındık ve Eryeşil, 2012; Fero, 2005). 
Yani, çalışanlar eğitim seviyeleri arttıkça, daha çok sinik davranışlar ser-
gilemektedir. Araştırmacılara göre, bu durumun iki nedeni bulunmakta-
dır. Birincisi düşük eğitim düzeyine sahip çalışanlar içinde bulundukları 
durumu daha kolay kabullenebilmekte ve böylece daha az örgütsel sinik 
eğilime sahip olmaktadır. İkincisi yüksek eğitimli çalışanların örgütten 
beklentisi de yüksek olmaktadır. Bu beklentileri karşılanmayan çalışan-
ların sinik davranma eğilimleri de artmaktadır (Torun, 2016: 71). Delken 
ise duruma farklı yaklaşmış, yüksek eğitimlilerin aldıkları eğitimin yap-
tıkları iş için gereksiz olduğunu düşünmelerinin örgütsel sinizm düzeyle-
rini artırdığını savunmuştur (Delken, 2004: 21). Ancak, Mirvis ve Kanter 
(1991) tersine düşük eğitim düzeyine sahip çalışanların örgütsel sinizm 
düzeylerinin daha yüksek olduğunu savunmuş, bu durumda, düşük eğitim 
düzeyine sahip olanların işyerinde daha az rahat hissetmeleri ve gelecek-
leri konusunda daha çok endişe duymalarının etkili olduğunu iddia etmiş-
tir. Diğer taraftan, örgütsel sinizm ile eğitim düzeyi arasında her hangi bir 
ilişki tespit edemeyen araştırmalar da mevcuttur (Anderson ve Bateman, 
1997; James, 2005; Efilti vd. 2008).

Medeni durum: Medeni durum ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki-
yi inceleyen ve farklı sonuçlar elde eden çalışmalar mevcuttur. Örneğin; 
Kanter ve Mirvis (1989) ayrı yaşayan ve boşanmış çalışanların evli veya 
bekar olanlara kıyasla işyerinde daha çok sinik davranışlar sergiledikleri-
ni tespit etmiştir. Delken (2004) ise çalışmasında, bekar çalışanların daha 
yüksek örgütsel sinizme sahip olduğunu saptamıştır. Öte yandan, medeni 
durum ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki tespit edemeyen araş-
tırmalar da bulunmaktadır  (Efilti vd., 2008; Erdost vd., 2007; Işık, 2014; 
Demirok, 2018). 

Hizmet süresi: Hizmet süresi ile örgütsel sinizm arasında ilişkiyi 
farklı yönlerden ele alan çalışmalar saptanmıştır. Örneğin, James (2005) 
araştırmasında, hizmet süresi ile örgütsel sinizm arasında pozitif ve an-
lamlı ilişki tespit etmiştir. Benzer şekilde, Tayfun ve Çatır (2014) hemşire-
ler üzerinde yaptıkları araştırmada, hastanede 21-30 yıl arası çalışanların 
1-10 yıl arası çalışanlara göre daha fazla örgütsel sinizme sahip oldukla-
rını saptamıştır. Delken (2004) ise çalışmasında hizmet süresinin örgütsel 
sinizmle güçlü ilişkisinin bulunduğunu ve bu ilişkinin önce artıp, daha 
sonra azaldığını savunmuştur. Buna göre çalışan, kariyerinin ilk yılların-
da idealist ve iyimserdir, bu yüzden sinik davranışlar göstermez, ancak 
birkaç yıl sonra örgütsel sinizmi zirveye ulaşır. Bir süre sonra daha de-
neyimli ve örgütle daha iç içe hale gelir ve kendi inançları ve çevresinin 
inançları arasındaki uyumsuzluklarla daha iyi başa çıkar. Böylece, sinik 
ortamda “bilinçli bir idealizm” kazanır ve örgütsel sinizmi tekrar azalma-
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ya başlar. Buna karşılık, iki değişken arasında anlamlı ilişki tespit ede-
meyen çalışmalar da bulunmaktadır (Chibaru vd., 2013; Efilti vd., 2008; 
Erdost vd., 2007). 

Yukarıda kayıtlı araştırmalardan da görüldüğü üzere, kişisel faktör-
lerin örgütsel sinizme olan etkisi konusunda literatürde bir yeknesaklık 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, kişisel faktörlerin örgütsel sinizmde kesin 
olarak etkili olduğu söylenememektedir. 

9.2. Örgütsel faktörler 

Literatürde daha çok incelenmelerine bağlı olarak, örgütsel sinizme 
neden olan örgütsel faktörler, yüksek yönetici maaşları, örgütsel perfor-
mansın zayıf olması, işten çıkarmalar, adaletsizlik algısı ve psikolojik söz-
leşme ihlali başlıkları altında incelenmiştir (Torun, 2016: 75). 

Yüksek yönetici maaşları: Yöneticiler ile çalışanların maaşları ara-
sındaki yüksek farklar örgütsel sinizmi tetiklemektedir. Anderson ve Ba-
teman (1997) çalışmalarında yöneticilerin yüksek maaş almalarının diğer 
kademe çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerini artırdığını ortaya koy-
muştur. Buna göre, çalışanlar ve tepe yöneticiler arasındaki ücret farkının 
yüksek olması, çalışanların örgütün adil davranmadığına yönelik algısını 
artırmakta ve örgüt tarafından sömürüldüklerini düşünmelerine neden ol-
maktadır. 

Örgütsel performansın zayıf olması: Örgütsel performanstaki za-
yıflık da çalışanın sinizmini artırmaktadır. Anderson ve Bateman (1997) 
araştırmalarında zayıf örgütsel performans ile örgütsel sinizm arasında 
pozitif ve anlamlı ilişki tespit etmiş, örgütsel performansta azalmanın, işe 
adanmama ve küçümseme davranışı da dâhil olmak üzere, çalışanların 
örgüte ve yöneticilere karşı negatif tutum sergilemelerine neden olduğunu 
savunmuştur.  

İşten çıkarmalar: Artan iç ve dış rekabet, yeniden yapılanmalar, şir-
ket birleşmeleri ve satın almaları örgütleri maliyetleri düşürmeye ve bü-
yüklüklerini küçültmeye zorlamaktadır. Ancak işten çıkarmalar ani ve 
yüksek sayıda olduğunda, çalışanların moral ve motivasyonu düşmekte, iş 
güvensizliği artmaktadır. Artan iş güvensizliği ise çalışanın örgüte güve-
nini ve bağlılığını azaltmaktadır (Anderson ve Bateman, 1997: 453). Bran-
des ve arkadaşları (2007) örgütün küçülmeye gitmesini ve işgücünün azal-
tılmasını örgütsel sinizmin önemli nedenlerinden biri olarak göstermiştir. 
Anderson ve Bateman (1997) ise işten çıkarmaların çalışanların örgütsel 
sinizm düzeylerini artırdığını ortaya koymuştur. 

Adaletsizlik algısı: Örgütsel adalet, çalışanların örgütte adil muamele 
gördükleri yönündeki algılarını ifade eder (Greenberg, 1988). Araştırma-
larda, dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti olmak üzere üç tür örgütsel 



Murat Baş174 .

adaletin varlığından bahsedilir. Dağıtım adaleti, örgütün verdiği ödüllerin 
veya kaynakların adaletine ilişkin bireyin algısını ifade eder (Greenberg 
ve Cropanzano, 2001). Prosedür adaleti “bir tahsis kararının alınma yol-
larının” adilliğine atıfta bulunur (Greenberg ve Cropanzano, 2001:  123). 
Yani, ücret, terfi, çalışma şartları ve performans değerlemesi gibi unsurla-
rın belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin adil olma derecesini gösterir. 
Etkileşim adaleti ise çalışanların kişilerarası muamele konusunda algıla-
dıkları adaleti ifade eder (Greenberg ve Cropanzano, 2001:  123). Çalı-
şan dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti konusunda örgütün kendisine 
dürüst davranmadığını düşündüğünde örgütsel adaletsizlikten bahsedilir 
(FitzGerald, 2002: 9). 

Chiaburu ve arkadaşları (2013) çalışmalarında dağıtım, prosedür ve 
etkileşim adaleti ile örgütsel sinizm arasında negatif ilişki tespit etmiştir. 
Benzer şekilde FitzGerald (2002) araştırmasında dağıtım, prosedür ve etki-
leşim adaleti konusunda örgütsel adaletsizlik algılayan çalışanların örgüte 
karşı daha çok sinik davranışlar sergilediğini saptamıştır. Bernerth ve ar-
kadaşları (2007) ise çalışmalarında, etkileşim adaleti ve dağıtım adaleti ile 
örgütsel sinizm arasında negatif bir ilişki olduğunu, prosedür adaletinin 
örgütsel sinizm üzerinde fazla etkisinin olmadığını ortaya koymuşlardır. 
Söz konusu çalışmalardan hareketle, genel örgütsel adaletsizlik algısının 
çalışanın sinik davranışlar gösterme eğilimini artırdığı söylenebilir. 

Psikolojik sözleşme ihlali: Psikolojik sözleşme, örgütler ile çalışan-
ların karşılıklı olarak birbirinden beklentilerini içeren, yazılı olmayan ve 
taraflarca açıkça konuşulmamış anlaşmadır (Rousseau, 1995; Torun, 2016: 
77; Andersson, 1996: 1401) Psikolojik sözleşme ihlali ise, işverenin bir 
veya daha fazla yükümlülüğünü yerine getirmediğine yönelik çalışanın 
algısıdır (Morrison & Robinson, 1997: 226). Çalışanlar psikolojik söz-
leşmenin örgüt tarafından ihlal edildiğini algıladığında, örgütün dürüst-
lükten yoksun olduğunu düşünmekte, örgütsel sinizmi besleyen olumsuz 
duygusal tepkiler (öfke, hayal kırıklığı vb.) geliştirmektedirler (Chiaburu  
vd., 2013: 4). Daha önce yapılan birçok çalışma psikolojik sözleşme ihla-
linin sinizme yol açtığını tespit etmiştir (Johnson ve O’leary-Kelly, 2003; 
Brandes vd., 1999; Abraham, 2000; Cartwright ve Holmes, 2006; Naus 
vd., 2007; Tükeltürk vd., 2009).

10. Örgütsel sinizmin sonuçları 

Örgütsel sinizmin sonuçları etki alanına göre bireysel ve örgütsel so-
nuçlar olarak iki bölüme ayrılmaktadır.

10.1. Bireysel sonuçlar

Çalışanın örgütle ilgili beklentilerinin karşılanamaması ve bunun so-
nucunda yaşadığı hayal kırıklıkları örgütsel sinizmi tetiklemekte, çalışan-
da endişe, aldatılmışlık hissi, gerilim, hüsran ve öfkeye neden olmaktadır. 
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(Torun, 2016: 86). Örgütsel sinizmin çalışanların ruhsal ve bedensel sağ-
lıkları üzerinde olumsuz sonuçlarının olduğu farklı araştırmalarla ortaya 
konmuştur. Örneğin,  örgütsel sinikler daha çok iş gerginliği ve duygusal 
tükenmişlik yaşamakta (James, 2005; Eryeşil ve Öztürk, 2016), bu kişiler-
de uyku bozuklukları, sinirlilik hali, depresyon, şiddet içerikli hareketlere 
daha çok rastlanmaktadır (Brandes, 1997; Kalağan, 2009).

Sinizmin neden olduğu psikolojik yıkım çalışanların birtakım sağlık 
sorunlarıyla karşılaşmalarına da neden olmaktadır. Örgütsel sinizmin ki-
şinin kalp hastalığı riskini artırdığı (Everson vd., 1997; Eaton, 2000), ki-
şide alkol ve sigara kullanımını ve kilo alımını artırdığı da araştırmalarla 
tespit edilmiştir (Houston ve Vavak, 1991).

10.2 Örgütsel sonuçlar

Örgütsel sinizmin bireysel sonuçlarının yanında önemli örgütsel so-
nuçları da bulunmaktadır. Bu sonuçlar aşağıda ayrıntılı olarak ele alın-
mıştır.

İş tatminine etkisi: İş tatmini genel olarak kişinin işi ve işiyle ilgili dene-
yimlerini değerlendirmesinden kaynaklanan olumlu duygusal durum olarak 
tanımlanmaktadır (Locke, 1976: 1300). Yapılan çalışmalar örgütsel sinizmin 
çalışanın iş tatminini azalttığını ortaya koymuştur (Özgener vd., 2008; Abra-
ham, 2000; Arabacı, 2010; Eaton, 2000; Wanous, Reichers, & Austin, 1994). 
Çalışanın örgütle ilgili beklentilerinin karşılanamaması ve bunun sonucunda 
yaşadığı hayal kırıklıkları örgütsel sinizmi tetiklemekte, örgütsel sinizmin 
beraberinde getirdiği endişe, aldatılmışlık hissi, gerilim, hüsran ve öfke duru-
mu ise çalışanın işiyle ilgili olumsuz değerlendirmede bulunmasına, böylece 
iş tatmininin azalmasına neden olabilmektedir (Torun, 2016: 86).

Örgütsel bağlılığa etkisi: Örgütsel bağlılık, çalışanın işvereniyle 
olan ilişkisini niteleyen ve çalışanın şirket içinde çalışmaya devam etme 
veya devam etmeme kararına etkileri olan psikolojik bir durumdur (Me-
yer ve Allen, 1991: 63). Meyer ve Allen (1991: 64) örgütsel bağlılığı duy-
gusal bağlılık, (çalışanın kendi kimliğini örgüte tanımlaması ve örgüte 
duygusal olarak bağlanması), normatif bağlılık (çalışanın örgütte kalma 
yükümlülüğü hissetmesi) ve devamlılık bağlılığından (çalışanın örgütten 
ayrılmanın maliyetini hesaplayarak örgüte bağlanması) oluşan üç alt kola 
ayırmıştır. Sinik çalışanların daha az örgütsel bağlılık gösterdikleri farklı 
çalışmalarla ortaya konmuştur (Wanous vd., 2000; Eaton, 2000; Fındık ve 
Eryeşil, 2012) . Bu durumda,  sinik çalışanların daha yüksek ahlaki değer-
lere sahip olmalarından ötürü yönetimsel kararları daha çok sorgulamala-
rının ve başkalarına güvensizlik hissetmelerinden dolayı kendilerini daha 
çok geri çekmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir (Abraham, 2000). 

İşten ayrılma niyetine etkisi: Çalışanın işyeriyle ilgili yaptığı olum-
suz değerlendirmeler bir süre sonra işinden memnun olmamasına ve işten 



Murat Baş176 .

ayrılma niyetinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örgüte karşı sinik 
davranışlar sergileyen çalışan genel olarak, işine (örn, düşük iş tatmini) ve 
örgüte (örn, düşük örgütsel bağlılık) karşı olumsuz tutumlar sergilemekte, 
bu tutumu daha sonra işten geri çekilme ve ayrılma niyetine yol açabil-
mektedir. Böylece örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif 
bir ilişki olduğu söylenebilir (Chiaburu vd., 2013: 5, Çınar vd., 2014: 429). 

Örgütsel vatandaşlık davranışının azalması: Örgütsel vatandaşlık 
davranışı ilk kez Organ (1988: 4) tarafından tanımlanmış ve “resmi ödül 
sistemi içerisinde doğrudan veya açıkça tanımlanmayan, bununla birlikte 
örgütün etkin işleyişine yardımcı olan gönüllü bireysel davranış” olarak 
ifade edilmiştir. Literatürde, örgütsel sinizmin çalışanların örgütsel vatan-
daşlık davranışını azalttığını ortaya koyan araştırmalar tespit edilmiştir 
(Andersson ve Bateman, 1997; Yetim ve Ceylan,2011). Zira, çalışanların 
örgüte yönelik kızgınlıkları ve hayal kırıklıkları arttığı ölçüde, örgüt için 
görev tanımı dışındaki işleri (ekstra rol davranışları) yapma istekleri o öl-
çüde azalacaktır (Andersson 1996: 1397).

İşe yabancılaşmanın artması: İşe yabancılaşma genel olarak kişinin 
işinden duygusal olarak uzaklaşmasını ifade eder (Hirschfeld ve Feild, 
2000: 790). Seeman’a göre (1959) yabancılaşmanın beş türü bulunmakta-
dır. Bunlar; güçsüzlük, anlamsızlık, izolasyon, kuralsızlık ve kendinden 
uzaklaşmaktır. İşyerindeki bazı kuralların ve normların (örneğin, iş üze-
rinde yönetimsel kontrolün bulunması, rutin görevlerin katı ve sert kural-
larla yönetilmesi gibi) çalışanların işyerinde özerkliğini ve işe katılımları-
nı önlemekte, bu durumda çalışanlar işyerinde güçsüzlük, anlamsızlık ve 
kendinden uzaklaşma gibi duygular yaşamaktadır (Sarros vd., 2002: 287). 
Aynı zamanda yabancılaşmanın şok, ihanet, aşağılanma ve utanç duygu-
larına neden olduğu da gözlemlenmiştir (Vickers ve Parris, 2007: 116). Bu 
kapsamda işe yabancılaşmanın örgütsel sinizmle ilişkili olduğu değerlen-
dirilmektedir. Yapılan muhtelif araştırmalar da bu ilişkiyi kanıtlamıştır 
(Abraham, 2000; Demir vd, 2018; Rubin vd., 2009; Çivilidağ, 2015). 

Öte yandan, her ne kadar örgütsel sinizmin negatif sonuçları ağırlıkta 
olsa da, Brandes ve Das (2015) çalışanların iş stresi ile mücadele etmek ve 
sıkıntılarını hafifletmek için sinizmi bir başa çıkma mekanizması olarak 
görebildiklerini, bu nedenle, yöneticilerin sinizmi bastırmaya çalışmala-
rının bazen etkisiz ve hatta zararlı olabileceğini iddia etmiştir. Buna göre, 
alaycı mizah çalışanın hayal kırıklıklarını aştığı bir mücadele mekaniz-
ması olup, sosyal desteği ve iş arkadaşları arasındaki uyum ve işbirliğini 
artırabilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle alaycıların hafif mizah yap-
masını yasaklamak, örgüt için faydalı olan eleştirel düşünme ve yeniden 
değerlendirmenin (reevaluation) azalmasına neden olacaktır. Ancak, alay-
cı mizahın aşırıya kaçması tabi ki örgütün müdahalesini gerektirmektedir.
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11. Örgütsel sinizmi ölçmede kullanılan ölçekler

İlk örgütsel sinizm ölçeği Niederhoffer (1967) tarafından “Behind the 
Shield” adlı çalışmasında kullanılmıştır (Qian ve Daniels, 2008: 37). Bi-
reylerin sinik eğilimlerini tespit etmek amacıyla Kanter ve Mirvis (1991) 
tarafından geliştirilen yedi, Wrigtsman (1992) tarafından geliştirilen on 
maddelik genel sinizm ölçekleri de bulunmaktadır (Karacaoğlu ve İnce, 
2012: 81). Ancak literatürde sıklıkla kullanılan ölçek Brandes, Dharwa-
dkar ve Dean (1999) tarafından Dean ve arkadaşlarının (1998) örgütsel 
sinizm tanımından hareketle geliştirilen 13 maddelik bir ölçektir. Ölçek, 
bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. 
Bilişsel ölçek çalışanların örgütlerinin dürüstlüğü ve samimiyetleri hak-
kındaki bilişsel değerlendirmelerini ölçer. Duygusal ölçek sıkıntı, öfke ve 
tiksinme gibi olumsuz duyguların üç boyutunu yansıtır. Davranışsal ölçek 
ise sinizmle ilgili eleştirel ve aşağılayıcı ögeleri içerir (FitzGerald, 2002: 
19).

Örgütsel sinizm ölçeğinin Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyar-
laması yapılmış, Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından ise tekrar geçerli-
lik ve güvenirliği test edilmiştir.  Buna göre, ölçeğin güvenilirliği yüksek 
(0.91), faktör yüklerinin ise 0.52 – 0.88 aralığında değiştiği görülmüştür. 
Alfa katsayısı duygusal boyut için 0.94, bilişsel boyut için 0.87, davranış-
sal boyut için ise 0.82 çıkmıştır (Karacaoğlu ve İnce, 2012: 84-85). Ay-
rıca ölçek, beşli Likert formatında yanıtlanacak şekilde düzenlenmiştir. 
Ölçekteki soru maddelerine ilişkin cevaplar 1: kesinlikle katılmıyorum, 
2: katılmıyorum, 3: kısmen katılıyorum, 4: katılıyorum, 5: kesinlikle ka-
tılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe 
uyarlaması Ek-1’de sunulmaktadır. 

12. Sonuç 

Bu çalışmada, örgütler için önemli bir konu olan örgütsel sinizm kav-
ramı boyutlarıyla birlikte ele alınmış ve nedenleri ve sonuçları incelenmiş-
tir. En yaygın tanımıyla örgütsel sinizm, bilişsel, duygusal ve davranışsal 
boyutlar içeren çalışanın örgüte karşı geliştirdiği olumsuz bir tutumdur. 
Buna göre, sinik çalışan örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna inanmak-
ta, örgüte karşı olumsuz duygular beslemekte ve bu inanç ve duygularını 
örgüte karşı aşağılayıcı ve eleştirel davranışlar göstererek açığa vurmak-
tadır (Dean vd., 1998: 345). Örgütsel sinizm üzerine yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, bu çalışmaların kavramı farklı yönlerden ele aldığı görül-
mektedir (Dean vd., 1998; Andersson, 1996, Andersson ve Bateman, 1997; 
Abraham 2000; Qian, 2007). Bu kapsamda, örgütsel sinizm kişisel sinizm, 
toplumsal/kurumsal sinizm, çalışan (işgören) sinizmi, örgütsel değişim 
sinizmi ve mesleki sinizm olarak beş farklı türe ayrılmaktadır (Delken, 
2004: 14). 
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Çalışanda birçok faktör örgütsel sinizmi tetikleyebilmektedir. Yöne-
ticiler ile çalışanların maaşları arasındaki farkın yüksek olması, örgütün 
başarısız performans göstermesi, örgütün ani ve yüksek sayıda işten çı-
karmalar yapması, çalışanın örgütün adaletli davranmadığını düşünme-
si ve örgütün psikolojik sözleşme ihlali yapması gibi durumlar çalışanın 
örgütsel sinizmini artırmaktadır. Örgütün dürüst olmadığını düşünen ve 
örgüte karşı olumsuz duygular geliştiren çalışan ise ruhen ve bedenen yıp-
ranmakta, sonuçta, işe yabancılaşmakta; iş tatmini, örgütsel bağlılığı ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı azalırken, daha çok işten ayrılmayı düşün-
mektedir. 

Örgütsel sinizmi önlemek için, örgütlerin öncelikle örgütsel adalet-
sizliğin önüne geçmesi gerekmektedir. Çalışanlara performansa dayalı üc-
ret verilmesi, iyi performansın ödüllendirilmesi, yönetici-çalışan maaşları 
arasındaki farkın azaltılması örgütsel adaletsizliğin önlenmesine yönelik 
eylemler arasında sayılabilir. Ayrıca, çalışanların örgütte karar alma me-
kanizmalarına dâhil edilmeleri, işlerinde kendilerine özerklik sağlanma-
sı, fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için imkan tanınması, örgütsel 
kararlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gibi eylemler çalışanların 
örgütün kendilerine değer verdiği algısını artıracaktır. Böyle bir durum-
da, çalışanlar örgütün dürüst ve adil olduğunu düşüneceklerinden, sinik 
davranışlarının azalması da muhtemel görülmektedir.  

Ek-1: Örgüsel Sinizm Ölçeği

Faktör 1: Duygusal
1. Çalıştığım işletmeyi düşündükçe gerilim yaşarım.
2. Çalıştığım işletmeyi düşündükçe hiddetlenirim.
3. Çalıştığım işletmeyi düşündükçe sinirlenirim.
4. Çalıştığım işletmeyi düşündükçe içimi bir endişe kaplar.
Faktör 2: Bilişsel 
5. Çalıştığım işletmenin politika, amaç ve uygulamaları arasında çok az ortak yön 
vardır.
6. Çalıştığım işletmede, bir uygulamanın yapılacağı söyleniyorsa, bunun gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği konusunda kuşku duyarım.
7. Çalıştığım işletmede, söylenenler ile yapılanların farklı olduğuna inanıyorum.
8. Çalıştığım işletmede, çalışanlardan bir şey yapmaları beklenir, ancak başka bir 
davranış ödüllendirilir.
9. Çalıştığım işletmede, yapılacağı söylenen şeyler ile gerçekleşenler arasında çok az 
benzerlik görüyorum.
Faktör 3: Davranışsal
10. Başkalarıyla, çalıştığım işletmedeki işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında konuşurum.
11. Başkalarıyla, çalıştığım işletmedeki uygulamaları ve politikaları eleştiririm.
12. Çalıştığım işletmeden ve çalışanlarından bahsedildiğinde, birlikte çalıştığım 
kişilerle anlamlı bir şekilde bakışırız.
13. Çalıştığım işletme dışındaki arkadaşlarıma, işte olup bitenler konusunda yakınırım.

Kaynak: Karacaoğlu ve İnce, 2012: 85
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Giriş

Turizm sektörü 1950’ li yıllardan beri gelişme göstermekte ve bu sa-
yede ülkelere büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkelerin özellikle yatırım 
yaptığı bir sektör olan turizm sektörünün birçok sektörle etkileşim ve 
ilişki içerisinde olması, ülkelerin ekonomileri başta olmak üzere pek çok 
alana olumlu katkıda bulunmaktadır.

Dünya genelinde turizm faaliyetlerine katılanların sayısındaki hızlı 
yükseliş ve sosyal, ekonomik, sosyo-kültürel gelişmelerin hızı, turizm iş-
letmelerinin ve diğer işletmelerin üretim faaliyetlerinde ve diğer çevre ile 
ilişkilerinde değişmeleri meydana getirmiştir. Bu durumun oluşmasında; 
uluslararası rekabet ortamı, teknolojideki değişmeler ve gelişmeler, ça-
lışma hayatında insan faktörünün üretim bileşeni olarak bulunması gibi 
temel unsurlar mevcuttur. Bu unsurların yanı sıra önemli olan başka bir et-
men de bulunmaktadır. Müşterilerin ürün ve hizmetlerde fiyat, miktar ve 
özellik faktörlerini analiz ederek bilinçli bir şekilde tercih etmeleri diğer 
temel unsurlar gibi ön plana çıkmaktadır. Müşterilerin tüm turizm faali-
yetlerindeki bütçelerinin temel harcamalarını; ulaştırma, yiyecek-içecek 
ve konaklama giderleri oluşturmaktadır (Yılmaz, 1997).

Turistlerin turizm faaliyetleri kapsamında konaklama ihtiyacı ile bir-
likte yiyecek-içecek ve diğer birçok ihtiyaçlarını karşılayan otel işletme-
leri misafirlerine en iyi şekilde hizmet sunmak için ürün ve hizmet üretme 
gayretlerinin yanında, söz konusu işletmenin sürekliliğini mevcut kılmak 
üzere karlılık hedeflerini de düşünmek durumundadır.

Konaklama endüstrisi nitelikleri kapsamında diğer endüstrilerden 
oldukça farklılık göstermektedir. Başlıca ürünün, ağırlama ve konakla-
ma olduğu bu sektörün farklı olmasının nedeni ise insan unsurunun bu-
lunmasıdır. Turistlerin taleplerinin sıklıkla değişmesi, teknolojik geliş-
meler, ulaşım imkanlarının daha kolay olması, rekabetin yoğunlaşması, 
sosyo-kültürel etkileşimler gibi tüm değişmeler ve gelişmeler konakla-
ma endüstrisini doğrudan etkileyen unsurlardır. Konaklama sektöründe-
ki işletmeler turistlere oldukça kaliteli bir konaklama hizmeti sunmak ve 
onları daha iyi koşullarda ağırlamak için bu gelişmeleri ve değişimleri 
yakından, sürekli takip etmek durumundadır (Dönmez, Arıcı ve Angay 
Kutluk, 2011).

Otel işletmeleri, bu gelişmeleri ve değişmeleri uygun şartlar kapsa-
mında benimsemekte ve uygulamaktadır. Yönetim durumu, maliyet ya-
pısı, işletme yapısı ve sektör durumu gibi şartlar firmaların söz konusu 
bu unsurları ne derecede kendilerine katabilecekleri noktasında belirleyici 
olmaktadır. İşletmeler yiyecek- içecek maliyetleri başta olmak üzere tüm 
maliyetlerini en az düzeye indirerek işletmenin sürekliliğini etkin duruma 
getirme çabası gütmek ve karlılık sağlamak zorundadırlar (Yılmaz, 2007: 
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1). İşletmelerin hedeflenen karlılık düzeyine ulaşabilmesi için tüm faa-
liyetler kapsamında satış ve maliyetler gibi konularda etkin bir yönetim 
anlayışı benimsenmelidir (Azaltun, 2007: 95).

Son dönemlerde otel işletmelerinin kazanç kaynağının oldukça büyük 
bir bölümü yiyecek- içecek satışlarından toplanan gelirlerle elde edilmek-
tedir. Fakat konaklama endüstrisinde her şey dahil veya ultra her şey dahil 
gibi sistemlerin kullanılmasıyla oluşan rekabet sebebiyle yiyecek-içecek 
bileşenlerinin maliyetleri de oldukça fazla önemli hale gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin en önemli gelir kaynağı olan 
yiyecek-içecek kalemlerinin maliyetlemesini araştırmak, bu kapsamda 
maliyetleme de kullanılan yöntemleri belirlemek ve incelemektir. Çalış-
ma kapsamında öncelikle maliyet kavramı ele alınacak, otel işletmelerin-
de yiyecek-içecek maliyetlerine değinilecek, daha sonra ise yiyecek-içe-
cek maliyetlemesinde kullanılan yöntemlere yer verilecek ve örnek bir 
otel işletmesinde uygulamalar gerçekleştirilecektir.

1. OTEL İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET-
LERİ

1.1. Maliyet Kavramı

Maliyet, bir ürün veya hizmetin üretilmesi için tüm faaliyetlerin ve 
harcamaların analiz edilmesi sonucunda oluşur. Genel olarak maliyet, be-
lirlenen ve istenilen bir amacı gerçekleştirmek için üstlenilmesi gereken 
fedakarlıkların parasal bütünüdür (Büyükmirza, 2007: 44). Maliyet, ürün-
lerin ve hizmetlerin ortaya çıkması, satış ve pazarlanabilmesi için kul-
lanılan destekleyici faktörlerin maddi olarak para birimi şeklinde ifade 
biçimidir.

Başka bir tanıma göre maliyet; belli bir hedefe ulaşmak, amacı ger-
çekleştirmek için göze alınan tüm zorluk ve fedakarlıkların maddi olarak 
parasal tutarı şeklinde ifade edilmektedir. Bu nedenle göze alınan tüm 
zorluk ve fedakarlıkların parasal ifadesi ulaşılacak olan hedefin maliyetini 
meydana getirecektir (Karakaya, 2004: 14).

Tanımlardan da düşünüldüğü üzere maliyet; kuruluşun devamlılığını 
ve karlılığını etkin hale getirebilmesi için parayla ifade edilebilen zorluk-
ları niteleyen ürün ve hizmet giderlerinin tümüdür.

İşletmeler için iki kavram büyük önem taşımaktadır. Bunlar; maliyet 
ve maliyet kontrolü olarak nitelendirilmektedir. Maliyet kontrolü, işlet-
menin sürekliliğinin sağlanması için önemle üzerinde durulması gereken 
bir konudur.

Maliyet kontrolü kavramını tanımlamak gerekirse; Teknolojik geliş-
meler ve dünyadaki ekonominin büyümesi rekabet yoğunluğunu artırmış 
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ve işletmelerde daha hızlı, daha kontrollü karar verme durumunu mecburi 
hale getirmiştir. Yoğun rekabet şartlarında işletmenin daha pratik kont-
rol edebileceği; karlılığı direkt olarak belirleyici faktörlerin en önemlisi 
maliyetlerdir. Maliyet kontrolünü, amaçlanan düzeyde ve kalitede ürün 
ve hizmet üretimi gerçekleştirebilmek için lazım olan miktarın üzerinde, 
yani fazla kaynak kullanılmasının kontrol altında tutulması şeklinde ifade 
etmek mümkündür (Kutlan, 1988: 21).

Otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyetlerini denetim faaliyeti ve 
süreci menü kontrolüyle etkin hale gelir. Menü, yalnız başına etkin bir 
kontrol aracı olmanın yanı sıra, işletme için satış, pazarlama, reklam gibi 
faaliyetleri de yürütme aracı durumundadır (Ninemeier, 2001: 132). Me-
nünün bu şekilde fazla yönlü nitelikleri sebebiyle, işletmelerin maliyet 
kontrol sürecinden daha öncesinde menülerini daha düzenli ve dengeli 
bir şekilde hazır duruma getirmeleri zorunludur (Jones ve Mifli, 2001: 
61-71). Maliyet kontrolü, kontrolün gerçekleştirilebilmesi için standart-
lar oluşturulmasını, oluşan sayılarla standartların kıyaslanmasını, mali-
yeti oluşturan öğelerin yapılabildiğince hesaba eklenmesini ve denetim 
altına alınabilir maliyet faktörlerinden nasıl tutum sağlanabilir, sorusunun 
üzerinde durulmasını gerekli hale getirir (Azaltun, 2007: 26). Ayrıca yiye-
cek-içecek maliyet kontrolü, turizm endüstrisinde ürünlerin ve hizmetle-
rin satışı ile başlayıp turistlere sunulmasına kadar olan tüm faaliyetlerde 
oluşabilecek maliyetlerin kontrol altında tutulmasını hedefler.

1.2. Otel İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyetlerinin Özellikleri

Otel işletmelerinde yiyecek-içecek departman maliyetini oluşturan 
temel giderler şu şekildedir (Köroğlu vd., 2011: 36):

- Personel harcamaları

- Yiyecek-içecek temel ürün gideri

- Genel üretim masrafları (temizlik, mutfak malzemeleri vb.) üre-
tim faaliyetleriyle ilgili bu harcamaların yanı sıra kira, elektrik, ısınma, 
kırtasiye gibi harcamalar da genel yönetim gideri olarak nitelendirilmek-
tedir (Yılmaz, 2010: 27).

Bir yiyecek-içecek bölümünün genel maliyetini çoğunlukla, yiyecek- 
içecek ürün ve personel maliyetleri meydana getirmektedir. Bir yiyecek-i-
çecek işletmesinin faaliyet dönemi boyunca yiyecek-içecek ürün ve perso-
nel için gerçekleştirilen harcamalar, işletmenin kira veya diğer üstlendiği 
maliyetlerden daha yüksektir (Pavesic ve Magnant, 2005: 8).

Bu masraflardan sadece yiyecek-içecek ürün harcamasının ne dere-
ce olduğu daha kolay ve net olarak hesaplanabilir. İşçilik harcamalarını 
net olarak bulmak zor bir çalışmadır. Bunun nedeni ise, diğer bölümler-
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deki personellerin de yiyecek-içecek çalışmalarını yapabilmek hedefiyle 
ortaya koyduğu bir emek ve gayretin mevcut olmasıdır. Bazı bölümlerin 
personelleri, örneğin; restoran temizlik personelleri, satın alma görevlisi, 
ambar personeli, santral memuru ve bazen yöneticiler bile çalışma zaman-
larının belli bir bölümünü yiyecek-içecek departmanının faaliyetleri için 
kullanmaktadırlar. Tedarik departmanı otelin tüm satın alma işlemlerini 
gerçekleştirir. Bu departmanın çalışma süresinin ne kadarını yiyecek-i-
çecek faaliyetleri için veya kat hizmetleri için harcadığını tespit etmek 
oldukça zor bir durumdur. Bu durum, işletmede diğer çalışmaları yapan 
personelleri de kapsamaktadır (Bulut, 2014: 8). Yiyecek-içecek bölümü ol-
dukça kapsamlı bir alana bölünmüş durumdadır. Turistlerin isteklerindeki 
değişiklikler, sosyal ve ekonomik durumlar, rekabetçi planlar gibi faktör-
lerdeki çeşitlilikler, yiyecek ve içecekleri de çeşitliliğe zorlamakta ve bu 
durum yiyecek-içecek ürün maliyetlerini de etkilemekte, artmasına neden 
olmaktadır (Sarıışık, 1998: 20). Her şey dahil ve ultra her şey dahil sistem-
lerini bünyesinde uygulayan otellerin, açık büfelerinde birçok yiyeceğin 
olması, sıcak ve soğuk yiyeceklerdeki çeşitliliğin bulunması, farklı alan-
lardaki barlarda mevcut olan çeşitli içecekler, ürünlerin farklılığını ifade 
etmektedir. Bireylerin cinsiyetleri, yaşları, kültürleri gibi unsurların mev-
cut olması bu farklılığı gerekli hale getiren niteliklerdir (Bulut, 2014: 9).

Otel işletmelerinde, yiyecek-içecek sunumları ve tüketimi yapıldığın-
da, bu yiyecek ve içecek için yapılan maliyet ‘gider’ olarak adlandırılır. 
Yiyecek-içecek turist tarafından tüketilmemiş olsa bile (görevlilerin fazla 
yiyecek tüketimi gibi) maliyet göze alınmış olduğundan dolayı, bu durum-
daki yiyecek-içeceklerin tüketilmiş oldukları düşünülür. Bu durumdan 
dolayı, bir yiyecek-içecek masrafı, tüm bunların üretimi için katlanılan 
harcamaların bütünüdür (Dittmer ve Keefe, 2005: 12).

Yiyecek-içecek departmanı, otel işletmeleri için oldukça önemli bir 
gelir unsuru olmasının yanı sıra, işletme harcamaları içerisinde personel 
masrafından sonra giderlerin oldukça yüksek bir bölümünü yiyecek-i-
çecek maliyetleri meydana getirmektedir. Otel işletmeleri turizm sektö-
ründeki yoğunlaşan rekabet ortamında etkin başarıyı sağlayabilmeleri ve 
işlevlerini sürdürebilmeleri için; satışlarını yükselten faaliyetlerinin ya-
nında, yiyecek-içecek maliyetlerini en iyi şekilde planlamak ve maliyetler 
için kontrol fonksiyonlarına büyük önem vermek durumundadırlar (Çam, 
2009: 504).

1.3. Otel İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Biriminin Maliyetini 
Meydana Getiren Masraflar

Bu giderler; işgören maliyetleri, ürün giderleri ve diğer maliyetler 
şeklinde ifade edilebilir. Bu maliyetlerden yalnızca ürün giderleri birim 
başına analiz edilir. ‘Yiyecek-içecek maliyeti’ ifadesinden sadece üretim 
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ve satış için ele alınan ürünlerin maliyeti anlaşılmaktadır. Bu maliyetlerin 
kontrol altına alınması daha önceden oluşturulmuş standartlar kapsamın-
da mümkün olabilmektedir (Yılmaz, 2005: 39).

Bunun yapılabilmesi için bu masraf unsurlarının belirli bir standart 
kapsamına alınması gereklidir. Oluşturulan bu standartlar iki kategoride 
incelenebilir (Witzky, 1974: 130);

- Cari standartlar

-     Ölçümlenmiş standartlar

Cari standartlar sıklıkla tahmin yoluyla belirlenen standartlar olarak 
ifade edilir. Mesela, barda bulunan alkol şişesinde ne kadar bardak al-
kol olduğunun tahmin edilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu standart 
türünde duyarlı bir ölçüm zorunlu değildir. Fakat iyi bir maliyet kontro-
lü için ölçümlenmiş standartlara ihtiyaç duyulur. Hatta şart olarak ifade 
edilebilir. Duyarlı ölçümler gerçekleştirilerek standartlar tespit edilebilir.

2. OTEL İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK 
MALİYETLEMESİ  İÇİN  KULLANILAN YÖNTEMLER

Yoğun rekabet koşullarında işletmelerin karlılığı sağlamaları ve sü-
rekliliği etkin kılmaları için maliyetleri en iyi şekilde planlamaları gerek-
mektedir. Özellikle otel işletmelerinde yiyecek-içecek bölümünün mali-
yetlerinin iyi bir şekilde planlanması ve uygulanması işletme için büyük 
ölçüde önem arz etmektedir. Otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyet-
lerinde planlama yapılırken çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; 
faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı, kaizen maliyetleme yaklaşımı, 
standart maliyet yöntemi ve tam zamanında üretim yöntemi olarak adlan-
dırılmaktadır.

2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı

İşletmeler, ürün fiyatlandırma kararı, tüketici karlılık analizi gibi 
çeşitli analizlerde ve bütçeleri belirleme gibi faaliyetlerde bilgileri elde 
etmek için faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini genellikle kullanmak-
tadır (Anand ve ark., 2005: 126).

Faaliyet tabanlı maliyetleme, ürün ya da hizmete ne derecede ekle-
neceği net olmayan genel faaliyet maliyetlerinin olabildiğince doğruya 
yakın eklenmesini temel almaktadır. Genel faaliyet masraflarının mali-
yetlere eklenmesinde sadece bir maliyet unsuru değil, tüm faaliyet için 
farklı maliyet unsurları kullanılmasını esas alan bir yaklaşımdır (Bengü, 
2005: 187).

Otel işletmelerinde faaliyet tabanlı maliyetlemeyi uygulamak için 
öncelikle işletme faaliyetlerinin gruplara dağılımı zorunlu ve oldukça 
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önemlidir. Ürün ve hizmet üretimi kapsamında temel faaliyetlerin tespit 
edilerek kendi aralarında faaliyet gruplarına dağılımının yapılması grup-
ların oluşturulması gerekmektedir. Bunları faaliyet merkezleri olarak ad-
landırmak mümkündür.

Yiyecek-içecek faaliyet merkezi, tüketicilerin her türlü yiyecek, içe-
cek ihtiyaçlarının ve bu doğrultuda isteklerinin karşılanması üzerine 
kurulmuştur. Bu gaye ile depodan mutfak kısmına aktarılan yiyecek ve 
içecek malzemeleri elverişli koşullarda ve ortamda kullanılma aşaması 
gelene kadar belirli bir süre bekledikten sonra üretim işlemine dahil edil-
mektedir.  (Bozkurt, 2010: 81).

Oldukça önemli bir masraf kalemi olan yiyecek-içecek maliyetlerinin 
kontrolünün otel işletmeleri tarafından daha bilinçli ve planlı olarak yapıl-
ması işletmelerin kârlılığına ve sürekliliğine olumlu katkıda bulunmakta-
dır (Okutmuş ve Ergül, 2013: 5411). Geleneksel maliyet yöntemlerinden 
daha farklı bir şekilde faaliyet tabanlı maliyetleme; eldeki kaynakları bi-
tiren işlemlerin sebep olduğu faaliyet masraflarının, faaliyetlerin yapısal 
nitelikleri ve mamuller veya hizmetler arası bağın değerlendirilmesi ile 
tespit edilmesi ve fazla sayıda maliyet unsurları ile mamullere veya hiz-
metlere faaliyetleri kullandıkları oranda eklenmesi yoluyla net ve doğru 
maliyet bilgileri sunmaktadır. Bu işleviyle otel işletmelerinde gerçeğe ol-
dukça yakın maliyetleri tespit etmek, faaliyet tabanlı maliyetleme yakla-
şımının benimsenmesi ve uygulanması ile mümkün olabilmektedir (Altu-
nay, 2012: 3)

2.1.1 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımının Uygulanması

Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini uygulamaya geçirmek için ilk 
kademede, hizmet üretimi esnasında yapılan faaliyetler ve faaliyetlerin 
niteliklerine göre toplandığı faaliyet merkezlerinin tespit edilmesi zorun-
ludur. Faaliyet tabanlı maliyetleme uygulamasını incelemek için Konya’ 
da 5 yıldızlı örnek bir otel işletmesi seçilmiş ve otel işletmesi içindeki yi-
yecek-içecek departmanında bu maliyetleme yöntemi uygulanmıştır. Otel 
işletmesinin faaliyet merkezleri ve bu faaliyet merkezlerinin alt işlevleri 
tablo halinde sunulmuştur. Tabloda otel işletmesinin tüm faaliyet merkez-
leri verilmiştir. Ancak araştırmanın kapsamını yiyecek-içecek departmanı 
oluşturduğu için faaliyet tabanlı maliyetleme uygulaması kapsamında sa-
dece yiyecek-içecek departmanı ele alınmış ve incelenmiştir.

Faaliyet Merkezleri ve Alt İşlevlerinin Tespit Edilmesi

Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini uygularken ilk adımda, hiz-
meti oluşturma esnasında gerçekleşen faaliyetler ve faaliyetlerin nitelik-
lerine uygun şekilde bir araya gelen faaliyet merkezlerinin tespit edilmesi 
oldukça önemlidir. Verilen tabloda otel işletmesinin faaliyet merkezleri ve 
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faaliyet merkezlerinin alt işlevleri sunulmuştur. Uygulama faaliyet mer-
kezleri olarak ise konaklama (ön büro), yiyecek-içecek, rekreasyon ve eğ-
lence, genel etkinlikler şeklinde 4 birim kategori olarak faaliyet merkezi 
tespit edilmiştir.

Tablo 1: Otel İşletmesi Faaliyetleri ve Faaliyet Merkezleri

Otel İşletmesi Faaliyet 
Merkezleri Faaliyet Merkezleri Alt İşlevleri

Konaklama
Ön Büro (M1)

 Misafirin Karşılanması

 Misafirin Odaya Yerleştirilmesi

 Kat Hizmetleri İşlevlerinin Yürütülmesi

 Misafir Çıkış Faaliyetleri

Yiyecek-İçecek.(M2 )

 Yeme ve İçme Faaliyeti İçin Alanının Hazırlanması

 Misafir Özel Siparişlerinin Yürütülmesi

 Extra Yiyecek- İçecek İsteklerinin Karşılanması

Rekreasyon ve                                                   
Eğlence ( M3 )

 Misafirin Eğlence Alanında Ağırlanması

 Eğlence Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Eğlence Alanının Genel Temizlik ve Bakımı

Genel Etkinlikler        ( 
M4 )

 Genel Etkinlik Alanının Hazırlanması

 Havuz, Sauna, Spor Salonu vb. Alanların Hazırlanması

 Fitness Etkinliklerinin Verilmesi

 Alanın Temizlenmesi ve Bakımı

Kaynak: Başdin, 2016: 66-67
Yiyecek- İçecek Faaliyet Merkezi (M2)

Yiyecek-içecek faaliyet merkezinde; mutfak departmanında yiyecek 
ve içeceklerin üretilmesi işlevleri tamamlanırken, yeme-içme bölümün-
de de alanın hazırlanması işlevleri gerçekleştirilmektedir. Misafirlerin 
yeme-içme alanında ağırlanmasından sonra misafirler açık büfe sistemi 
kapsamında yiyecek ve içeceklerini kendileri servis olarak almaktadır. 
Aynı zamanda misafirlerin yiyecek ve içeceklerle alakalı özel istek ve ta-
leplerinin mevcut olması durumunda departman personelleri vasıtasıyla 
hizmet verilmektedir. Misafirlerin normal yiyecek ve içecek sunum saat-
leri haricinde ek olarak yiyecek ve içecek isteklerinin olması durumunda 
istek ve ihtiyaçları yerine getirilmeye çalışılmaktadır (Başdin, 2016).
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Maliyet Aracılarının Tespit Edilmesi

Otel işletmesinin Mart 2019 ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ge-
nel imalat masraflarının hangi işlevler sebebiyle oluştuğu ifade edilme-
ye çalışılmaktadır. Geleneksel maliyetlendirme uygulamasında paylaşım 
öğesi olarak tanımlanan maliyet aracıları; masraflar ile masrafların yapıl-
dığı işlevler arasında olan bağı tespit etmede uygulanan ve paylaşım öğe-
lerine göre daha net ve gerçekçi maliyetlerin meydana getirilmesinde yar-
dımcı olmaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetlemenin geleneksel maliyetleme 
uygulamasından farklı olmasını sağlayan önemli niteliklerden biri; genel 
üretim masrafları için ayrı ayrı olarak ihtiyaç duyulduğunda bir faaliyet 
aracının tespit edilebilir olmasıdır.

Yiyecek-içecek giderlerine göre belirlenen maliyet aracıları; yiyecek 
maliyetleri için porsiyon sayısı, içecek maliyetleri için yine aynı şekilde 
porsiyon sayısı olarak ele alınmıştır.

Gider kalemleri içerisinde dolaylı yiyecek-içecek masraflarının misa-
firlerin tükettiği porsiyon sayılarıyla ilişkili olduğu varsayılarak porsiyon 
sayıları ile ilişkili olarak paylaşımı gerçekleştirilecektir. Yetişkin bir ki-
şinin bir gün içerisinde 7 adet tabak yemek vb. tüketeceği ortalama veri 
olarak ele alınmıştır. Otelcilik sektöründe ücretsiz olarak nitelendirilen 11 
yaş ve daha küçük yaştaki çocukların da bir gün içerisinde 4 adet tabak 
yiyecek tüketeceği ortalama veri olarak ele alındığı otel işletmesi yönetimi 
tarafından belirtilmiştir. Ancak tüm dünyada etkili olan pandemi nedeniy-
le uygulama yapılan otel işletmesi 2020 yılının ilk 3 ayında kapalı kalmış-
tır. Bu sebepten dolayı verilerin daha sağlıklı olabilmesi adına uygulama 
yapılan otel işletmesinin 2019 yılına ait verileri ele alınmıştır.

Tablo 2: Faaliyet Merkezleri ve Maliyet Aracıları Paylaşımı

Faaliyet 
Merkezleri

Personel 
Sayısı

Misafir sayısı 
(Toplamı)

Alan

m2
Porsiyon 
Sayısı

Kapalı 
Alan m2

Eşit 
Paylaşım

M1 45,5 7150  14.250 0 14.250 25

M2 30,5 0 12.500 13.450 12.500 25

M3 24,5 0 5.350 0 5.350 25

M4 27,5 0   7.900 0 2.100 25

Toplam 128 7.150 40.000 13.450 34.200 100
Kaynak: Başdin, 2016: 70’ den derlenmiştir.

Faaliyet merkezleri ve maliyet aracıları paylaşımını göstermek ama-
cıyla tüm faaliyet merkezlerinin incelenmesi gerekmektedir. Ancak ça-
lışma kapsamında sadece yiyecek- içecek faaliyet merkezi (M2) detaylı 
açıdan incelenecektir.
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Servis bakım görevlisi rakamı 10 kişi olmakla birlikte her işleve hiz-
met sunduğundan bütün işlevlere eşit paylaşılacak olup (10/4) 2,5 kişi tüm 
faaliyete eklenecektir. Bu durumda yiyecek içecek personel sayısı + servis 
bakımdan aktarılan (28+2,5 = 30,5 kişi).

 Tablo 3: Faaliyet Merkezleri ve Maliyet Aracıları Paylaşımı (Devam)

Faaliyet 
Merkezleri

Ser.Bkm. 
Faal. 
Mikt.

Dolaylı 
Malz. / 
Doğrudan 
Malz.

Su 
Tüketimi
(Ton)

Kilowat 
Saat 
(Kw/s) 

Faal. 
Merkez.
Telefon
Görüş(Dk)

Tahmini 
Yüzdeler

M1 48 0 15,00 214.985 19.255 15,00
M2 92 22.455 12,00 58.418 7.658,45 40,00
M3 64 0 0,35 28.153 3.692,50 25,00
M4 58 0 4,65 47.455 2.458,05 20,00
Toplam 262 22.455 32 349.011 33.064 100

Kaynak: Başdin, 2016: 71’ den derlenmiştir.

Dolaylı masrafların faaliyet merkezlerine paylaşımını sağlayacak ma-
liyet araçlarının tespit edilmesinden bir sonraki aşamada giderlerin payla-
şım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Genel Üretim Maliyetlerinin Faaliyet Merkezlerine Paylaşımı

Genel üretim maliyetlerinin faaliyet merkezlerine maliyet aracıları 
vasıtasıyla paylaşımı yapıldıktan sonra üretim masraflarının faaliyet mer-
kezlerine paylaşımını gösteren genel bir tablo hazırlanmıştır.

Tablo 4: Mart 2019 Ayı Genel Üretim Masraf Kalemlerinin Faaliyet 
Merkezlerine Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması ile Paylaşımı    

GİDER 
ÇEŞİTLERİ

 M1 M2 M3 M4 TOPLAM

Yiyecek Masrafları 0,00 89.754,65 0,00 0,00 89.754,65

İçecek Masrafları 0,00 18.652,80 0,00 0,00 18.652,80
Temizlik Kimyasal 
Malzeme Giderleri

14.253,35 5.355,20 3.214,65 2.155,38 24.978,58

Personel Ücret 
Giderl.

117.580 97.455,80 86.655,20 88.309 390.000

Personel SGK 
Payları
(İşveren)

43.500 31.650 24.780 30.070 130.000

Memur Ücret ve 
Giderleri

8.450,25 5.270,45 1.678,90 4.355,30 19.754,90
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Memur SGK 
Payları
(İşveren)

4.675,25 3.760,50 970,80 1.460,70
10.867,25

İletişim Masrafları 3.765,45 1.345,65 568,95 319,95 6.000

Doğalgaz Masrafları 43.655,15 34,472,25 28.595,60 13.277 120.000

Su Giderleri 17.385,50 10.860,10 8.750,40 3.004 40.000

Elektrik Giderleri 52,865,80 23.495,20 15.210,50 18.428,50 110.000

Sigorta Giderleri 1,250 1,250 1,250 1,250 5.000

Evrak Giderleri 3.758,00 0,00 0,00 0,00 3.758,00

Yangın Ekipmanları 415,20 110,80 120,50 353,50 1.000

Servis Bakım 
Giderl.

4.750,35 2.890,15 1.970,65 5.388,85 15.000

Kırtasiye Giderleri 3.780,65 2.150,15 1.180,75 1.888,45 9.000

Boya Dekorasyon 
Giderleri

355,10 235,90 195,65 213,35 1.000

Ulaştırma Giderleri 865,35 755,25 535,45 843,95 3.000

Diğer Masraf 
Kalemleri

652,60 315,40 132,00 400,00 1,500

Laboratuvar Analiz 
Giderleri

0,00 1.450,00 0,00 500,00 1.950

Personel Üniforma
Giderleri

125,00 125,00 125,00 125,00 500

Amortisman 
Giderleri

15.500 3.500 9.500 16.500 44.500

Toplam 337.583 334.855,25 185.435 188.842,93 1.046.216,18

Kaynak: Otel İşletmesi Yönetimi

Verilen tabloda bulunan genel üretim masraflarının, ilgili maliyet ara-
cıları ile faaliyet merkezlerine gerçekleştirilen paylaşımlar sonrası faali-
yet merkezlerinde biriken genel üretim masraf kalemlerinden üretilmiştir. 
Tabloda yer alan yiyecek ve içecek giderlerinin paylaşımları aşağıda de-
taylı bir şekilde incelenmiştir.

Yiyecek Giderlerinin Paylaşımı 

Yiyecek masraflarının tümü yiyecek-içecek etkinlikleri için gerçek-
leştirilmiştir. Bu sebeple maliyet aracı olarak misafirlerin Mart 2019 ayı 
içerisinde misafirlerin tükettiği ele alınan toplam ortalama porsiyon mik-
tarı temel alınarak, dolaylı yiyecek masraflarının bütünü yiyecek porsiyon 
miktarına bölünerek, masrafları yükleme oranı olarak 6,67320 sonucuna 
ulaşılmıştır. Yiyecek Masrafları Yükleme Oranı Yöntemi;
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Yiyecek Giderleri Yükleme Oranı = Yiyecek Giderleri / Porsiyon Sayısı

Yiyecek Giderleri Yükleme Oranı = 89.754,65 TL / 13.450 = 6,67320               

Tablo 5: Yiyecek Masrafları Paylaşım Tablosu

Faaliyet Merkezleri Porsiyon Sayısı Yükleme Oranı Yiyecek Masrafları

M1 0

6,67320

0,00
M2 13.450 89.754,65
M3 0 0,00
M4 0 0,00

TOPLAM 13.450 89.754,65

Kaynak: Başdin, 2016: 73’ den derlenmiştir.

İçecek Giderlerinin Paylaşımı

İçecek masraflarının tümü yiyecek- içecek etkinlikleri için gerçek-
leştirilmiştir. Bundan dolayı maliyet aracı olarak misafirlerin Mart 2019 
ayı içerisinde tükettiği ortalama porsiyon temel alınarak dolaylı içecek 
masraflarının tümü yiyecek porsiyon sayısına bölünerek içecek giderle-
ri yükleme oranı olarak 1,55812 sonucuna ulaşılmıştır. İçecek Giderleri 
Yükleme Oranı Yöntemi;

İçecek Giderleri Yükleme Oranı = İçecek Giderleri / Porsiyon Sayısı

İçecek Giderleri Yükleme Oranı = 18.650,80 TL / 11.970 = 1,55812

Tablo 6: İçecek Masrafları Paylaşım Tablosu

Faaliyet Merkezleri Porsiyon Miktarı Yükleme Oranı İçecek Masrafları

M1 0
      1,55812

0,00
M2 11.970 18.650,80

M3 0 0,00

M4 0 0,00
TOPLAM 11.970 18.650,80

Kaynak: Başdin, 2016: 74’ den derlenmiştir.

2.2. Kaizen Maliyetleme Yaklaşımı

Kaizen maliyetleme, herhangi bir hedef maliyetin tespit edilerek bu 
hedeflenen maliyete erişilmesi ve maliyet fonksiyonunun uygulanabilme-
si için imalat aşamalarının devamlı iyileştirilmesini amaç edinen, ufak 
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ama sürekli faaliyetlerle gelişmenin her zaman etkin olmasını sağlayan bir 
yaklaşım olarak nitelendirilmektedir  (Bozdemir ve Orhan, 2011b: 464).                                   

Kaizen maliyetleme yöntemi özellikle maliyetleri azaltmak için uy-
gulanan ve imalatın bütün kademelerinde maliyet azaltımlarının devamlı 
olarak takip edildiği bir yaklaşımdır.

Kaizen maliyetleme yaklaşımının temelinde devamlı iyileştirme 
amacını gerçekleştirmek için bulunan sorumluluk bilinci, yiyecek-içecek 
departmanında görevli en üst kademe yöneticiden en alt düzey personele 
kadar bütün departman işgörenlerinde benimsenmektedir (Erden, 2004: 
161). Yaklaşımda, elde edilen sonuçları iyileştirmek, oluşan duruma se-
bep olan faaliyetleri devamlı olumlu duruma getirmek ve güçlendirmekle 
mümkün olmaktadır. Aynı zamanda, ürün ve hizmet için önemli olmayan 
işlevlerin maliyetlerini devamlı azaltmaya, fazla kullanımı düşürmeye ve 
üretim aşamaları üzerinde devamlı güçlendirmeye yoğunlaşılmaktadır 
(Gürdal, 2007: 160).

2.2.1. Kaizen Maliyetleme Yaklaşımının Uygulanması

Kaizen maliyetleme yaklaşımının uygulama süreci birçok farklı planla-
ma aşamasından oluşmaktadır. Çalışma kapsamında bu uygulama adımın-
da, yine aynı otel işletmesinde yiyecek- içecek maliyetlemesi için kaizen 
maliyetleme yöntemi uygulamasına yer verilecektir. Örnek otel işletmesi ele 
alınarak kaizen maliyetleme yaklaşımı ayrıntılı olarak incelenecektir.

Plan 1: Malzeme Masraflarının Planı

Malzemelerin masraflarının planlanması adımında, 2020 yılı tahmini 
yatak satışı olarak 92.450 adet yatak üzerinden yiyecek- içecek maliyetle-
ri hesaplanmıştır. Ancak uygulama için ele alınan otel işletmesi, hizmet 
üreten ve pazarlayan bir işletme olduğundan otel işletmelerinde yiyecek-i-
çecek bülümünde malzemeler, yiyecek- içecek ham maddelerinden oluş-
maktadır. Bu sebeple bu adımda işletmede bu ham maddelerin kişi başı 
masrafları üzerinden planlama oluşturulmuştur (Çakır, 2018).

Uygulama gerçekleştirilen otel işletmesinde 2020 yılı için kişi başı 
yiyecek masrafının 4 Euro, kişi başı içecek masrafının 2 Euro olacağı var-
sayılmakta ve bir yükselme beklenmemektedir (1 Euro = 8,78 TL; Merkez 
Bankası 13.08.2020 tarihine ait Euro kuru). Bu nedenle 2020 yılı kişi başı 
yiyecek maliyeti 8,78 x 4 = 35,12 TL; kişi başı içecek maliyeti 8,78 x 2 = 
17,56 TL olarak tespit edilmiştir. Bu durumda işletmenin 2020 yılı toplam 
yiyecek masrafı 35,12 x 92.450 (2020 tahmini yatak satışı) = 3.246.844 
TL; 2020 yılı toplam içecek masrafı 17,56 x 92.450 = 1.623.422 TL’ dir. 
Oluşturulan işlemler sonucunda uygulamanın gerçekleştirildiği işletme-
nin 2020 yılına ait malzemelerin toplam masraflarının 4.870.266 TL ola-
cağı düşünülmektedir (Çakır, 2018).
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Plan 2: Personel Planı

Otel işletmesi, 2020 yılında personel dağılımında yiyecek- içecek 
departmanında 30 personel istihdam etmeyi planlamaktadır. Ayrıca otel 
işletmesinin 2020 yılında yiyecek- içecek departmanında istihdam edece-
ği personele ödemeyi planladığı genel ücretler aşağıda verilmiştir. Ücret 
ortalamaları hesaplanmasında bir genelleme söz konusudur (Çakır, 2018).

Tablo 7: Personel Planı

Yiyecek- İçecek 2.324 x 30 = 69.720 TL x 12 836.640 TL
Toplam 836.640 TL

Kaynak: Çakır, 2018: 82’ den derlenmiştir.

Otel işletmesindeki ürün ve hizmet üretiminde bulunan doğrudan iş-
çiliklerdir. Bu personellerin ortalama maaşları yiyecek-içecek departmanı 
için 2.324 TL olarak planlanmıştır. Bu departmanda bulunan personelle-
rin ortalama maliyet toplamları 12 ile çarpılarak yıllık masrafları tespit 
edilmiştir. Yiyecek- içecek personelleri için yıllık maliyet 836.640 TL ola-
rak tespit edilmiştir (Çakır, 2018).

Kaizen Maliyet Düşürme Hedefinin Tespit Edilmesi 

Kaizen maliyetleme sisteminin uygulama süreci; kişi başı son fiili 
maliyetin tespit edilmesi, cari dönem tahmini maliyetinin hesaplanması, 
cari dönem toplam  kaizen maliyet düşürme hedefinin tespit edilmesi, 
tahsis oranının ve yiyecek- içecek departmanın kaizen maliyet düşürme 
hedefinin hesaplanması olmak üzere 5 adımda gerçekleşmektedir. Otel 
işletmesinde bu adımlar kapsamında uygulanan kaizen maliyetleme uygu-
lamasının kademeleri aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Kişi Başı Son Fiili Maliyetin Hesaplanması

Kaizen yönteminde kaizen maliyet düşürme hedefi hesaplanırken ilk 
önce kişi başı son fiili maliyetin hesaplanması zorunludur. Kişi başı son 
fiili masraf rakamı önceki yılın farklı bir ifade ile otel işletmesinin 2019 
yılına ait satılan ürün ve hizmet masrafı rakamının (9.675.560 TL) 2019 
yılına ait satılan yatak sayısına (71.154 kişi) bölünmesi sonucunda bulun-
maktadır. Hesaplamalar şu şekilde yapılmaktadır (Çakır, 2018):

Kişi Başı Son Fiili Maliyet = 2019 Yılı Satılan Hiz. Masrafı / 2019 Yılı 
Sat. Toplam Yatak Sayısı

Kişi Başı Son Fiili Maliyet = 9.675.560 / 71. 154 =  TL

Kişi Başı Son Fiili Maliyet = 135,98  TL olarak hesaplanmıştır.

Cari Dönem Toplam Tahmini Maliyetinin Tespit Edilmesi

Otel işletmesinin kişi başı son fiili masrafı tespit edildikten sonra cari 
dönem toplam tahmini maliyetinin hesaplanması gerekli bir durumdur. 
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Otel işletmesinden alınan maliyet bilgilerine göre 2020 yılına ait tahmini 
yatak satışı toplam 92.450 adettir. Bu sebeple cari dönem toplam tahmini 
maliyeti, kişi başı son fiili maliyet (135,98 TL) ile cari dönem tahmini 
yatak satışının (92.450) çarpımı sonucunda tespit edilmektedir. Hesapla-
malar şu şekilde yapılmaktadır (Çakır, 2018):

Cari Dönem Toplam Tahmini Maliyet = Kişi Başı Son Fiili Maliyet x 
Tahmini Yatak Satışı                   

Cari Dönem (2020) Toplam Tahmini Maliyet = 135,98 x 92.450

Cari Dönem (2020) Toplam Tahmini Maliyet = 12.571.351 TL olarak 
hesaplanmıştır.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda otel işletmesinin cari dönem 
(2020) toplam tahmini maliyeti 12.571.351 TL olarak belirlenmiştir. Bun-
dan dolayı otel işletmesi 2020 yılına ait tahmini yatak satışına (92.450 
adet) göre ve kişi başı son fiili masrafla ürün ve hizmet üretimi gerçekleş-
tirdiğinde 12.571.351 TL ürün ve hizmet üretimi masrafını yüklenecektir.

Cari Dönem Toplam Kaizen Maliyet Düşürme Hedefinin Tespit 
Edilmesi

Cari dönem toplam kaizen maliyet düşürme hedefinin tespit edilme-
sinin 3. adımında cari dönem toplam tahmini masraf sonucu bulunmakta-
dır. Otel işletmesinin 2020 yılına ait kişi başı hedef satış fiyatı 280 TL’ dir. 
Hesaplama için işlemler aşağıdaki gibidir (Çakır, 2018): 

Öncelikle, 2020 yılı kişi başı hedef maliyetinin tespit edilebilmesi için 
2020 yılına ait kişi başı hedef satış fiyatı (280 TL) ile 2020 yılına ait hedef 
kar marjı (% 60) çarpılarak, bulunan sonuç 2020 yılına ait kişi başı hedef 
satış fiyatından (280 TL) düşürülmektedir.

2020 Yılı Kişi Başı Hedef Maliyet = Hedef Satış Fiyatı – (Hedef Satış 
Fiyatı x Hedef Kâr Marjı)

2020 Yılı Kişi Başı Hedef Maliyet = 280 – (280 x 0,60)  = 112 TL

 Gerçekleştirilen işlemler sonucunda otel işletmesinin 2020 yılına ait 
kişi başı hedef maliyeti 112 TL olarak tespit edilmiştir.

Sonraki adım 2020 yılına ait toplam maliyet hedefinin tespit edilebil-
mesi için 2020 yılına ait kişi başı masraf hedefi (112 TL) ile 2020 yılına ait 
tahmini yatak satışı (92.450 adet) çarpılması gerekmektedir.

2020 Yılı Toplam Maliyet Hedefi = Kişi Başı Maliyet Hedefi  x Tah-
mini Yatak   Satışı 

2020 Yılı Toplam Maliyet Hedefi = 112 x 92.450 

2020 Yılı Toplam Maliyet Hedefi = 10.354.400 TL
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Hesaplamalar sonucunda otel işletmesinin 2020 yılı toplam maliyet 
hedefi 10.354.400 TL olarak tespit edilmiştir (Çakır, 2018).

Son adımda ise, bir önceki işlemde bulunmuş olan cari dönem toplam 
tahmini masrafından (12.571.351 TL) cari dönem toplam maliyet hedefi-
nin (10.354.400 TL) düşürülmesiyle 2020 yılına ait toplam kaizen maliyet 
düşürme hedefi tespit edilmektedir (Çakır, 2018).

2020 Yılı Toplam Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi = Cari Dönem 
Toplam Tahmini Maliyeti 

– Cari  Dönem Toplam Maliyet Hedefi

2020 Yılı Toplam Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi = 12.571.351 – 
10.354.400

2020 Yılı Toplam Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi = 2.216.951 TL

Gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda otel işletmesinin 2020 yılı 
toplam kaizen maliyet düşürme hedefi 2.216.951 TL olarak tespit edilmiş-
tir.

Tahsis Oranlarının Tespit Edilmesi

Kaizen maliyetleme yaklaşımı kapsamında otel işletmesinde sade-
ce yiyecek- içecek departmanı ayrıntılı incelenmiştir. Otel işletmesinin 
verdiği bilgilere göre 2019 yılında yiyecek- içecek departmanının toplam 
maliyeti 5.845.675 TL’ dir.

Yiyecek- içecek departmanının kontrol ettiği masrafların, depart-
manlar tarafından kontrol edilen maliyetlere oranlaması olan tahsis oranı 
yiyecek-içecek departmanı için hesaplanmıştır. İşlemler aşağıdaki gibidir 
(Çakır, 2018):

Yiyecek- İçecek Departmanı Tahsis Oranı = Yiyecek- İçecek Depart-
manının Direkt Olarak Kontrol Ettiği Maliyetler / Departmanlar Tarafın-
dan Direkt Olarak Kontrol Edilen Maliyetler

Yiyecek- İçecek Departmanı Tahsis Oranı = 5.845.675 / 9.675.560

Yiyecek- İçecek Departmanı Tahsis Oranı = 0,60

Yiyecek-içecek departmanının tahsis oranı farklı bir açıklama ile yi-
yecek- içecek departmanının masraflarının toplam üretim maliyetlerine 
oranı % 60 olarak tespit edilmiştir.

Yiyecek- İçecek Departmanının Kaizen Maliyet Düşürme Hede-
finin Belirlenmesi

Otel işletmesi yiyecek- içecek departmanının tahsis oranları tespit 
edildikten sonra departmanın tahsis oranı, cari dönem kaizen maliyet dü-
şürme hedefi ile çarpılarak 2020 yılında hedeflenen maliyete ulaşabilmek 
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için yiyecek- içecek departmanın azaltması gereken kaizen maliyet düşür-
me hedefi şu şekilde belirlenmiştir (Çakır, 2018):

Yiyecek- İçecek Departmanı Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi = De-
partmanın Tahsis Oranı x Toplam Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi

Yiyecek- İçecek Bölümü Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi = 0,60 x 
2.216.951

Yiyecek- İçecek Bölümü Kaizen Maliyet Düşürme Hedefi

= 1.330.170,60 TL

Yiyecek- içecek departmanının kaizen maliyet düşürme hedefi, yi-
yecek- içecek departmanı tahsis oranı olan 0,60 ile toplam kaizen maliyet 
düşürme hedefi olan 2.216.951 TL’nin çarpımı sonucu 1.330.170,60 TL 
olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle otel işletmesinin 92.450 adet yatakta 
280 TL satış fiyatı ile 168 TL kar elde edebilmesi için yiyecek- içecek 
departmanına düşen maliyet düşürme hedefi 1.330.170,60 TL olarak be-
lirlenmiştir.

2.3. Standart Maliyet Yöntemi

Standart maliyet, ürün ya da hizmetin üretildiği tüm yerlerde uygula-
nabilen bir maliyet yönetim yaklaşımıdır. Standartlar bir defa tespit edil-
dikten sonra, standart maliyet yönteminin işletilme masrafları gerçek veya 
normal maliyetlendirmeye göre daha az düzeyde olabilir (Horngren vd., 
2000: 255). Standart maliyet yöntemi, otel işletmelerinde ve yiyecek-içe-
cek işletmelerinde daha çok uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bu tür 
sektörlere daha uygundur. Otel işletmelerinin yiyecek-içecek departman-
larında da kullanılması mümkündür.

Otel işletmelerinde faydalanılabilecek standart maliyetler genel ola-
rak iki grupta incelenir. Bunlar;

- Doğrudan maliyet standartları (Mamul tutarı ve işçilik tutarı, ma-
mul ücreti ve işçilik ücreti açısından)

- Genel üretim masrafları standartlarıdır.

2.3.1. Doğrudan Maliyet Standartları

Doğrudan maliyet standartlar, otel işletmelerinde yiyecek-içecek 
menülerinde bulunan tüm ürün için kullanılacak olan birinci öğe ve ham 
madde oranının önceden tespit edilmesine yöneliktir. Bu tespit edilme 
kapsamında ihtimal dahilinde menü farklılıkları ve eksiklikler de dikkate 
alınmalıdır. Menüde bulunan bir mamul unsuru için tespit edilebilen stan-
dart masraflar, genellikle oluşan maliyetlerden daha az olur (Angelo ve 
Vladimir, 2001: 137).
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Fakat arada oluşan farkın yüksek olması firma için dezavantaj bir 
konu olabilir. Bu durumu olumlu hale getirmek için farklı çözümler bu-
lunmalıdır (Yu Lee, 2001: 13). Bir ürün veya hizmet için kullanılması 
mecburi ham madde oranı daha önceden belirlenmiştir. Dolayısıyla ham 
madde miktar standartlarının tespit edilmesi oldukça kolay olmaktadır.

Ham madde miktar standartlarının oldukça önemli bir niteliği, işçilik 
ve genel üretim masraflarından daha değişik olarak masraf konumları açı-
sından değil, birim başına tespit edilmesidir (Webster, 2003: 141). Normal 
işçilik süresi ve masrafının belirlenmesi, otel işletmesindeki yiyecek-i-
çecek departmanındaki işgücü ihtiyaçlarının tespit edilmesinde oldukça 
önemlidir. Aylık belli bir maliyet miktarı için lazım olan toplam işçilik 
süresi tespit edildikten sonra, eldeki toplamı, işgörenin bir ay içerisinde 
çaba harcayabileceği saatlere bölerek, firmada o ay gerekli olan işgücü be-
lirlenebilir. Fakat otel işletmelerindeki sezonluk ve günlük talep çeşitlilik-
leri, bu alanda oluşturulan işgücü ihtiyacı standartlarında değişkenliklerin 
meydana gelmesini zorunlu kılmaktadır (Bölükoğlu ve Özgen, 2006: 76). 

Otel İşletmelerinde Standart Yiyecek-İçecek Maliyetleri

Otel işletmelerinde menü unsurlarında kullanılan ham madde miktarı 
ve fiyatı kapsamında dikkat edilmesi gereken iki standart maliyet çeşidi 
mevcuttur. Bunlar; standart yiyecek maliyetleri ve standart içecek mali-
yetleri olarak nitelendirilmektedir.

Standart Yiyecek Maliyetleri

Standart yiyecek maliyetleri için tüm işletmelerin bir maliyet denetle-
me yöntemi benimsemesinde ve uygulamasında fayda bulunmaktadır. Bu 
kontrol mekanizmasının ortaya çıkmasında ilk basamak standart reçeteler 
ve daha sonra standart porsiyon genişliğinin tespit edilmesidir (Keiser vd., 
2000: 468). Standart reçetenin oluşturulması ve uygulanması, fazla ham 
madde kullanılmasında önlemler alınmasını kolaylaştırır, ürünün her de-
fasında aynı ve belli nitelikte olmasını etkin hale getirir (Ninemeier, 2000: 
135) ve eksiklikleri azaltır. Porsiyon miktarının belirli ölçüm dahilinde 
olması, üretilen yiyeceklerin yük ve rakam bakımından, içeceklerin ise 
ölçü bakımından her defasında benzer ortaya çıkmasını ifade etmektedir  
(Dittmer ve Griffin, 1994: 168-169).

Standart reçeteler; menüde bulunan yiyeceklerin nasıl hazırlanaca-
ğı ve nasıl tamamlanacağı gibi konuları bildiren bir program olmasından 
dolayı yiyeceğin ortaya çıkarılması ile ilgili tüm detaylı bilgiler bu prog-
ramda ayrıntılı bir şekilde ifade edilir. Yiyecekleri hazırlama ve pişirme 
gibi faaliyetlerde ayrıntılı bilgisi olmayan bireyler dahi bu reçetelerden 
yararlanarak yiyecekleri kolaylıkla ortaya çıkarabilmelidir.
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Bir otel işletmesinde standart reçeteler ve standart porsiyon oranları 
tespit edildikten sonra tüm porsiyonlar için ayrı ayrı standart maliyetler 
rahatlıkla belirlenebilir. Standart maliyet, işletmede tüm idarecilerin stan-
dart reçete kapsamında oluşturulan menü unsurundan (kaleminden) bek-
lediği ve istediği maliyet olarak adlandırılır. Standart maliyet hesaplama-
larında oldukça önemli, farklı bir odak unsur da porsiyon maliyetleridir. 
Porsiyon maliyeti, standart reçeteye dayanılarak oluşturulmuş sadece bir 
menü öğesinin standart maliyeti olarak ifade edilmektedir (Bölükoğlu ve 
Özgen, 2006: 76-77).

Standart İçecek Maliyetleri

Standart içecek maliyetlerinin tespit edilmesi, standart yiyecek ma-
liyetlerine kıyasla daha basit olmaktadır. Bunun sebebi içecek maliyet 
faktörlerinin biraz daha düşük olmasıdır (Ninemeier, 1995: 141). Standart 
içecek maliyetlerinin tespit edilmesinde de standart reçete fonksiyonun-
dan büyük oranda yararlanılır (Katsigris ve Porter, 1991: 372). Böylece, 
satın alınan ham maddenin ücreti farklılaşmadığı süre boyunca satışların 
giderinin ve bundan dolayı satış tutarının aynı kalması sağlanır (Aktaş, 
1995: 265).

2.3.2. Genel Üretim Masrafları Standartları

Doğrudan işçilik ve ham maddelerin haricinde olan maliyetler genel 
üretim masrafları başlığı içinde incelenebilir (Usal ve Kurgun, 2001: 44). 
Bunların “imalatla ilgili” olması şartının amacı, yönetim ve satış mas-
raflarının bu boyuta dahil olmadığını ifade etmektir. Otel işletmelerinde 
genel üretim standart masraflarının tespit edilmesi, ham madde ve işçilik 
standart masraflarının tespit edilmesinden daha güç bir durumdur. Çünkü 
genel üretim masrafları ve otel işletmelerinde üretilen tüm ürünler ara-
sında direkt ilişki bulunmadığı gibi, aynı özellikte olmayan durağan ve 
değişken masrafların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Genel üretim mas-
raflarının bazı kısmı süreç içerisinde düzenli olmayan bir bölünme oluş-
turabilir; örneğin birtakım aylarda oldukça yüksek, yine birtakım aylarda 
da oldukça düşük meydana gelebilir ve bu çeşit masrafların bir bölümünün 
net ve kesin tutarları yalnızca sene bitiminde elde edilebilir. Doğrusu stan-
dart maliyet sistemi uygulanmasının bir hedefi de bu durumun üstesin-
den gelinmesidir. Genel üretim masrafları maliyetlere eklenmeden daha 
önce bütçeleme işlemlerinin yapılması zorunludur (Bursal ve Ercan, 1990: 
342). Tüm masrafların ayrı olarak maliyet yerinin aylık genel masraf bütçe 
işlemini gerçekleştirebilmek için bir sonraki sene ne oranda imalat ya-
pılacağının farkında olunmalıdır. Genel üretim masrafları için bütçeleme 
faaliyeti yapıldıktan sonra tümünün üretime eklenebilmesi için elverişli 
ve pratik bir ölçeğin tercih edilmesi zorunludur.
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2.3.1. Standart Maliyet Yönteminin Uygulanması

Otel işletmesinde yiyecek- içecek departmanında standart reçeteler ve 
standart porsiyon miktarları tespit edildikten sonra bütün porsiyonlar için 
standart masraflar rahatlıkla tespit edilebilir. Standart maliyet tespitlerin-
de oldukça önemli bir unsur da porsiyon maliyetleridir. Porsiyon maliye-
ti, standart reçeteye göre oluşturulmuş sadece bir menü öğesinin standart 
maliyetidir. Fakat birtakım mamuller (menü unsurları) mevcuttur, bunlara 
ek olarak bazı garnitürler hazırlanır ve birlikte sunumu yapılır. Mesela; 
tavuk porsiyonun yanında sunumu yapılan düşük oranda pilav ya da sebze 
çeşitleri gibi. Bu garnitürlerin tümünün maliyeti de tavuk porsiyona yük-
lenir ve böylelikle yemeğin toplam standart maliyeti oluşur. Tabloda da 
verildiği üzere standart porsiyon maliyeti, standart reçetede verilen ham 
madde maliyeti genel toplamının porsiyon sayısına bölünmesi sonucunda 
elde edilir (Bölükoğlu ve Özgen, 2006).
Tablo 8: Standart Porsiyon Maliyetinin Menü Unsuru Malzeme  Maliyetine Göre 

Tespit Edilmesi

Menü Unsurunun Adı: Bamya Çorbası
Porsiyon Sayısı : 7
Ham madde Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet

Tereyağı 
Blok
0,100 kg

47,40 TL /kg 4,74 TL

Soğan Kuru 0,300 kg    1,70 TL /kg 0,51 TL
Kuzu But Kemiksiz 0,150 kg     75,00 TL

  /kg
11,25 TL

Bamya Kuru 0,150 kg  128,65 TL /kg  19,30 TL
Domates 0,100 kg  4,00 TL /kg  0,40 TL
Maydanoz 1 adet    1,00 TL /adet  1,00 TL
Salça Domates 0,100 kg    8,00 TL /kg  0,80 TL

Genel Toplam  38 TL
Standart TL Porsiyon Maliyeti =  38 / 7 = 5,43

Kaynak: John A. Drysdale, 2002: 55’den derlenmiştir.

Tablo 8’deki “Bamya Çorbası” üretiminin standart reçete maliyeti 38 
TL’dir. Bu yemekten 7 porsiyon çıkarılmaktadır. Bu bilgilere göre ürü-
nün porsiyon maliyeti = 38 / 7 = 5,43 TL’dir. Tablodaki yemeği hazırlayıp 
sunumunu gerçekleştiren örnek otel işletmesinin işçilik masrafının da şu 
şekilde hesaplaması yapılabilir: Aşçının aylık ücreti sigorta dahil olmakla 
birlikte 2.324 TL’dir. Ayda 26 gün çalışan aşçının günlük brüt ücreti 89,39 
TL tutmaktadır. Günlük çalışma zamanı da 8 saat olan, aşçının saat ücreti 
12,91 TL’nı bulmaktadır. Gerçek koşullar altında 1 saatte sadece 15 porsi-
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yon bamya çorba yapabilmektedir. Birinci adımda 1 porsiyon bamya çor-
basının aşçı kapsamından standart işçilik maliyeti 0,86 TL olarak tespit 
edilecektir. Porsiyon adedine düşen işçilik maliyeti 0,43 TL’dır. Bu tutara 
bir porsiyon için standart reçete masrafı olan 5,43 TL ve genel üretim mas-
rafı da yüklendikten sonra, bir porsiyon bamya çorbasının standart birim 
masrafı rahatlıkla hesaplanabilir.

Standart reçetelerde birtakım girdilerin masraflarını tespit etmek 
(mesela, biraz şeker veya kakao kullanıldığında) çok güçtür, birim mali-
yeti özetle T (tadımlık) harfiyle gösterilerek dikkate alınmayabilir. Genel 
olarak standart maliyet tespitleri gerçekleştirilirken belli bir dönem tercih 
edilir ve bu döneme ait satış verileri ile toplam maliyetler kayıt altına alı-
nır (Bölükoğlu ve Özgen, 2006).

Standart İçecek Maliyeti Örneği

Tablo 9’da sunulan ‘Long-Island Kola Kokteyli’ örneğinde içecek ma-
liyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir (Bölükoğlu ve Özgen, 2006):

Satın alınan kolanın 200 ml’lik fiyatı 4 TL’dir. Bir kokteyl bardağına 
katılan kola, şekersiz limonata ve siyah soğuk çayın miktarları 120 ml 
olmaktadır. Şekersiz limonatanın 250 ml’lik fiyatı 3.50 TL olduğu düşü-
nülürse kokteyl içerisine katılan 120 ml’nin tutarı 1,68 TL’dir. Kolanın 120 
ml’lik masrafı 2,20 TL, soğuk siyah çayın 330 ml’lik tutarı ise 3 TL’dir. 
Kokteyl içerisine katılan 120 ml’lik soğuk siyah çayın tutarı 1,10 TL’dir. 
Sonuca göre tabloda ifade edilen standart reçete kapsamında toplam içe-
cek masrafı 4,98 TL olacaktır.

Çoğunlukla işletmeler içeceklerin maliyet hesaplama işlemlerini ger-
çekleştirirken belirli bir yüzdeyi de içecek masraflarına eklerler. Üretilen 
içeceklerin buharlaşabilme gibi olumsuz olasılıklara karşılık olmak üzere, 
bir veya iki ml’lik fiyatı ekstra hesap işlemi yapılmış olarak içecek masraf-
ları içerisinde bulunur. Standart içecek maliyeti bir içeceğin satış ücretinin 
tespit edilmesinde en önemli maliyet durumundadır (Ninemeier, 1995: 143).

Tablo 9: Standart İçecek Reçetesi Maliyeti Örneği

KOKTEYL REÇETESİ                                    Long-Island Kola Kokteyli

HAM MADDELER Şişe Ölçüsü Şişe Maliyeti Kullanılan 
Miktar

Kokteyl Masrafı

Kola 200 ml 4 TL 120 ml. 2,20 TL
Şekersiz Limonata 250 ml 3,50 TL 120 ml. 1,68 TL

Soğuk Siyah Çay 330 ml 3,00 TL 120 ml. 1,10 TL
Toplam İçecek Maliyeti Satış Fiyatı
İçecek Maliyet Yüzdesi (İçecek Maliyeti / Satış Fiyatı)

4,98 TL
 10 TL
       % 50

Kaynak: Bölükoğlu ve Özgen, 2006: 82’ den derlenmiştir.
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2.4. Tam Zamanında Üretim Yöntemi 

Yöneticilerin sürece dayalı istekler altında oldukça kaliteli ve az ma-
liyetli mamuller üretmek için o süreçte doğru ve net bilgiler edinmeleri 
gerekmektedir. Tam zamanında üretim yaklaşımı, firmaların rekabetine 
yardımcı olmak ve karlılıklarını yükseltmek, devamlı onarma ve israfın 
önlenmesi için üzerine odaklanılan gelişmiş bir üretim sistemidir (Rose-
marry, 2003: 40).

Tam zamanında üretim sistemini benimseyen ve kullanan işletmeler, 
güçlü bir yönetim zinciri için, tedarik zincirindeki (tedarik zinciri, ham 
maddelerin alınması ile başlar, sunum için hazırlanmış ürünlerin gönde-
rilmesi ile sonlandırılır) bütün paydaşlarla ilişki halinde olma gereksinimi 
duyarlar. Tam zamanında üretim yöntemi, ürüne veya hizmete fazla değer 
eklemeyen veya işlemlerin azaltımı üzerine odaklanır. Bununla birlikte 
işletmeler, tüketicilerin taleplerini karşılamak ve yoğun rekabet ortamında 
kaliteli mamuller ve hizmetler ile tutunabilmek için tam zamanında üre-
tim sistemini oldukça fazla uygulamaktadırlar.

Tam zamanında üretim yönteminin zemininde, en uygun zamanda 
tedarik etmek, tam zamanında imalatı gerçekleştirmek ve imalatın tüm 
kademesindeki fazla kullanımın kontrol altına alınması bulunmaktadır. 
Tam zamanlı üretimde maliyetleme, imalat adımında yapılmamakta, ma-
mul veya hizmet üretildikten sonra bu faaliyet yapılmaktadır. Bu sistemde 
yöntem çekme temeline göre gerçekleşmekte ve geleneksel maliyetleme-
den oldukça farklı olmaktadır. Geleneksel maliyet sistemi kapsamında 
stoklar bir öğe olarak analiz edilir. Tam zamanında üretim sistemine göre 
ise stoklar bir masraf ve gereksiz kalemler olarak ele alınır (Özkan ve Es-
meray, 2002: 129-130).

Tam zamanında üretim yönteminin temel amacı, imalat sürecindeki 
stokları ve gerekli olmayan masrafları (fazla imalat, beklemede tüketilen 
süre, mamullerin aktarılması, imalat zamanı, stok ve yanlışlar) düşüre-
rek imalat faaliyetlerinden, tedarik yapabilen net, kaliteli, teçhizatın kısa 
sürede kurulumu, sıkı işgücü ve serbest çalışma yöntemleri, fazla kaliteli 
ürün ve hizmetler, yeterli sayıda elde edilen ürünler, net bir şekilde nite-
lendirilen standart mamullerin doğru imalatına sahip işletmelerin yatırım 
çalışmalarından geri dönüşünü güçlendirmektedir. Tam zamanında üre-
tim oldukça fonksiyonel olmalıdır. Yani sistemin pozitif gelişebilmesi için 
imalatın kısa sürede yapılması ve imalatta kullanılacak olan ham madde-
lerin stoklarda yer almaması zorunludur (Horngren vd., s. 847).

2.4.1. Tam Zamanında Üretim Yönteminin Uygulanması

Tam zamanında üretim, firmaların rekabetine yardımcı olmak ve kar-
lılıklarını yükseltmek için devamlı iyileştirme ve onarma, gereksiz kulla-
nımın önlenmesi için üzerine odaklandıkları gelişmiş bir üretim sistemi 



Semih Büyüki̇pekci̇,  Mehmet Paltaci210 .

olarak ifade edilmişti. Yöneticilerin sürece dayalı istekler altında oldukça 
kaliteli ve az maliyetli ürünler üretmek için süreçte, doğru ve net bilgiler 
edinmeleri gerekmekte, bu amaçla da tam zamanında üretim yöntemini 
kullanma ihtiyacı doğmaktadır (Ciğer, 2006).

Tam zamanında üretim yönteminin uygulamasını göstermek için 
Konya ilinde bulunan 5 yıldızlı örnek bir otel işletmesi incelenmiştir. Ör-
nek otel işletmesinde tam zamanında üretim yönteminin oldukça önemli 
olduğu departman yiyecek-içecek departmanıdır. Stoklama işleminin ol-
dukça fazla olması, fazla çeşitli sayıda ham madde olması ve ham madde 
tedariklerinin fazla oranlarda olması, oldukça çok sayıda destekleyici fir-
malar ile çalışmalar yürütülmesi yiyecek-içecek departmanında tam za-
manında üretimi oldukça önemli duruma getirmiştir.

Yiyecek-içecek masraflarının oldukça fazla olması yiyecek üretimi-
nin tüketici rakamı dikkate alınarak üretilmesi ve yiyeceklerin açık büfe 
şeklinde servis edilmesi işletmenin yiyecek-içecek masraflarını düşürmek 
için faaliyetler gerçekleştirmesini zorunlu hale getirmiştir. Örnek otel iş-
letmesinde maliyetleri düşürmek için tam zamanında üretim modeli uygu-
lanmaya çalışılmıştır.

Otel işletmesi ham madde ve malzeme satın alımları düşüncesini ve 
planlamasını yaz sezonunun oldukça yoğun olduğu bir dönemde gerçek-
leştirmektedir. İşletmede mutfak departmanı uzun zaman öncesinden, 
menü planlama faaliyetini hazırlamakta ve menülere eklenen yiyeceklerin 
standart reçetesi oluşturularak ne oranda ham maddeye gereksinim duyul-
duğu tespit edilmektedir (Ciğer, 2006).

İşletme gereksinim duyduğu ham maddelerin alımlarını gerçekleştirir-
ken, satın alma anlaşmalarını ve birlikte iş yapacağı destekleyici işletmeleri 
de aylar öncesinden tespit etmektedir. Destekleyici işletmeler toptancı ola-
rak adlandırılan işletmelerdir. Destekleyici işletme ile gerçekleştirilen alım 
anlaşmaları ise çoğunlukla yaz sezonu için olmakta ve son teslim olarak 
sözleşme hazırlanmaktadır. Bütün ham maddeler için anlaşma yapılma-
maktadır. Anlaşması yapılan ham maddeler ve malzemeler çoğunlukla içe-
cekler, et mamulleri ve en çok tüketilen içecekler olan alkollerdir. Yiyecek-i-
çecek ham maddelerinin pek çoğunun fazla bekletilemeyen, olumsuz olarak 
çabuk etkilenebilir ürünler olması satın alımların tam süresinde yapılmasını 
zorunlu hale getirmektedir ve düşük stokla faaliyetler yürütülmektedir. İş-
letme, ürünleri biriktirmedeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmak ve 
stok masraflarını düşürmek hedefi ile belli ham maddeleri yaz sezonu so-
nunda destekleyici işletmeye iade işlemi gerçekleştirmektedir. Mesela gazlı 
ve alkollü içeceklerin her şey dahil uygulamada oldukça fazla tercih edilen 
içecekler olması nedeniyle işletme bu mamullerden çok miktarda alım ger-
çekleştirmekte fakat, sezon bitiminde işletmede kalan içecekleri destekleyi-
ci firmaya geri teslim etmektedir (Ciğer, 2006).
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Otel işletmesinin belirli ham maddeler ve malzemelerle ilgili ham 
madde ve malzeme tedarik süreleri aşağıda sunulmuştur:

Tablo 10: Ham Madde ve Malzeme Tedarik Süreleri

Malzeme Çeşidi Süre
Et mamulleri 14 gün
Kahvaltılık 8 gün
  İçecekler
-Votka, rakı vb. 1 yıl
-Şarap, bira 8 gün
-Alkolsüz içecekler 8 gün
-Su, soda 4 gün
-Diğer içecekler 25 gün
Baklagiller 8 gün
Yaş meyve sebze 3 gün

Kaynak: Ciğer, 2006: 199’ dan derlenmiştir.

İşletmede açık büfenin bulunması ve oldukça çok farklı yemekler 
ortaya çıkarılması nedeniyle yemekten sonra yiyeceklerin fazla kalması 
yiyecek-içecek kapsamında oldukça önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
Otel işletmesi, bu durumu kontrol altına almak, israfları önlemek için bir-
çok amaç benimsemiştir. İşletme fazla kalan yiyecekleri bir sonraki gün 
yemekte değerlendirebilmekte ya da fazla kalan yemekle birlikte çeşitli 
mamuller kullanarak daha yeni bir yemek çıkarabilmektedir. İşletmenin 
kalan yemekleri kullanmasının başka bir yöntemi de, artan yiyecekleri 
personellere ait yemekhanede değerlendirebilmesidir. Fakat bazı yemekler 
ve ürünler bozulduğundan dolayı böyle bir kullanma mümkün olmamak-
tadır. Mesela sos kullanılan yemekler ve bazı tatlı çeşitleri bu şekildedir. 
Bu kapsamda söz konusu işletme bu tür ürünlerdeki israfı önleme hedefi 
ile fazla oranda üretim gerçekleştirmemektedir (Ciğer, 2006).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Maliyet, her sektörde olduğu gibi ülkelerin ekonomilerine önemli 
derecede katkılar sağlayan turizm sektöründe de oldukça önemli bir et-
kendir. Turizmin en temel öğesi olan otel işletmelerinde de karlılığı ve sü-
rekliliği sağlayabilmek için maliyet unsuru daima ön planda olmaktadır. 
Otel işletmelerinde özellikle masraf kalemlerinin oldukça fazla olduğu 
yiyecek-içecek departmanında bu konuya daha fazla odaklanılmaktadır.

Maliyetleri planlı ve stratejik bir şekilde yönetme hususunda oldukça 
etkili karar, farklılaşan çevre şartları sonucu oluşan maliyet biçimlerinde-
ki çeşitlilikleri dikkate almak, net ve doğru maliyet bilgilerini oluşturacak 
maliyet yöntemlerini tercih etmek ve etkin bir şekilde uygulamaktır.
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İşletme idaresinin gereksinim duyduğu masraf kalemlerinin bilgileri-
ni planlayacak ve geleneksel maliyet muhasebesi kapsamında kullanılan 
hesaplama yöntemlerinin noksanlıklarını tamamlayacak yaklaşımlardan 
biri de, faaliyet tabanlı maliyetleme sistemidir.

Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı, işletmeye ait olan kaynaklar ara-
sında farklı ilişkiler kurduğu için ürünlerin, hizmetlerin veya paylaşım kanal-
larının ne kadar kazanç sağlayacağı, aynı zamanda ne oranda kaynak kullanı-
lacağı hakkında idarecilere kesin bir bilgi sunar. Bundan dolayı, faaliyet tabanlı 
maliyetleme yaklaşımı, firmaların daha fazla gelir sağlayabilmesi için ihtiyaç 
duyulan yardımı sağlayan etkin bir stratejik öğe olarak ifade edilmektedir.

Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımında faaliyetler için merkezler 
oluşturularak o gruplandırma altında maliyet bilgileri ve işlemler sunul-
maktadır. Kaizen maliyetlemede de buna benzer şekilde faaliyetler planlı 
bir şekilde yürütülmektedir. Kaizen maliyetlemede herhangi bir hedef ma-
liyet belirlenerek bu hedeflenen maliyete erişmek için üretim aşamalarının 
devamlı olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Kaizen maliyetleme yak-
laşımında üretimin tüm kademeleri dikkate alınmaktadır. Bu yöntemde 
de, faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımında olduğu gibi faaliyetler ve 
işlevler üzerine odaklanılmaktadır. Ayrıca kaizen maliyetleme yaklaşı-
mında mamul veya hizmet için önemli olmayan faaliyetlerin maliyetlerini 
azaltmak ve israfı önlemek gibi konulara daha fazla yoğunlaşılmaktadır. 

Yiyecek- içecek işletmeleri ve otel işletmelerindeki bu departman 
için uygun ve oldukça kullanılabilir bir diğer yöntem de standart maliyet 
yöntemidir. Standart maliyet yönteminde genellikle hammadde ve mal-
zemeler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Standart maliyetin hesaplanmasında 
porsiyon ve menü öğeleri ön planda olmaktadır. Standart maliyet hesapla-
maları yapılırken belli bir süreç ele alınarak işlemler gerçekleştirilir. Bu 
yöntem mevcut işletmenin durumu hakkında yöneticilere maliyetleri kar-
şılaştırma ve değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Tam zamanında üretim yöntemi kaizen maliyetleme yaklaşımında ol-
duğu gibi devamlı iyileştirme ve israfın önlenmesi üzerine odaklanıldığı 
bir sistemdir. Tam zamanında üretim yöntemini stoklama sistemine karşı 
olan bir sistem olarak nitelendirmek mümkündür. Yiyecek-içecek malze-
melerinin uygun sürelerde ve zamanlarda temin edilmesi bu yöntemin te-
melini oluşturmaktadır.

Araştırmanın uygulama kısmı Konya’da 5 yıldızlı bir örnek otel iş-
letmesinde gerçekleştirilmiştir. Ancak tüm dünyada etkili olan pandemi 
nedeniyle uygulama yapılan otel işletmesi 2020 yılının ilk 3 ayında kapalı 
kalmıştır. Bu durum nedeniyle verilerin daha sağlıklı olabilmesi için uy-
gulama yapılan otel işletmesinin 2019 yılına ait verileri dikkate alınmış ve 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
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Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı kapsamında uygulamanın ger-
çekleştirildiği örnek otel işletmesinde öncelikle faaliyet merkezleri ve bu 
merkezlerin fonksiyonları belirlenmiştir. Araştırmanın konusu yiyecek-i-
çecek departmanında maliyetleme olduğu için bu faaliyet merkezlerinden 
sadece yiyecek-içecek faaliyet merkezi ele alınmış ve bunun üzerinde ça-
lışmalar yapılmıştır. Daha sonra faaliyet merkezleri ve maliyet aracıları 
paylaşımı yapılmıştır. Yiyecek-içecek faaliyet merkezinde toplam 30,5 
personel çalışmaktadır. Otel işletmesinde tüm departmanlar kapsamında 
toplamda 128 personel istihdam edilmektedir. Sonraki aşamada ise genel 
üretim maliyetlerinin, faaliyet merkezlerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
Uygulamayı gerçekleştirmek için 2019 Mart ayı içerisinde oluşan yiyecek 
ve içecek giderleri tespit edilmiş, gerekli olan işlemler yapılarak tablolar 
halinde sunulmuştur. Verilen bilgiler ışığında 2019 Mart ayı toplam yiye-
cek giderleri 89.754,65 TL, toplam içecek giderleri ise 18.652,80 TL olarak 
tespit edilmiştir.

Bir diğer yeni maliyet yaklaşımı olan kaizen maliyetleme sistemi de 
örnek otel işletmesi üzerinde uygulanmıştır. Kaizen maliyetleme yakla-
şımının uygulanma aşamasında ilk olarak malzeme masraflarının plan-
lanması ve diğer planlamalar gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde öncelikle 
otelin tahmini yatak satışı üzerinden yiyecek-içecek masrafları belirlen-
miştir. Daha sonra personel planlama aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada 
otel işletmesinin yiyecek-içecek departmanında istihdam edilecek perso-
nelin sayısı ve otel işletmesinin bu personellere ödeyeceği genel ücretle-
rin tutarı, ay ve yıl bazında hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara göre otel 
işletmesi istihdam edilen personellere ay bazında 2.324 TL ücret ödemeyi 
planlamıştır. Bu tutar yıl bazında hesaplandığında toplamda 836.640 TL 
personel ücret gideri oluşmaktadır. 

Tüm bu işlemlerin ardından kaizen maliyet düşürme hedefinin tespit 
edilmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ise ilk olarak kişi başı son 
fiili maliyet belirlenmiştir. Bu maliyetin hesaplanması işleminin sonucu 
ise bir önceki yılın satılan ürün ve hizmetin masraflarının yine o yıl sa-
tılan toplam yatak sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir. İkinci aşamada 
ise otel işletmesinin cari dönem toplam tahmini masrafının belirlenmesi 
işlemi mevcuttur. Yine bu aşamada cari dönem maliyetinin tespit edilmesi 
için gerekli işlemler yapılmıştır. 

Üçüncü adımda ise cari dönem kaizen maliyet düşürme hedefinin tes-
pit edilmesi amaçlanmıştır. Burada kişi başı hedef satış fiyatı ve hedef kar 
marjı ele alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda otel işletmesinin kişi başı 
hedef maliyeti bulunmuştur. Sonraki adımda ise 2019 yılındaki toplam 
maliyet hedefi tespit edilmiştir. Son adımda ise kaizen maliyet düşürme 
hedefi elde edilmiştir. Dördüncü aşamada tahsis oranları hesaplanmıştır. 
Burada yiyecek-içecek departmanının direkt olarak kontrol ettiği mali-
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yetlerin departmanlar tarafından direk olarak kontrol edilen maliyetlere 
bölünmesiyle yiyecek-içecek departmanı tahsis oranı % 60 olarak tespit 
edilmiştir.

Kaizen maliyetleme yaklaşımının son aşamasında ise yiyecek-içecek 
departmanının kaizen maliyet düşürme hedefinin tespit edilmesi işlemi 
yer almaktadır. Kaizen maliyet düşürme hedefinin belirlenmesi için yi-
yecek-içecek departmanının tahsis oranı, toplam kaizen maliyet düşürme 
hedefi ile çarpılmış ve yiyecek-içecek bölümü kaizen maliyet düşürme he-
defi 1.330.170,60 TL olarak bulunmuştur.

Standart maliyet yönteminin örnek otel işletmesinde uygulanması, 
standart yiyecek maliyeti kapsamında menü öğesi malzeme maliyetinin 
belirlenmesi üzerinden gerçekleşmiştir. Bamya çorbası reçetesi ele alın-
mış ve bamya çorbasının standart porsiyon maliyeti 38 TL olarak hesap-
lanmıştır. Yine aynı şekilde standart içecek maliyeti örneği kapsamında 
Long-Island Kola Kokteyli reçetesi oluşturulmuş ve uygulama gerçekleş-
tirilmiştir. Bu kokteyl reçetesine göre kullanılan malzemeler ve masrafları 
verilmiş, buna göre içecek masrafı ile satış fiyatı tespit edilmiştir. Kokteyl 
reçetesine göre içeceğin maliyeti 4,98 TL olarak hesaplanmıştır. Satış fi-
yatı ise % 50 içecek maliyet yüzdesi ile 10 TL olarak belirlenmiştir. 

Otel işletmesinde uygulanan farklı bir maliyet yöntemi de tam zama-
nında üretim yöntemidir. Tam zamanında üretim sisteminde, ham madde 
ve malzeme tedarik süreleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Otel işletmesinin 
belirli olan ham maddelerinin ve malzemelerinin tedarik süreleri genel-
likle 3 gün ila 1 yıl arasında değişmektedir. Buna göre en kısa süre olan 3 
gün içerisinde yaş meyve ve sebze temin edilmekte, en uzun süre olan 1 
yıl içerisinde de votka, rakı vb. içecekler tedarik edilmektedir. 

Sonuç olarak, otel işletmelerinde yiyecek-içecek departmanlarında 
maliyetler hakkında net ve doğru bilgileri elde etmek ve işletmenin de-
vamlılığını sağlamak amacıyla en uygun maliyetleme stratejisinin tercih 
edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca doğru ve etkin bir mali-
yetleme yönteminin tercih edilmesi karlılığın ve işletmenin performansı-
nın artmasına da oldukça önemli derecede etki edecektir.
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1. GİRİŞ

Endüstri 4.0 kavramı, işletmelerin birbirleriyle rekabet edebilmeleri 
için önemli ve gereklidir. Bu nedenle günümüzde işletmeler, üretim ma-
liyetlerini düşürmek, verimliliklerini ve kârlılıklarını artırabilmek için 
endüstri 4.0 kavramı üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Endüstri 4.0 ifadesi, ilk defa Almanya’da ortaya atılmıştır.  Endüstri 
4.0 kavramı; dijital dönüşüm, bilişim, iletişim ve internet teknolojileri-
nin üretimi etkilemesi olarak açıklanmaktadır (Soylu, 2018: 43).  Endüstri 
4.0, nesnelerin internete bağlanarak iletişim haline geçeceği ve bu sayede 
akıllı üretimin gerçekleşeceğini ifade etmektedir (Özsoylu, 2017: 41). En-
düstri 3.0, bir makinedeki ve süreçteki otomasyona odaklanırken Endüstri 
4.0, tüm fiziksel değerlerin baştan sona dijitalleşmesine odaklanmaktadır 
(Yüksel, 2019: 13). Endüstri devrimleri ya da sanayi devrimleri aşağıdaki 
gibi açıklanmaktadır (Yıldız ve Genç, 2019: 41; Akdoğan ve Akdoğan, 
2018: 2-3):

• İlk endüstri devrimi (endüstri devrimi 1.0); ilk endüstri devrimi, 
18.yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Küçük atölyelerin yerini daha 
büyük ölçekli işletmeler almış ve insan gücünün yerini ise su ve buhar 
gücü almıştır. Su ve buhar gücü kullanılarak mekanik üretim sistemleri 
ortaya çıkmıştır. 1712 yılında buhar makinesi bulunmuştur. 1784’de ilk 
endüstriyel dokuma tezgâhı kullanılmıştır.

• İkinci endüstri devrimi (endüstri devrimi 2.0); 1840 yılında telg-
raf ve 1880 yılında telefon icatları ve 1920 yılında Taylorizm (Bilimsel 
Yönetim) felsefesi benimsenmiş ve yirminci yüzyıl başlarında elektrik 
gücünün kullanılmasıyla seri üretime geçilmiş ve kitlesel üretimler yapıl-
mıştır.

• Üçüncü endüstri devrimi (endüstri devrimi 3.0); 1970’li yıllarda, 
dijital devrim, elektroniklerin kullanılması ve bilgi teknolojilerinin geliş-
mesiyle üretim süreçlerinde otomasyon yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. 1971 yı lında ilk mikro bilgisayar (Altair 8800) ve 1976 yı lında 
Apple I kullanılma ya başlanmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile bir-
çok sektörde üretim süreçlerinde otomasyon başlamıştır.

• Dördüncü endüstri devrimi (endüstri devrimi 4.0); 21. yüzyılda 
otonom makineler ve sanal ortamların devreye girmesiyle günümüzde si-
ber fiziksel sistemlere dayalı üretim uygulanmaya başlanmıştır. 

• Beşinci endüstri devrimi (toplum 5.0); teknolojik gücü doğru yö-
netebilecek akıllı toplumun gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan fel-
sefe olarak tanımlanmaktadır. Toplum odaklı insansız teknolojileri ifade 
etmektedir. Japonlar tarafından toplum için teknoloji önerisi ile ortaya 
çıkmış ve bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade etmektedir.



Gamze Ayça Kaya222 .

Çalışmanın amacı, Endüstri 4.0’ın muhasebe bilimine ve muhasebe 
meslek mensuplarına etkisini tespit etmektir. Çalışmada; Endüstri 4.0’ın 
muhasebe bilimine ve muhasebe meslek mensuplarına etkisi incelenmek-
tedir.

2. ENDÜSTRİ 4.0

Almanya’nın Hannover kentinde 2011 yılında adı ilk kez duyulan dör-
düncü sanayi devrimi, bilişim ve internet süreçlerinin üretim aşamalarıyla 
birleştirilmesini ve süreçler arasında ağların oluşturulmasını sağlamıştır. 
Üretim aşamalarının robotlara devredilmesi, yapay zekânın gelişmesi, üç 
boyutlu yazıcılar sayesinde evlerde üretim yapılabilmesi ve büyük veri 
oluşumlarının analiz edilip değerlendirilmesi gibi birçok yenilik bu dö-
nemde mümkün hale gelmiştir (Tekbaş, 2019: 67).

2000’li yıllarda yapay zekâ ve robot teknolojisinin gelişmesiyle 3D 
yazıcılar, nesnelerin interneti, akıllı fabrika ve sürücüsüz arabalar gibi 
yeni buluşlar, üretim yapısını tamamen değiştirmektedir. Bu süreç endüst-
ri 4.0 ya da dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılmaktadır. Sensörler 
yardımıyla fiziksel dünyayı sanal bilgi işlem dünyasına bağlayan siber fi-
ziksel sistemlere geçiş aynı zamanda dijital dönüşüm sürecini başlatmış-
tır (Yankın, 2019: 1). Dördüncü sanayi devrimindeki bu gelişmeler, bazı 
mesleklerin yok olmasına, bazı mesleklerin daha da gelişmesine ve bazı 
mesleklerin de yeni bir meslek olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Endüstri 4.0’ı diğer sanayi devrimlerinden farklı kılan en önemli 
unsurlar; sensör (makinelerin verileri toplayabilmesi için gerekli algıla-
yıcılar), veri, bilgi ve işlem olarak kabul edilmektedir. Bu dört unsurun 
birleştirilmesiyle vasıfsız işgücü ortadan kalkarken, yerine hatası olmayan 
işlemler gelmiştir (Yardımcıoğlu vd., 2019: 37).

21. yüzyılda teknolojik gelişmeler, yaşamı etkilemekte ve çeşitli iş 
türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu teknoloji çağında, diji-
talleşme önemlidir. Dijitalleşme ya da sayısallaştırma, elle girilen bilgile-
rin bilgisayarlar yoluyla işlenerek incelenmesi olarak adlandırılmaktadır 
(Tekbaş vd., 2018: 223-224). 

Dijital değişimin iş dünyasına getirdiği yenilikler şunlardır: Büyük 
veri, dijital analiz, bulut bilişim, e-fatura, e-dönüşüm, siber güvenlik, en-
düstri 4.0 ve 5.0, yeni nesil ERP, nesnelerin interneti (Akdoğan ve Akdo-
ğan, 2018: 6). Endüstri 4.0’ın teknoloji araçları, aşağıda açıklanmaktadır:

3D Yazıcılar: 3D yazıcılar, fiziksel nesneler şeklinde olabilmektedir. 
3D yazıcılar, karmaşık nesneleri üretebilmektedir (Akbaba Buyruk, 2019: 
24). Yani dijital üç boyutlu bilgisayar verisini, elle tutulabilir gerçek nesne 
biçimine dönüştürebilen makinelerdir (Yardımcıoğlu vd., 2019: 39).
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Siber-Fiziksel Sistemler: Fiziksel ve siber dünya arasındaki iletişimi 
içeren unsurların hepsi Siber Fiziksel Sistemler (CPS) olarak tanımlan-
maktadır. CPS’nin amacı, üretimin gerektirdiklerini gerçekleştirmek ve 
sanayinin etkinliğini ve verimliliğini yükseltmektir (Yıldız, 2018: 549). 
Siber teknolojinin makinelerle birleşmesiyle nano teknoloji ortaya çıkmış-
tır.

Nesnelerin İnterneti: Dijital network ve internete sahip nesnelerin 
sanal kimlik olarak çevreleriyle ve sosyal olarak iletişim durumunda ol-
malarına nesnelerin interneti adı verilmektedir. Nesnelerin interneti vasıta 
olarak birbirleriyle iletişime geçmeleri ve işleri kendilerinin yönetmeleri-
dir (Yardımcıoğlu vd., 2019: 40). Sensörler aracılığıyla gidilen mesafeyi, 
atılan adımları ve kalp atış hızlarını gösteren akıllı kol saatlerini buna 
örnek verebiliriz. Hataları en aza indiren, kendi kendini otomatik olarak 
yöneten makinelerin içinde yer aldığı dijital fabrikalar da bu teknolojiyi 
kullanmaktadır.

Akıllı Fabrikalar: Akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti ve siber-fi-
ziksel sistemeler sayesinde ortaya çıkmıştır. Akıllı ve dijital fabrikalarda 
hatalar ve maliyetler en aza indirilerek üretim yapılmaktadır.

Robotlar: Robotlar, birbirleriyle ve insanlarla etkileşime girecek şe-
kilde üretilmişlerdir. Endüstri 4.0 ile amaçlanan üretimin tam otomatik ve 
bütünleşmiş bir şekilde gerçekleşmesidir. Üretim sürecindeki malzemeler, 
akıllı robotlarda bulunan sensörlerle algılanıp hangi süreçlerin tamam-
landığı analiz edilerek kendi kendilerine hareket edebilmektedir. Akıllı 
robotlar, üretim sürecinin ve üretim sonucu malların kalite kontrolünü de 
yaparak üretim hatalarını azaltarak, maliyetleri azaltmakta ve satış sonra-
sı memnuniyet seviyesini artırmaktadır (Tutar, 2019: 327). Üretim sanayi-
sinde ve otomotiv sektöründe kullanılan robotlar örnek olarak verilebilir.

Simülasyon: Deneme yapabilme imkânı sağlamaktadır. Bir şeyin 
benzeri ya da sahtesi anlamındadır. Örnek olarak, ehliyet kurslarında sü-
rücü adayları için direksiyon dersleri verilebilir.

Sanal Gerçeklik: Katılımcılara gerçek gibi hisler sağlamaktadır. 
Üretim işletmelerinde ürünler üretilmeden üretimin her aşamasında kul-
lanılmaktadır. İşletmeler kurulmadan sanal ortamda işletmelere ilişkin 
verimlilik, kârlılık gibi her türlü analiz yapılabilmektedir. Sanal gerçeklik 
gözlükleri de örnek olarak verilebilir.

Artırılmış Gerçeklik: Ses, video, grafik veya GPS verileri ile bilgi-
sayarlarla insanların duyularını etkileyebilecek seviyedeki sanal canlan-
dırmalardır. Bunun sonucunda, kullanıcıya yeni bir algılama alanı oluş-
turulmaktadır. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin devamı şeklinde 
görülmektedir (Bulut ve Akçacı, 2017: 56-57). Video oyunları ve araba 
yarış oyunları örnek olarak verilebilir. 
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Bulut Bilişim Sistemi: İnternete sahip makinelerle, kaynakları kul-
lanıcılar arasında paylaşılan internet temelli bilişim hizmetleridir. Bulut 
bilişim; belgeler, resimler, müzik veya video dosyaları için dijital bir de-
polama alanıdır ve hizmet alt yapısı gerektirmez. Yazılım, işlem veya veri 
erişimi gerektirmeden hizmetler sağlanmaktadır. Sunulan hizmet, çev-
rimiçi olduğundan, kullanıcılar internet üzerinden çeşitli elektronik ci-
hazları kullanarak sisteme erişebilirler (Artar, 2019: 11). Bilgiler, bulutta 
toplanmakta ve interneti olan bir cihaz aracılığıyla bu bilgilere ulaşılabil-
mektedir. 

Yapay Zekâ: Yapay zekâ, makinelere insanların sahip olduğu zekâ-
yı aktararak, işlerin yapılmasını sağlayabilmek olarak tanımlanmaktadır 
(Özdoğan, 2019: 95). Yapay zekâya satranç şampiyonunu yenen satranç 
bilgisayarı örnek olarak gösterilebilir. Bu sistemler, bilgiyi depolamakta-
dır ve zamanla kendilerini düzeltebilmektedir. Sistem, depoladığı bilgileri 
yorumlayarak daha çabuk tepkiler verebilir. Yapay zekâ, daha çok robotik 
alanlarda kullanılmaktadır (Bulut ve Akçacı, 2017: 57).

E-Dönüşüm: E-dönüşüm ile birlikte kâğıt ortamında düzenlenen her 
türlü muhasebe belgesi, dijital ortamda düzenlenmeye başlanmıştır. Gelir 
İdaresinin e-tahsilat, e-haciz, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İnteraktif Vergi 
Dairesi aracılığıyla vergilerin internetten ödenmesi, e-beyanname, e-bel-
ge ve e-tebligat uygulamaları günümüzde kullanılmaktadır.

Blockchain: Blockchain, güvenlik açıklarına karşı korumalı ve ko-
laylıkla ulaşılabilen bir ağda şifrelenen verilerin yönetimini yerine getiren 
dağınık bir veri tabanıdır (Yavuz, 2019: 16). 2008 yılında ABD’de yaşanan 
finansal kriz sonrasında ortaya çıkan dijital para sistemi olan Bitcoin, blo-
ckchain teknolojisiyle üretilmiştir. 

Büyük Veri (Big Data): Büyük Veri kavramı, 2007 ve 2008’de kul-
lanılmıştır (Aslan ve Özerhan, 2017: 863). Büyük veri; sosyal medya pay-
laşımları, fotoğraf arşivleri, sürekli kaydedilen ‘log’ dosyaları gibi farklı 
kaynaklardan elde edilen tüm verilerin an lamlı ve işlenebilir hale dönüş-
türülmüş biçimidir. Büyük veri, internet ve sosyal medya ağlarında olu-
şan verilerin anlamlı bir biçimde işlenebilir duruma getirilmesi sürecidir. 
Bilişim ve teknolojik altyapının gelişmesiyle çok çeşitli veriyi; toplayarak, 
analiz ederek anlamlandır ma işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Üretim, 
perakende ve hizmet sektörü gibi birçok sektörde, işletmeler verimlilik-
lerini yükseltebilmek, riskleri belirleyebilmek, kuvvetli ve zayıf yönlerini 
tespit edebilmek için büyük veriden yararlanmaktadır (Akdoğan ve Akdo-
ğan, 2018: 4).

Radyo Frekansı Tanımlama Teknolojisi (RFID): Büyük verinin 
kaynaklarından olan Radyo Frekansı Tanımlama (RFID), barkodlardan 
ve analiz için veri toplama hızını ve hacmini artıran kaynak otomasyon 
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özelliklerini sağlama yeteneğinden daha üstündür. RFID, canlıları ya da 
nesneleri radyo dalgalarıyla tanımlamak için kullanılan teknolojilere ve-
rilen addır. Temassız kredi kartları, kapıları açmak için kullanılan kartlar 
ve havayolu şirketlerinin bagaj kartı uygulamaları bu teknolojinin kullanı-
mına yönelik en iyi örneklerdir (Tekbaş, 2019: 73-74).

Siber Güvenlik: Siber saldırılardan korunmak için sistemlerin ve 
üretim hatlarının güvenliği oldukça önemlidir (Sayar ve Yüksel, 2018: 
91). Siber güvenlik, veri güvenliğini sağlamaktadır. Siber güvenliğin 
sağlanmaması, veri kaybına ve bilgi güvenliğinin sağlanmamasına sebep 
olmaktadır. Siber güvenlik sistemleri, firmaların güvenliğini sağlayarak 
fiziksel iletişimin sağlıklı ortamda sürdürülmesini sağlamaktadır (Bulut 
ve Akçacı, 2017: 57). Endüstri 4.0’ın teknoloji araçları aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.

Tablo 1: Endüstri 4.0’ın Teknoloji Araçları
Endüstri 4.0’ın 

Teknoloji Araçları
Endüstri 4.0’ın Teknoloji Araçlarının 

Tanımı Örnek

Üç Boyutlu (3D) 
Yazıcılar 

Sanal ortamdaki verileri, üç boyutlu olarak 
fiziksel ortama aktarabilen makinelerdir. 3D yazıcılar.

Siber-Fiziksel 
Sistemler 

Siber teknolojinin makinelerle 
birleşmesidir. Nano teknoloji ürünleri.

Nesnelerin İnterneti Nesnelerin internet aracılığıyla 
birbirleriyle iletişim kurmalarıdır.

Akıllı kol saatleri, dijital 
makineler ve fabrikalar.

Akıllı Fabrikalar 
Nesnelerin interneti ve siber-fiziksel 

sistemeler sayesinde ortaya çıkan hatasız 
ve hızlı üretim yapan fabrikalardır.

Akıllı fabrikalar ve dijital 
fabrikalar.

Robotlar 
Üretim sisteminde kullanılan kendi 
kendine hareket edebilen ve hata ve 

maliyetleri azaltan makinelerdir.

Üretim sanayisinde ve otomotiv 
sektöründe kullanılan robotlar.

Simülasyon Bir şeyin benzeri ya da sahtesi 
anlamındadır.

Ehliyet kurslarında sürücü 
adayları için direksiyon dersleri.

Sanal Gerçeklik Ses, video veya GPS gibi verileri, insan 
duyularını etkileyecek duruma getiren ve 

bunların dijital ortamda canlandırılmasıdır. 

Üretim işletmelerinde ürünler 
üretilmeden ürünün her 

aşamasında ve işletmelerin 
kurulmasına gerek olmadan 

sanal ortamda işletmeler ile ilgili 
her türlü analizin yapılmasında 

kullanılır. Sanal gerçeklik 
gözlükleri de örnek olarak 

verilebilir.

Artırılmış Gerçeklik Sanal ortamda gerçeklik hissi veren 
sistemlerdir.

Video oyunları ve araba yarış 
oyunları.

Bulut Teknolojisi 
Bilgi deposudur, verimliliği, performansı 

arttıran ve maliyetleri düşüren bilgi 
depolama sistemidir. 

Bulut tabanlı yazılımlar, hard 
diskler yerine çevrimiçi bulutlar, 

muhasebe meslek mensupları 
için web tabanlı uygulama.

Yapay Zekâ İnsana özgü fonksiyonları yapan 
programlardır.

Robotik alanlarda kullanılır. 
Satranç bilgisayarları gibi.

E-Dönüşüm Muhasebe belgelerinin dijital ortamda 
hazırlanmasıdır. E-arşiv fatura, e-fatura vb.
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Blockchain
Verilerin güvenli şekilde kaydedilmesi, 

saklanması, izlenmesi ve aktarılması için 
geliştirilen bir yazılımdır.

Dijital paralar: Bitcoin vb.

Büyük Veri 
Sosyal medya paylaşımları, fotoğraflar, 
videolar gibi verilerin analiz edilmesi, 

ölçülmesi ve işlenebilir veriye 
dönüştürülmesi için toplanmasıdır. 

Maliyetleri düşürüp, 
verimlilikleri artırmak amacıyla 

her türlü işletme tarafından 
kullanılır.

RFID Canlıları ya da nesneleri radyo dalgalarıyla 
tanımlamak için kullanılan teknolojilerdir.

Temassız kredi kartları, kapıları 
açmak için kullanılan kartlar ve 

havayolu şirketlerinin bagaj kartı 
uygulamaları.

Siber Güvenlik Güvenlik ve gizliliğin korunmasıdır. Güvenlik yazılımları.

3. ENDÜSTRİ 4.0’IN MUHASEBE BİLİMİNE VE MUHASEBE 
MESLEK MENSUPLARINA ETKİSİ

Endüstri 4.0’ın muhasebe alanındaki etkileri aşağıda açıklanmaktadır 
(Hiçyorulmaz ve Akdoğan, 2019: 55):

• İşletmelerin verileri tamamen elektronik ortamda bulunacaktır,

• İşletmelerde ara yüzler ortadan kaldırılarak tamamen kesintisiz 
bilgi akışı sağlanacaktır,

• Bilgiye ulaşım gerçek zamanlı olarak sağlanacaktır,

• Tüm muhasebe işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek ve kayde-
dilecektir,

• Tüm ödeme işlemleri çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek ve 
veriler muhasebe bölümünde kaydedilecektir,

• Otomatik olarak bilgiye ulaşılacaktır,

• Sağlık sigortası, bordro ve vergi dairesi işlemleri otomatik olarak 
gerçekleştirilecektir,

• Ortaklar ve kreditörler verilere daha rahat ulaşacak ve risk yöne-
timini daha kolay değerlendireceklerdir,

• Dünyanın herhangi bir yerindeki şirket verilerine ulaşılarak reka-
bet politikaları daha sağlıklı belirlenecektir,

• Denetçiler, daha kolay ve daha verimli denetimler gerçekleştire-
ceklerdir,

• E-devlet ile paralel sistemler kullanılarak uyumluluk sağlanacak-
tır.

Günümüzde dördüncü sanayi devrimi ile birlikte teknolojik gelişme-
ler, ekonomiyi, işletmeleri ve tüm toplumu etkilemiş ve muhasebe meslek 
mensupları da teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen meslek grupları 
arasında olmuştur. 
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Muhasebe meslek mensuplarının görevleri; mükelleflerinin defterle-
rini tutmak, mali işlemlerini yapmak, finansal tablolarını hazırlamak, be-
yannameleri düzenlemek, danışmanlık yapmak ve muhasebe sistemlerini 
kurmaktır. Danışmanlık haricindeki bu işlemler, eskiden meslek mensup-
ları tarafından elle yapılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler sayesinde danış-
manlık haricindeki bu işlemler, dijital ortamlarda yazılım programlarıyla 
hataları en aza indirerek ve maliyetleri düşürerek yapılabilmektedir. 

Endüstri 4.0 ile meslek mensuplarının danışmanlık, analiz ve yorum-
lama faaliyetleri daha fazla önem kazanacak ve muhasebede kayıt tutma, 
sınıflandırma ve raporlama, bulut yazılım programları ya da dijital sistemler 
tarafından yapılacaktır. Teknolojik gelişmeler, meslek mensuplarına önemli 
bir şekilde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca dördüncü ve 
beşinci sanayi devrimleri ile meslek mensuplarının çalışma şekilleri ve ça-
lışma alanları da değişecek ve meslek mensupları, çalışma şekilleri açısın-
dan işyerlerine ya da mekânlara bağlı olmaksızın çalışma imkânına sahip 
olacaklardır. Çalışma alanları; verilerin analiz edilmesi, risklerin ölçülüp 
değerlendirilmesi, planlamaların yapılması, sunulan bilgilerin doğruluğuna 
ilişkin makul güvence verilmesi ve geleceğin tahmin edilmesi gibi danış-
manlık faaliyetlerine yönelecektir. Bu nedenle, meslek mensuplarının tek-
nolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve öğrenmeleri gerekecektir.

Dördüncü sanayi devrimi ile işletmelerin verilerinin kaydedilmesi, 
raporlanması ve analiz edilmesi daha çok karmaşık olacaktır. Yöneticiler 
ve mali işlerde çalışan kişiler, Endüstri 4.0’ın gerektirdiği yeni özellikle-
re sahip olmalıdır. Nesnelerin de birbirleriyle iletişime geçmesiyle, emek 
gücü azalacak ve geleneksel muhasebe süreci değişecektir. Bu hızlı de-
ğişime ayak uydurabilmek için meslek mensuplarının eğitimi ve gelişimi 
önemlidir. Geleneksel muhasebe eğitim sürecinden çok farklı, Endüstri 
4.0’la uyumlu muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesi gerekmek-
tedir. Teknolojinin muhasebede hızlanması, verimliliği ve üretkenliği 
yükseltecektir. Dijital muhasebecilerin olması, insanlarla iletişim kurabi-
len muhasebe sistemleri, yapay zekâ içeren muhasebe sistemleri gibi yeni 
gelişmelerin yaşanması mümkündür (Karacan ve Bayram, 2019:1166). 
Günümüzde vergi mükellefleri, vergi dairelerine gitmeden internetten 
ödemelerini yapmakta ve e-fatura ve e-dönüşüm ile her türlü işlemler ya-
pılabilmektedir. Bu gelişmeler de geleneksel kâğıt ve makbuz sistemlerini 
kaldırmıştır.

Muhasebe meslek mensuplarına bazı önerilerde bulunulmuştur. Bun-
lar (Karacan ve Bayram, 2019:1167):

• Meslek kuruluşları, teknolojik gelişmeleri takip etmelidir.

• Meslek mensupları, işletmeler ve muhasebe eğitimi ile ilgili ku-
rumlar arasında iletişim sağlanmalıdır.
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• Meslek mensuplarının geleceği için düzenlemeler getirilmelidir.

• Siber güvenlik riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

• Verilen muhasebe eğitimleri, dijitalleşme ile uyumlaştırılmalı ve 
muhasebe eğitiminde teknolojik gelişmelerle ilgili eğitimler de verilmelidir.

• Meslek mensupları için yeni iletişim ağları oluşturulmalıdır.

• Meslek mensupları yeni teknolojik gelişmelerle, müşterilerine 
daha fazla analiz ve danışmanlık yapmalıdır.

• Meslek mensupları sayısal hesaplamalar, yaratıcılık, eleştiri, su-
num yapabilme ve iletişim becerilerini geliştirmelidir.

• Eğitim, diğer derslerin yanında daha fazla teknoloji temelli yapıl-
malıdır.

• Meslek üyeleri, sistem oluşturabilecek, eksikliklere ve hatalara 
çözüm getirebilmelidir.

• Meslek mensupları verileri, anlamlandırabilecek eğitim düzeyin-
de olmalıdır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016’da yayımladığı raporda (The Fu-
ture of Jobs), Endüstri 4.0 kapsamında yapay zekâ, robotik, nano teknolo-
ji, 3 boyutlu yazıcı, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmelerin iş 
modellerinde önemli değişikliğe neden olacağı açıklanmıştır. Robotlaşma 
ve otomasyon nedeniyle çeşitli sektörlerde iş imkânları azalacak, insanlar 
işsiz kalacak ve yeni istihdam alanları oluşacaktır. Rapora göre; Endüstri 
4.0 ile mimarlık, mühendislik, bilgisayar ve matematik gibi mesleklerde 
iş artışının olması, üretimle ilgili işlerde düşüşlerin olması ve ofis ve idari 
iş ilanlarında ise önemli düşüşlerin olması tahmin edilmektedir. Veri ana-
liz uzmanları ve nitelikli satış temsilcileri ise gelecekte önemli meslek-
ler arasında yer alacaktır (https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/
pdf/175201817161355_stm_endustri_40.pdf, Erişim Tarihi: 21.08.2020).

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkacak yeni meslekler, aşağıdaki tabloda gös-
terilmektedir.

Tablo 2: Endüstri 4.0 İle Ortaya Çıkacak Yeni Meslekler
Endüstri 4.0 İle Ortaya Çıkacak Yeni Meslekler

1. Endüstriyel veri bilimciliği, 6. Veri güvenliği uzmanlığı,
2. Robot koordinatörlüğü, 7. Şebeke geliştirme mühendisliği,
3. IT/IoT çözüm mimarlığı, 8. 3D yazıcı mühendisliği,
4. Endüstriyel bilgisayar mühendisliği/
programcılığı,

9. Endüstriyel kullanıcı ara yüzü 
tasarımcılığı,

5. Bulut hesaplama uzmanlığı, 10. Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı.

Kaynak: https://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-birlikte-gelecek-10-yeni-
meslek/, Erişim Tarihi: 21.08.2020.
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Endüstri 4.0 ile ortaya çıkacak yeni meslekler; endüstriyel veri bi-
limciliği, robot koordinatörlüğü, IT/IoT çözüm mimarlığı, endüstriyel 
bilgisayar mühendisliği/programcılığı, bulut hesaplama uzmanlığı, veri 
güvenliği uzmanlığı, şebeke geliştirme mühendisliği, 3D yazıcı mühen-
disliği, endüstriyel kullanıcı ara yüzü tasarımcılığı ve giyilebilir teknoloji 
tasarımcılığıdır.

Endüstri 4.0 ile yok olacak meslekler, aşağıdaki tabloda gösterilmek-
tedir.

Tablo 3: Endüstri 4.0 İle Yok Olacak Meslekler
Endüstri 4.0 İle Yok Olacak Meslekler

1. Çağrı merkezi operatörlüğü, 6. Perakende asistanı,
2. Kuryelik, 7. Restoran çalışanı,
3. Cerrahlar, 8. Gazeteci,
4. Çiftçilik, 9. Kamyon şoförü,
5. Güvenlik görevlisi, 10. Öğretmenlik.

Kaynak: https://www.endustri40.com/otomasyona-yenik-dusecek-10-meslek/, 
Erişim Tarihi: 21.08.2020.

Endüstri 4.0 ile yok olacak meslekler; çağrı merkezi operatörlüğü, 
kuryelik, cerrahlar, çiftçilik, güvenlik görevlisi, perakende asistanı, resto-
ran çalışanı, gazeteci, kamyon şoförü ve öğretmenliktir.

Yapılan bir araştırmada, gelecekteki 20 yılda robotlar ve bilgi tekno-
lojilerindeki gelişmelerle önemli değişim olacak meslekler arasında muha-
sebecilik mesleği 2. sırada gösterilmiştir. Muhasebe mesleğinin geleceği 
açısından önemli bir diğer gelişme ise Büyük Veri’dir. 2012’de dünyanın 
en büyük muhasebe kuruluşlarından biri olan ACCA’nın yaptığı araştır-
maya göre, gelecekte 10 yıl içinde muhasebe mesleğini Büyük Veri’nin 
etkileyeceği ve mesleğe yön vereceği tespit edilmiştir (Aslan ve Özerhan, 
2017: 863).

CareerCast.com’un 2013 yılında yaptığı araştırmada, en iyi 100 mes-
lek arasında yıllık gelir 63 bin 175 dolar olarak 47. sırada muhasebeci 
mesleği yer almaktadır (https://www.muhasebedr.com/2013-yilinin-en-i-
yi-100-meslek-siralamasi, Erişim Tarihi: 21.08.2020).

Endüstri 4.0’ın muhasebe bilimine etkileri aşağıdaki tabloda özetlen-
miştir.
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Tablo 4: Endüstri 4.0’ın Muhasebe Bilimine Etkileri
Endüstri 4.0’ın Muhasebe Bilimine Etkileri

1. Muhasebenin kaydetme, sınıflandırma ve raporlama fonksiyonları etkilenecektir.
2. Yorumlama, analiz ve danışmanlık faaliyetleri daha fazla önem kazanacaktır.
3. Tüm muhasebe işlemleri, meslek mensupları yerine dijital sistemler tarafından 
yapılacaktır.
4. Zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgiye ulaşım sağlanabilecektir.
5. Bulut yazılım programlarının kullanımı artacaktır.
6. E-dönüşüm ile birçok belgenin elektronik ortamda hazırlanması, muhasebe 
işlemlerinde kolaylık sağlayacaktır.

Endüstri 4.0’ın; muhasebenin kaydetme, sınıflandırma ve raporlama 
fonksiyonlarını etkileyeceği ve yorumlama, analiz ve danışmanlık faali-
yetlerinin daha fazla önem kazanacağı öngörülmektedir. Tüm muhasebe 
işlemlerinin, meslek mensupları yerine dijital sistemler tarafından yapıla-
cağı, zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgiye ulaşılacağı, bulut yazı-
lım programlarının kullanımının artacağı ve e-dönüşüm ile birçok belge-
nin elektronik ortamda hazırlanmasıyla muhasebe işlemelerine kolaylık 
sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Endüstri 4.0’ın muhasebe meslek mensuplarına etkisi aşağıdaki tab-
loda açıklanmıştır.

Tablo 5: Endüstri 4.0’ın Muhasebe Meslek Mensuplarına Etkisi
Endüstri 4.0’ın Muhasebe Meslek Mensuplarına Etkisi

1. Meslek mensupları, muhasebe işlemelerini daha hızlı, kolay ve hatasız yapabilecektir.
2. E-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-beyanname gibi e-dönüşüm uygulamalarının 
kullanılması meslek mensuplarına kolaylık sağlayacaktır.
3. Meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları değişecektir.
4. Meslek mensupları, muhasebe işlemlerini işyerlerine gitmeden zaman ve mekândan 
bağımsız olarak yapabilecektir.
5. Meslek mensupları; veri analizi, denetim ve danışmanlık gibi başka çalışma alanlarına 
yönelecektir.
6. Meslek mensuplarına zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
7. Meslek mensuplarının yaptığı muhasebe işlemleri; yapay zekâ teknolojileri, bulut ve 
dijital sistemler tarafından yapılacaktır.
8. Meslek mensupları, robotlarla çalışıp dijital gelişmelere ayak uydurabilecek ve veri 
analizlerini kolaylıkla yapabilecektir.
9. Meslek mensupları, yeni yeterlilikler kazanmak zorunda kalacaktır.
10. Meslek mensuplarının aldıkları muhasebe eğitimleri değişecek ve daha çok 
teknolojiye dayalı muhasebe eğitimleri verilecektir.
11. Meslek mensuplarının iş yükleri, azalacaktır.

Endüstri 4.0’ın muhasebe meslek mensuplarına etkisi aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir:

• Meslek mensupları, muhasebe işlemelerini daha hızlı, kolay ve 
hatasız yapabilecek, 
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• Meslek mensuplarına e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-beyanname 
gibi e-dönüşüm uygulamalarının kullanılmasında kolaylık sağlayacak, 

• Meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları değişecek, 

• Meslek mensupları, muhasebe işlemlerini işyerlerine gitmeden 
zaman ve mekândan bağımsız olarak yapabilecek, 

• Veri analizi, denetim ve danışmanlık gibi başka çalışma alanları-
na yönelebilecek, 

• Meslek mensuplarına zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak,  

• Meslek mensuplarının yaptığı muhasebe işlemleri; yapay zekâ 
teknolojileri, bulut ve dijital sistemler tarafından yapılacak,  

• Meslek mensupları, robotlarla çalışıp dijital gelişmelere ayak uy-
durabilecek ve veri analizlerini kolaylıkla yapabilecek, 

• Meslek mensupları, yeni yeterlilikler kazanmak zorunda kalacak,

• Meslek mensuplarının aldıkları muhasebe eğitimleri değişecek ve 
daha çok teknolojiye dayalı muhasebe eğitimleri verilecek,

• Meslek mensuplarının iş yükleri, azalacaktır.

Endüstri 4.0 çerçevesinde muhasebe mesleğinin geleceği aşağıdaki 
tabloda açıklanmıştır.

Tablo 6:  Endüstri 4.0 Çerçevesinde Muhasebe Mesleğinin Geleceği
Endüstri 4.0 Çerçevesinde Muhasebe Mesleğinin Geleceği

1. Analiz, yorumlama ve danışmanlık faaliyetleri nedeniyle muhasebe meslek 
mensuplarına yine de ihtiyaç duyulacaktır.
2. Mali müşavirlik mesleğinde, önemli değişiklikler olacaktır.
3. Meslek mensupları, daha karmaşık teknolojileri kullanacaktır.
4. Meslek mensupları, karmaşık teknolojileri kullanabilmek için bu konuda eğitim 
almak zorunda kalacaklardır.
5. Meslek mensupları, zaman ve mekândan bağımsız olarak işyerine gitmeden 
görevlerini yerine getirecektir. 
6. Meslek mensuplarının çalışma alanları ve çalışma şekilleri değişecektir.
7. Meslekte siber güvenlik ve bilgi güvenliği, önem kazanacaktır.
8. Meslek mensupları; dijital verileri okuyabilecek, analiz yapabilecek, 
yorumlayabilecek ve raporlayabilecektir.
9. Mali müşavirlik mesleği, mali mühendislik mesleğine dönüşecektir.
10. Sanal muhasebeciler, muhasebe işlemlerini yapacaktır.

Endüstri 4.0 çerçevesinde muhasebe mesleğinin geleceği aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir:

• Analiz, yorumlama ve danışmanlık faaliyetleri nedeniyle muha-
sebe meslek mensuplarına yine de ihtiyaç duyulacak,

• Mali müşavirlik mesleğinde, önemli değişiklikler olacak,
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• Meslek mensupları, daha karmaşık teknolojileri kullanacak,

• Meslek mensupları, karmaşık teknolojileri kullanabilmek için bu 
konuda eğitim almak zorunda kalacak,

• Meslek mensupları, zaman ve mekândan bağımsız olarak işyerine 
gitmeden görevlerini yerine getirecek,

• Meslek mensuplarının çalışma alanları ve çalışma şekilleri deği-
şecek,

• Meslekte siber güvenlik ve bilgi güvenliği, önem kazanacak,

• Meslek mensupları; dijital verileri okuyabilecek, analiz yapabile-
cek, yorumlayabilecek ve raporlayabilecek,

• Mali müşavirlik mesleği, mali mühendislik mesleğine dönüşecek,

• Sanal muhasebeciler, muhasebe işlemlerini yapacaktır.

4. SONUÇ

Endüstri 4.0 ile robotlaşma, dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler; 
meslekleri, işletmeleri ve tüm sektörleri etkilemektedir. İşletmeler ve 
meslekler, Endüstri 4.0 için gerekli teknolojik altyapıyı hazırlayarak çağın 
teknolojik özelliklerine ulaşmak zorundadır. Aksi takdirde meslekler yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve işletmelerin de diğer işletmeler-
le rekabet imkânı olmayacaktır.

Endüstri 4.0, birçok mesleği etkilemektedir. Bunlardan biri de muha-
sebe mesleğidir. Çalışmada, Endüstri 4.0’ın muhasebe dünyasına etkileri, 
muhasebe bilimine ve muhasebe meslek mensuplarına etkileri olmak üze-
re iki bölümde incelenmiştir. Ayrıca Endüstri 4.0 çerçevesinde muhasebe 
mesleğinin geleceği nasıl olacaktır sorusuna da cevap aranmıştır.

Endüstri 4.0’ın muhasebe bilimine olan etkileri incelendiğinde; mu-
hasebe işlemlerinin tamamen elektronik ortamda, e-dönüşüm ile tüm 
bilgilerin ve belgelerin kesintisiz bilgi akışı biçiminde kolaylıkla hazırla-
nacağı, muhasebenin kaydetme, sınıflandırma ve raporlama fonksiyonla-
rının etkileneceği, yorumlama, analiz ve danışmanlık faaliyetlerinin daha 
fazla önem kazanacağı, zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgiye ula-
şımın sağlanacağı ve bulut yazılım programlarının kullanımının artacağı 
belirlenmiştir.

Endüstri 4.0’ın muhasebe meslek mensuplarına etkisi incelendiğin-
de şu sonuçlar elde edilmiştir: Meslek mensupları, muhasebe işlemlerini 
daha kolay ve hızlı yapabilecek, e-dönüşüm uygulamalarının kullanılma-
sı meslek mensuplarına kolaylık sağlayacak, meslek mensuplarının görev 
ve sorumlulukları değişecek, meslek mensupları, zaman ve mekândan 
bağımsız olarak çalışabilecek ve analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yö-
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nelecek, meslek mensuplarına zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, 
meslek mensuplarının yaptıkları muhasebe işlemleri yapay zekâ teknolo-
jileri, bulut ve dijital sistemler tarafından yapılacak ve aldıkları muhase-
be eğitimleri değişecek ve meslek mensupları daha çok teknolojiye dayalı 
muhasebe eğitimleri almak zorunda kalacak ve meslek mensuplarının iş 
yükleri azalacaktır.

Yapılan inceleme sonucunda, Endüstri 4.0 çerçevesinde muhasebe 
mesleğinin geleceği şu şekilde olacaktır: Analiz, yorumlama ve danış-
manlık faaliyetleri nedeniyle meslek mensuplarına yine de ihtiyaç duyula-
cak, meslekte önemli değişiklikler olacak, meslek mensupları; daha kar-
maşık teknolojileri kullanmak zorunda olacaklar, teknoloji eğitimi almak 
zorunda olacaklar, zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışabilecekler, 
meslek mensuplarının çalışma alanları ve çalışma şekilleri değişecek, 
meslekte siber güvenlik ve bilgi güvenliği önem kazanacak ve meslek 
mensupları dijital verileri okuyabilecekler, analiz yapabilecekler, yorum-
layabilecekler ve raporlayabileceklerdir.

Endüstri 4.0 çerçevesinde şu öneriler verilebilir: Meslek mensupla-
rının gerek duyduğu teknolojik alt yapı meslek odaları tarafından kurul-
malı, meslek mensuplarına gerekli teknolojik eğitim verilmeli ve meslek 
mensupları daha çok analiz, yorumlama ve danışmanlık faaliyetlerine yö-
nelmelidir.
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GİRİŞ 

İnovasyon, gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun (gelişmiş, gelişmek-
te olan) birçok ülkede bir kalkınma aracı olarak kullanılmaktadır. Bazı 
ülkeler inovasyon sistemini bir kalkınma politikası olarak kabul etmiş ve 
inovasyonu, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini destekleyecek 
hukuki işlemler tahsis etmişlerdir. Özel sektör ve kamu arasında birçok 
alanda iş birliklerinin sağlanması, bilgi ve tecrübenin birleştirilmesi sonu-
cu ortaya çıkan inovasyona dayalı mal veya hizmetlerin yarattığı ekono-
mik değer ülke ekonomilerine katkı sunmaktadır. 

Dünya genelinde ortaya çıkmış olan bilgi ve teknoloji ihtiyacı berabe-
rinde yeni pazarın oluşmasına neden olmuştur. Öyle ki ağır endüstrilerde 
üretilen fazla sayıda malın sağlamış olduğu geliri, sadece bir marka değeri 
ile yakalamak mümkün hale gelmiştir. İletişim ve bilgi teknolojilerinin 
gelişmesi ve küreselleşmenin de etkisi ile üretilen mal veya hizmetler dün-
ya genelinde pazar imkanı bulmaya başlamıştır. Bu bağlamda birçok ülke-
nin inovasyona ayırdıkları bütçeler ve özel sektör sermaye akışı özellikle 
son dönemlerde önemli bir artış göstermiştir.

İnovasyona dayalı bir üretim mekanizması ülke ekonomisinin gelişi-
mine ve küresel rekabet gücünün artmasına yardımcı olurken aynı zaman-
da yaratmış olduğu istihdam ile işsizliğin azalmasını da sağlamaktadır. 
Bu çalışmada inovasyonun istihdam üzerinde nasıl bir etki yarattığı geliş-
miş ülkeler arasında yer alan Güney Kore özelinde incelenmiştir.

1. İNOVASYON VE İSTİHDAMA YÖNELİK KAVRAMSAL 
ÇERÇEVE

1.1.  İnovasyon Kavramı ve İnovasyon Türleri

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğünde inovasyon “yenileşim” 
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2019). İnovasyon, sosyo-e-
konomik alanlarda meydana gelen yeniliğin, uygun şekilde kullanılması, 
üretilmesi olarak tanımlanabilmektedir (Oğuztürk, 2011).

Avrupa Birliği ve OECD literatürü inovasyonu, süreç olarak ‘’bir fik-
ri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete veya geliştirilmiş bir imalat ya da 
dağıtım yönetimine ya da toplumsal bir hizmet yönetimine dönüştürme’’ 
olarak tanımlamıştır (OECD, 2009).

Drucker, inovasyonu, girişimciliğin bir aracı ve refah oluşturmak için 
yeni bir kapasite meydana getiren, kaynakları sağlayan faaliyetler dizi-
sinin başarılı bir çıktısı olarak tanımlamıştır. Drucker’ın ifadesiyle, tüm 
başarılı girişimcilerin ortak yönleri belli bir kişiliğe değil, inovasyonun 
sistematik uygulamasına olan bağlılığıdır (Ovacı, 2017).
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İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, süreç, hizmet, metod vb.) değer ya-
ratan çıktılara dönüştürme kademesi olarak bakıldığında, yenilikten öte 
yeni fikirden meydana gelen bilginin ekonomik ve sosyal katma değere 
dönüştürülmesidir (Ovacı, 2017).

Sadece mal veya hizmetin üretimi değil, işletmelerin iç ve dış organi-
zasyonlarının, pazarlama stratejisinin, tüm üretim ve üretim sonrası süreç-
lerin de yeni bir yöntemle gerçekleştirilmesi bir yenilik olarak ifade edilir. 
Bu durum yeniliğin sadece mal veya hizmetin üretilmesi aşaması ile sınırlı 
olmadığını tüm yönetim organizasyon süreçlerini kapsadığını göstermekle 
birlikte, geniş bir yenilik ağının oluşmasına da olanak sağlamaktadır. 

Bir işletme ile yenilik kavramlarını bir arada kullanılması, şirket ba-
kımından ürün, süreç, pazarlama ve işletme organizasyonunu gibi alan-
larda da yeniliğin benimsenmiş olması ile alakalıdır (TÜBİTAK, 2005). 
İnovasyonun kullanılış şekli ve kullanılış amacı, farklı inovasyon türleri-
nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Genel manada inovasyonun; ürün, süreç, 
pazarlama ve organizasyon olmak üzere dört temel çeşidi bulunmaktadır 
(Örtlek, 2015).

1.2. İstihdam Kavramı

İstihdam kavramı; bir görevde bir işte kullanma anlamı taşımaktadır 
(Türk Dil Kurumu, 2019). Birden fazla tanımı bulunan istihdam iktisadi 
anlamda değerlendirildiğinde işçilerin üretim sürecinde yer alması veya 
çalıştırılması anlamını taşımaktadır. Diğer bir ekonomik tanımlama ile is-
tihdamı, ücret karşılığı emek satın alınması olarak açıklamak mümkündür 
(Güçlüoğlu, 2017).

Oldukça geniş kavramları içinde barındıran istihdamı Kasapoğlu ve 
Murat (2018) şu şekilde tanımlamaktadır: Emek, girişimci, sermaye ve do-
ğal kaynakların en verimli şekilde üretim alanında kullanılması istihdamı 
ifade etmektir. Ülkeler sosyo-ekonomik refahın artırılması için bir takım 
politikalar üretmekte ve piyasaya müdahale etmektedirler. Aktif ve pasif 
istihdam politika araçları kullanılarak istihdam artırıcı önlemler alınmak-
tadır (Etci & Karagöl, 2019).

İstihdamın artırılmasında izlenilen aktif ve pasif politikalara bakıldığın-
da, aktif politikaların;  kamu danışmanlığı, mesleğe özel eğitimler, engelli 
bireylere yönelik faaliyetler, genç nüfusa ilişkin faaliyetler, çeşitli teşvik poli-
tikaları kapsadığı görülmektedir. Erken emeklilik ve işsizlik sigortası politi-
kaları ise pasif istihdam politikaları arasında yer almaktadır (Ay, 2012).

2. GÜNEY KORE EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

2018 yılı itibariyle Güney Kore nüfusu 51.635.256 kişidir. Gayri Safi 
Milli Hasılası 1619.42 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır (World 
Bank, 2019). 
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Tablo 1: 2010-2019 Döneminde Güney Kore’nin İthalat İhracat Verileri (1.000 
ABD Dolar)

Yıllar İthalat Değeri İhracat Değeri Ticaret Dengesi
2019 361.464.817 338,636,691 22,828,126
2018 605,169,190 535,172,391 699,966,799
2017 573,694,421 478,478,296 95,216,125
2016 495,425,940 406,192,887 89,233,053
2015 526,756,503 436,498,973 90,257,530
2014 572,664,607 525,514,506 47,150,101
2013 559,632,434 515,585,515 44,046,919
2012 547,869,792 519,584,473 28,285,319
2011 555,213,656 524,413,090 30,800,566
2010 466,383,762 425,212,160 41,171,602

Kaynak: (Ministry Of Trade, 2019)
Güney Kore Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2019 verilerine göre 

141 ülke arasında on üçüncü sırada yer almaktadır. Güney Kore teknoloji 
yönetimi ve teknolojiye yakınlık açısından küresel ortalamanın üzerinde 
yer almaktadır (Schwab, 2019). Güney Kore iç pazarında talebin azalması 
beraberinde ekonomik krizi beraberinde getirmiştir. Yaşanan çeşitli eko-
nomik problemler işletmelerin araştırma geliştirme faaliyetlerini olumsuz 
etkilemiştir.  Bu durum Güney Kore yönetimini farklı politikalara itmiş 
ve yeni bir inovasyon politikasının oluşmasını sağlamıştır. Kuzey Kore’de 
işletmelerin araştırma geliştirme faaliyetleri ortalaması Ekonomik İşbir-
liği ve Kalkınma Örgütü (OECD) alanı ortalamalarının üstündedir. Tüm 
ekonomilerde olduğu gibi Güney Kore ekonomisinde yaşanan krizler iş-
letmelerin araştırma geliştirme faaliyetlerini ve inovasyona olan yatırım-
larını zorlamaktadır.  Bununla birlikte araştırma geliştirme faaliyetlerine 
ve inovasyona yapılan yatırımların döngüsel olduğu aynı zamanda gayri 
safi milli hâsıla ile paralel bir şekilde artış veya azalış gösterdiği de yapı-
lan araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur (OECD, 2009). 

Kalkınma politikası anlamında Güney Kore 5’er yıllık kalkınma plan-
ları uygulamıştır. 1962 yılında uygulamaya alınan kalkınma politikasında, 
kamu ve özel sektörün beraber hareket ederek büyümesi amaçlanmıştır. Yıl-
lar itibariyle önce büyük işletmeler daha sonra küçük işletmeler ülke ekono-
misinin kalkınmasına katkı sunmaya başlamıştır.  Stabilizasyon, piyasalara 
olan güvenin artırılması, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarından etkilenme 
seviyesin azaltıcı önlemler, tarımsal alanda iyileştirmeler ve küresel teknolo-
jik transferlerin ülkeye getirilmesi gibi ekonomik politikalar benimsenmiştir. 
Güney Kore ekonomisini gelişmesinde; beşeri sermayenin verimli kullanımı, 
ekonomiye yönelik politikaların sürekli izlenmesi ve stratejilerin oluşturul-
ması, politik sınıfın ekonomi alanında olumsuzluklara yeterli müdahalesi ve 
yasal yükümlülüklerin katkısından söz edilebilmektedir (Oğuztürk, 2011).
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Tablo 2: Güney Kore Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar Dolar)
1990 2000 2010 2018

Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla 279,35 561,63 1.094,50 1.619,42

Kaynak: (World Bank, 2019).

Tablo 3: Güney Kore Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Sektörlerin Oranları (%)

1990 2000 2010 2018

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 8 4 2 2

Endüstri (Yapım İşleri Dâhil) 36 34 35 35

Mal ve Hizmet İthalatı 25 35 49 44
Mal ve Hizmet İhracatı 26 33 46 39

2.1.  Güney Kore İnovasyon Sistemi

Güney Kore doğal kaynaklar zenginliği açısından zayıf bir ülkedir. 
Bununla birlikte bir ülkenin kalkınması için sadece doğal kaynaklar ye-
terli değildir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve politik koşullar bir ülkenin 
kalkınması için esas koşullardır. Diğer taraftan Güney Kore OECD ül-
keleri arasında en yüksek okuryazarlık oranını elde ederek doğal kaynak 
eksikliğini telafi etmiştir. Hükümet bunu eğitime, bilime ve teknolojiye ve 
“bilgiye dayalı” ekonomiye büyük yatırımlar yaparak gerçekleştirmiştir. 
Hükümet ayrıca, endüstri odaklı araştırma merkezlerini destekleyerek, 
belirli teknolojilerle ilişkili disiplinlerde merkezi bir araştırma ve geliştir-
me odağı olmasını sağlamıştır (Gupta vd., 2013).

Güney Kore hükümeti, iki paralel yol izleyerek sağlam bir bilim ve 
teknoloji kapasitesi geliştirmiştir:

• Devlet tarafından yürütülen bir araştırma ve eğitim kapasitesinin 
oluşturulması ve

• Ülke genelinde kurumsal araştırma ve geliştirme çabalarının des-
teklenmesi.

Hükümetin bilim ve teknoloji politikası, her 5 yılda bir Bilim ve Tek-
noloji Temel Planları şeklinde uygulanmaktadır. En son 577 Girişimi, oto-
mobiller, gemi yapımı, yarı iletkenler, çelik, makine, tekstil ve malzeme-
ler dahil olmak üzere sektöre özel stratejilere odaklanmıştır (Gupta vd., 
2013).

Güney Kore tarihsel olarak üretimin odak noktasını hizmetlere kay-
dırmış ve ulus geliştikçe bir bilgi ekonomisi yaratmıştır. Gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYİH) payı olarak Ar-Ge yatırımlarını artırma hedefine ulaşmak 
için hükümet, özellikle özel finans kurumlarının teminata dayalı kredile-
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rini teknolojik değere dönüştürmeye teşvik ederek, Ar-Ge’ye özel yatırım-
ları teşvik etmek için çeşitli finansal teşvikler başlatmıştır. Hükümet ayrı-
ca altyapıya da yoğun bir şekilde para harcamaktadır; Güney Kore, altyapı 
alanında dünyada on üçüncü sırada yer almaktadır ve geniş bant penetras-
yonunda liderdir. Hükümetin yatırımları, bilim ve teknoloji temelli yenilik 
ve ilerlemeyi teşvik etmede büyük ölçüde etkili olmuştur. Nitekim Güney 
Koreli şirketler, öncü teknolojilerde yüksek düzeyde küresel rekabet gücü 
elde etmiş ve inovasyonda küresel olarak ikinci sırada (Amerika Birleşik 
Devletleri’nin arkasında) yer almaktadır (Gupta vd., 2013).

Geçtiğimiz yirmi yılda Güney Kore, bir yandan birleşik üretim te-
darik zincirinin güçlü yönlerinden yararlanırken, diğer yandan Batılı iş 
uygulamalarını benimseyerek ve agresif Ar-Ge yatırımları yaparak kendi-
sini lider bir yenilikçiye dönüştürdü. Bugün, Güney Kore ekonomisindeki 
inovasyon, öncelikle Samsung, Hyundai, Pohang Iron and Steel Company 
(POSCO) ve LG elektronik gibi chaebol’un (zenginlik ve mülk) hakim ol-
duğu özel sektör tarafından yönlendirilmektedir. Bu firmalar tipik olarak 
geniş bir ilgili ve ilgisiz işletme yelpazesini kapsar ve Güney Kore’nin Ar-
Ge harcamalarının yaklaşık % 70’ini kontrol eder (hükümet yaklaşık %25 
katkıda bulunur). Örneğin, Samsung, diğerlerinin yanı sıra gıda, altyapı, 
gemi yapımı, hayat sigortası, gözetim, rekreasyon, reklamcılık ve finans 
endüstrilerinde çeşitlendirilmiştir ve böylece Güney Kore’den “Samsung 
Cumhuriyeti” olarak bahsedilmesine neden olmuştur (Gupta vd., 2013).

Güney Koreli şirketler, güvenli teknoloji yatırımlarından ve artan 
inovasyondan en ileri bilime dayalı inovasyona yönelmişlerdir. Bilim ve 
teknolojide gelecekteki olasılıklardan yararlanmak, kesinti ve risk almayı 
gerektirir. Güney Koreliler verimliliği ödüllenmektedir. Başarı istekleri, 
yaklaşımlarında oldukça stratejik olmalarına yol açmaktadır. Devlette ve 
endüstride Ar-Ge için planlama yapmayı ve başarıyı izlemek için ölçüm-
leri kullanmayı vurgularlar. Hükümetin temel bilim Ar-Ge’sine yaptığı 
uzun vadeli (teknolojiden bağımsız) yatırımları, üniversiteler için stan-
dartları yükseltmiş ve küresel işbirliklerine yapılan vurgu, Güney Ko-
re’nin bilgiye dayalı bir ekonominin evrimini güvence altına almaktadır 
(Gupta vd., 2013).

Hükümetin yatırımları, bilim ve teknoloji tabanlı yenilik ve ilerleme-
yi teşvik etmede büyük ölçüde etkili olmuştur. 1990’larda BT inovasyonu 
için 5 yıllık plan ve 2000’lerdeki temel BT planları, kapasite ve finans-
manı geliştirmek amacıyla uygulanmıştır. Uygulanan politikalar, Ar-Ge 
yoğunluğunun artmasına, patent ve yayınlarda artışa ve yüksek teknoloji 
ihracatında artışa neden olmuş ve bunların tümü Kore’nin hızlı takipçiden 
liderlik pozisyonuna geçmesine katkıda bulunmuştur (Gupta vd., 2013).

Güney Kore ekonomik anlamda sanayi politikası ile birlikte özellikle 
1960’lı yılların başından itibaren bilim ve teknoloji alanında da politika-
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lar geliştirmiştir. 1960-1980 yılları döneminde; Kore Bilim ve Araştırma 
Enstitüsü, Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulmuştur. Aynı dönemde 
yasal anlamda da bir takım politikalar izlenmiş bunun sonucunda 1967 
yılında Bilim ve Teknoloji Teşvik yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 
kapsamında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri-
ne yatırımların artırılması için vergi muafiyeti getirilmiştir. 1980-2000 
yılları döneminde bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara bakıldığında; 
Ulusal Ar-Ge Programı, Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin kurulma-
sı, 5 yıllık inovasyon planının uygulamaya alınması, Bilim ve Teknoloji 
Vizyonu, özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, üniversitelerin 
araştırmalarına sağlanan teşvikler gibi inovasyona ve Ar-Ge faaliyetlerine 
ilişkin düzenlemeleri görmek mümkündür (Arslanhan & Kurtsal, 2010). 

Güney Kore inovasyon sisteminin güçlü ve zayıf yönleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir (OECD, 2009):

• Kısa zaman içerisinde Güney Kore ekonomisi bir tarım ekonomi-
si olmaktan çıkarak dünyanın en modern sanayi ekonomilerinden birine 
dönüşmüştür. Bu dönüşüm esnasında hükümet, iş dünyası ve ülke nüfusu 
arasında paylaşılan güçlü bir vizyonun oluşması Güney Kore ekonomisi-
nin gelişmesini hızlandırmıştır.

• Güney Kore’nin sahip olduğu jeopolitik konumu, tarih boyunca 
dünyanın önemli ekonomilerine yakınlığı, bu ekonomiler ile ilişkileri Gü-
ney Kore’yi yakından etkilemiştir. Bu durum güçlü bir bağımsızlık anla-
yışının doğmasına ve aynı zamanda kendi kendine yetebilme arzusunu 
da beraberinde getirmiştir. Bu durumun yaratmış olduğu farkındalık dış 
etkilere karşı hükümeti önlem almaya itmiştir.

• Güney Kore az sayıda doğal kaynağa sahip bir ülkedir. Enerji ve 
ham madde ihtiyacını karşılaması ithalata dayalıdır. Bu durum yatırımlar-
da bir dönüşüme sebep olmuş ve insana yatırımları artırmıştır. Özellikle 
eğitim alanında modern uygulamalara geçilmiştir.

2.3.  Güney Kore Ekonomisinde İnovasyon, Ar-Ge ve İstihdam 

İnovasyonun ve Ar-Ge faaliyetlerinin küresel ekonomik bir aktör 
olmaya başlaması, hemen her alanda etkisini de beraberinde getirmiştir. 
Güney Kore’de özellikle son yıllarda kamu ve özel sektör olarak gerekli 
yatırımları yaparak bu alanda önemli bir gelişmeye imza atmıştır (Oğuz-
türk, 2011).

Ar-Ge harcamalarına ve bu alanda istihdam verilerine bakıldığında; 
Güney Kore ekonomisinde gayri safi yurtiçi hasılada araştırma geliştirme 
faaliyetleri tutarı 697 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken bu tutar 
Güney Kore’nin araştırma geliştirme sıralamasında dünya ülkeleri arasında 
beşinci sırada yer almasını sağlamıştır (Ministry of Science and ICT, 2019). 
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Tablo 4: Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Harcaması
Güney 
Kore Amerika Japonya Almanya Fransa Birleşik 

Krallık Çin

Gayri Safi Yurt İçi AR-
GE Harcaması (100 
milyon ABD doları)

697 5.432 1.561 1.122 565 493 2.605

Gayri Safi Yurt İçi AR-
GE Payı (%) 4.55 2.79 3.21 3.04 2.19 1.66 2.15

Kaynak: (Ministry of Science and ICT, 2019).
Güney Kore’de inovasyon ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde 

1970’li yıllarda daha da artmış olan farkındalık beraberinde özel ve devlet 
üniversitelerinin artmasını sağlamıştır. Öyle ki 1970 yılında 85 üniversite 
varken 2000’li yıllara gelindiğinde üniversite sayısı 293 olmuştur (Çalışır 
& Gülmez, 2007). 

Güney Kore inovasyon ve araştırma geliştirme faaliyetleri yeni istih-
dam alanları yaratmıştır. Yeni alanların oluşması beraberinde inovasyon, 
araştırma geliştirme alanında bir istihdam meydana getirmiştir. Kamu, 
özel sektör ve üniversiteler bünyesinde araştırmacı sayısında bir artıştan 
söz etmek mümkündür (National Science & Technology Information Ser-
vice, 2019).

Güney Kore inovasyon ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem 
veren bir ülkedir. 2010 yılında kamu bütçesi içerisinde araştırma geliştir-
me faaliyetlerine ayrılan pay 13.7 milyon Won2 iken 2019 yılına gelindi-
ğinde bu tutar 20.5 milyon Won’a ulaşmıştır (National Science & Techno-
logy Information Service, 2019). 

Tablo 5: Araştırma Geliştirmeye Ayrılan Bütçe (Milyon Won)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ar-Ge’ye Ayrılan 
Bütçe Tutarı 13.7 14.9 16 17.1 17.7 18.9 19.1 19.5 19.7 20.5

Kaynak: (National Science & Technology Information Service, 2019).
Güney Kore gayri safi yurtiçi araştırma geliştirme harcamalarına 

bakıldığında, devlet araştırma enstitüleri, üniversiteler ve özel sektörün 
yer aldığını görmek mümkündür. 2014-2017 yılları arasındaki araştırma 
geliştirme faaliyetlerine bakıldığında, en yüksek harcamanın özel sektör 
tarafından yapıldığı görülmektedir. Devlet araştırma enstitüleri ve üni-
versiteler araştırma geliştirme harcamaları açısından özel sektörü takip 
etmektedir (Ministry of Science and ICT, 2019).

2  Won: Güney Kore ulusal para birimi.
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Tablo 6: Araştırma Geliştirme Harcamaları (Yüz Milyon Won)

2014 2015 2016 2017
Özel Sektör 498.545 511,364 539,525 625,634
Üniversiteler 57,670 59,989 63,399 66,825
Kamu/ Devlet Araştırma Enstitüleri 81,127 88,241 91,132 95,432

Kaynak: (Ministry of Science and ICT, 2019)

Tablo 7: Güney Kore Araştırmacı Sayıları 2014-2017

2014 2015 2016 2017
Araştırmacı Sayısı 437.447 453.262 460.769 482.796

Kaynak: (National Science & Technology Information Service, 2019).
2008-2017 dönemine bakıldığında, araştırmacı sayılarında düzenli 

bir artış görülmektedir. Tablo 8’de 2014-2017 yılları arasında toplam araş-
tırmacı sayılarının istihdam sektörüne göre dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 8: Güney Kore 2014-2017 Yılları Araştırmacıların Sektörel Dağılımı
2014 2015 2016 2017

Özel Sektör 304.808 317.842 321.323 343.367
Üniversiteler 99.317 99.870 103.166 102.877
Kamu/Devlet Araştırma Enstitüleri 33.322 35.550 36.280 36.552
TOPLAM 437.447 453.262 460.769 482.796

Kaynak: (Ministry of Science and ICT, 2019).
Güney Kore’de araştırma geliştirme faaliyetleri alanında istihdam edilen 

kişilerin sayısı toplam olarak artış göstermiştir. Üniversiteler bünyesinde araş-
tırma geliştirme alanında bünyesinde istihdam edilen kişi sayısında 2017 yılın-
da düşüş yaşanırken, diğer tüm sektörlerde ve tüm yıllarda artış yaşanmıştır.

Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Güney Kore’nin 2014-2017 yıllarına 
ait araştırma geliştirme alanında istihdam edilenlerin, seçilmiş diğer gelişmiş 
ülkelerde istihdam edilenler ile karşılaştırılması Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9: 2014 - 2017 Yılları Araştırmacı Sayıları

Ülkeler 2014 2015 2016 2017
Güney Kore 345.463 356.447 361.292 383.100
Amerika Birleşik Devletleri 1.339.931 1.369.267 1.371.290 -
Japonya 682.935 662.071 665.566 676.292
Almanya 351.923 387.982 399.605 419.617
Birleşik Krallık 276.584 284.483 288.922 289.674
Fransa 271.772 277.631 - 288.579

Çin 1.524.280 1.619.028 1.6919.028 1.740.442

Kaynak: (Ministry of Science and ICT, 2019).
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2014 - 2017 yılları arasında gelişmiş ülkelerde, araştırma geliştirme 
faaliyeti alanında istihdam edilenlerin sayısı genel anlamda artış göster-
miştir. Seçilmiş ülkeler arasında en fazla araştırmacı sayısı tüm yıllarda 
Çin’e aittir. Güney Kore 2014-2017 döneminde seçilmiş ülkelerden Fransa 
ve Birleşik Krallığa göre daha fazla araştırmacıya sahipken, Çin, Amerika 
Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya’nın gerisinde kalmıştır.

Güney Kore’de toplam araştırmacılar içinde kadın araştırmacıların 
sayısı:

• 2014 yılında 80.904 (Toplam Araştırmacıların %18,5’i)

• 2015 yılında 85.652 (Toplam Araştırmacıların %18,9’u)

• 2016 yılında 90.615 (Toplam Araştırmacıların %19,7’si)

• 2017 yılında 97.042 (Toplam Araştırmacıların %20,1’i)

olarak gerçekleşmiştir (Ministry of Science and ICT, 2019). 

Sonuç olarak, Güney Kore’de bilişim ve teknolojiye dayalı işgücü 
artış yaşanmıştır. Toplam istihdamın yüzde olarak % 25'i Ar-Ge’ye da-
yalı sektörlerdedir. Güney Kore, Ar-Ge yoğunluğunda beşinci sırada yer 
alırken (Ar-Ge'ye harcanan GSYİH payı) BT rekabet gücünde on dördün-
cü sıradan beşinci sıraya yükselmiştir. Veriler, Güney Kore'de Ar-Ge ile 
uğraşan araştırmacı sayısının milyon kişi başına 23.000'den 54.000'e iki 
kattan fazla arttığını ve Japonya ve ABD ile olan boşluğu kapattığını gös-
termektedir. Tayvan, Ar-Ge'ye katılan işgücü yüzdesinde benzer bir artış 
göstermiştir (Gupta vd., 2013).

Güney Kore’de, yüksek eğitim düzeylerine rağmen kadınların işgücü-
ne düşük katılımına sahiptir. Bu, kısmen kültürden ve kısmen de %39'luk 
ücret farkı da dahil olmak üzere elverişsiz çalışma koşullarından kaynak-
lanmaktadır. Güney Kore, işgücü sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Azalan do-
ğum oranı (1,2 ile OECD'deki en düşük) ve hızla yaşlanan işgücü sorun 
olarak karşılanmaktadır. Güney Kore'nin 2050 yılına kadar en yaşlı ikinci 
nüfusa sahip olacağı tahmin edilmektedir (Gupta vd., 2013).

SONUÇ

İnovasyon, yenilikçi yaklaşımlar, araştırma geliştirme faaliyetleri küre-
sel manada özellikle 1950’li yıllardan itibaren önem kazanmaya başlamıştır. 
Öyle ki bazı ekonomilerde bir büyüme aracı olarak kullanılan inovasyona yö-
nelik faaliyetler ülkelerin kalkınmasına katkı sunmaya başlamıştır. Gelişmiş 
ekonomilere bakıldığında; hükümet, özel sektör ve üniversitelerin araştırma 
geliştirme harcamalarında da bir artıştan söz etmek mümkündür. Gelişmiş 
ülkeler arasında yer alan Güney Kore’de yönetimin araştırma geliştirme faa-
liyetlerine ayırdığı bütçe yıllar itibariyle artış göstermiştir. Aynı şekilde ilgili 
yıllarda araştırmacı sayısında da bir artıştan söz etmek mümkündür. 
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Güney Kore araştırma geliştirme, inovasyon konusuna son derece 
önem veren bir ülkedir. Yönetim tarafından bir kalkınma stratejisi olarak 
görülen araştırma geliştirme faaliyetleri ile birlikte ekonomik gelişmeyi 
sürdürülebilir kılmak için bir takım yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 
Vergi muafiyetleri, sübvansiyonlar temelde teknolojik gelişmenin sağlan-
ması amacıyla uygulanan politika araçları arasında sayılabilmektedir. 

Yapılan yatırımlara paralel olarak, bir çok alanda ve bir çok sektör-
de istihdam olanaklarının ortaya çıkmaktadır. Bu durum bize, araştırma 
geliştirme faaliyetlerine ve inovasyona yapılan yatırımın aynı zamanda 
istihdam yaratmaya da yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, 
gelişmiş ülkelerin genelinde inovasyon, araştırma geliştirme faaliyetleri 
ile ortaya çıkan iş gücü ihtiyacının varlığı yeni istihdam alanlarını yarat-
maktadır. Güney Kore özelinde inovasyon, araştırma geliştirme faaliyet-
leri ile ekonomik gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilebile-
cek istihdam arasında yakın bir ilişkiden söz etmek mümkündür.
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II. dünya savaşından sonraki dönemde gelişmekte olan ülkelerin 
büyük çoğunluğu, çeşitli nedenlerden dolayı, ithal ikameci sanayileşme 
stratejisine yönelmiştir. Türkiye, 1950-1960 yılları arasında serbest ticaret 
politikasını benimserken, 1960-1980 yılları arasındaki dönemde, ithal ika-
meci sanayileşme stratejisi uygulamıştır. Türkiye’nin içe kapanık piyasa 
yapısını terk ederek liberalize olmasının altında yatan en büyük nedeni 
ise, batı dünyası içinde yer edinme ve kapitalist piyasa koşullarını işletme 
amacıdır (Tellan, 2008: 3).

1970’lı yıllarda dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlaması, enerji 
kaosunun geleneksel büyüme sürecinin olumsuz etkilemesi, işlevsizleştir-
mesi ve farklılaşan toplumsal normlara mevcut siyasal gelişmelerin cevap 
verememesi gibi sebeplerden ötürü, gerek ulusal gerekse uluslararası eko-
nomik ilişkilerde revizyon ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Tellan, 2008: 3). Tür-
kiye ekonomisinde dünyada meydana gelen gelişmelerin etkisi ile önemli 
bir ithalat ürünü olan petrol fiyatındaki artış, işçi dövizlerinde meydana 
gelen durgunluk gibi nedenlerden dolayı cari işlemler açığa ortaya çık-
mıştır (Erkan, 2015). Diğer taraftan 1975 yılına kadar projelerin geliştiril-
mesi için alınan dış borçlar bu dönemden sonra dış ticaret açığını kapama 
amacıyla kısa vadeli olarak alınmaya başlanmış, 1977 yılına gelindiğinde 
yok denecek kadar az olan kısa vadeli dış borç toplam dış borcun yak-
laşık %60’ını oluşturmuştur. Bu süreçte uzun vadeli borçların vadesi 12 
yıla düşmüş, toplam faiz yükü %7.6’ya yükselmiş bu durumu bağlı olarak 
1977-78 yıllarında derinleşen kriz şartları, Türk ekonomisini uluslararası 
ekonomiyi entegre olma ve istikrarlı bir hale getirebilmek için bir takım 
önlemler alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda Türk 
politika yapıcılar, ekonominin dış rekabete açılması, yabancı sermeyenin 
teşviki, ihracatın arttırılması, devletin müdahalesinin en aza indirilmesi, 
enflasyonun kontrol altına alınması, piyasanın serbestçe işleyebilmesi için 
“24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları”nı almıştır.

1980’den sonraki dönemde Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin ikinci 
adımı olan finansal serbestleşme sürecinde, ulusal mal ve finans piyasa-
larının küresel piyasa ve mal sermayesiyle bütünleştirilmesi kapsamında 
faiz oranları, kredi tahsisleri üzerindeki denetimin kaldırılarak piyasala-
rın derinlik kazanması, sermeye dolanımının serbestleşmesi vasıtasıyla 
küresel piyasalar ile bütünleşme hedeflenmiştir (Günçavdı ve Küçükçifçi, 
2002: 89).

Bu araştırmada;

Amaç: Bu araştırma, finansal serbestleşme sonrası Türkiye’de yaşa-
nan ekonomik gelişmelerin incelenmesidir.

Kapsam: Çalışma Türkiye ile sınırlıdır



Murat Turgut254 .

Yöntem: Bu çalışma, literatür taraması ve konu hakkında yapılan ça-
lışmaların analiz edilerek karşılaştırılması şeklinde kaleme alınmıştır.

Araştırmanın problemi: finansal serbestleşme sonrasında Türkiye’de 
yaşanan ekonomik değişimlerin etkisi irdelenecektir.

1. Finansal Serbestleşme

1.1. Finansal Serbestleşme Kavramı

İktisadi, siyasal ve yönetsel alanlarda sıklıkla kullanılan serbestleşme 
temelde çok boyutlu bir konudur. Diğer bir ifade ile liberalizasyon temel-
de, yönetsel ve siyasal sistem, ticaret piyasaları ve finansal piyasalar üze-
rindeki denetimin ortadan kaldırılarak “ulusallaştırılmasını” hedeflemek-
tedir (Dağdelen, 2004: 5).

Finansal serbestleşme, genel anlamda gelişmekte olan ülkelerin geliş-
miş ülkelerin finansal faaliyetlerini kendi ülkelerine çekebilmek için ban-
kacılık ve finansal sistem üzerindeki denetim ve müdahalelerini en aza 
indirme veya tamamen kaldırıldığı deregülasyon uygulamasının ürünü 
olarak kabul edilmektedir. Yani finansal serbestleşme ekonomilerin ulus-
lararası faaliyetlere açılma sürecidir. Bu anlamda finansal serbestleşme, 
devletin mal, para gibi farklı baskı unsurlarıyla finansal sistem üzerinde-
ki müdahalesini en aza indirgemesi veya ortadan kaldırması sonucunda 
finansal piyasa sistemin işlerlik kazanmasını ifade etmektedir. Diğer bir 
ifade ile finansal serbestleşme, kredi denetiminin ortadan kaldırılması, 
faiz oranlarının serbest piyasa koşullarına göre saptanması, özelde ban-
kacılık genelde finans sektörüne giriş serbestliği, banka özerkliği ve özel 
mülkiyeti ve küresel sermaye hareketliliğinin serbestleşmesi şeklinde ta-
nımlamak mümkündür (Gündem ve Tunç, 2015: 1326).

1.2. Finansal Serbestleşmeye Yol Açan Faktörler

Finansal piyasaların serbestleşmesinin altında üç temel etken yat-
maktadır: teknolojik gelişmeler, finansal yenilikler ve Bretton Woods sis-
teminin çöküşüdür. Bahsedilen nedenler incelendiğinde;

Teknolojik Gelişmeler: telefon, faks, telefaks, internet gibi teknolo-
jik gelişmeler finans piyasalarında yüz yüze yapılan işlemelere farklı bir 
boyut kazandırmıştır. Bireylerin bir yerden başka bir yere bilgi aktarması 
veya başka bir yerden işlem yapabilme olanağına kavuşması, ulusal ve 
uluslararası sistemde finansal işlemlerin büyümesine ve hacminin artma-
sına zemin hazırlamıştır (Alp, 2002: 65). Ayrıca son yıllarda hızla gelişen 
ve dünya genelinde yayılım gösteren internet ile gün boyunca kapanma-
yan finansal piyasalara ulaşma imkânı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla fi-
nansal piyasalara erişimin kolaylaşması ve diğer gelişmeler finansal işlem 
hacmini önceki dönemlere göre artmıştır.



 .255İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Finansal Yenilikler: Kredi işlemlerinin yerine menkul kıymet işlem-
lerinin kullanılmaya başlanması finansal serbestleşmenin diğer bir itici 
gücüdür. Seküritizasyon olarak nitelendirilen bu yapı, finansal araçların 
çeşitlenmesinin, ulusal sektörlerin dışa açılması, döviz piyasalarının dışa 
açılımı ve uluslararası piyasaların kısa vadeli kaynak ihtiyacının artması 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Ongun, 1993: 3). Finansal serbestleşmeye 
etki eden diğer bir finansal yenilik ise, 1981 yılından itibaren kullanım 
alanı bulan Note Issuance Facilities’dir (NIF). Note Issuance Facilities 
(NIF), borsacıları faiz oranı ve döviz riskine karşı koruyan kısa vadeli bir 
finans aracıdır (Alp, 2002: 56).

Bretton Woods Sisteminin Çökmesi: Serbest özel sermaye hareketleri, 
doların aşırı şekilde değerlenmesi ve ABD’nin ödemeler bilançosu açıkları 
vermesi Bretton Woods sisteminin çöküşünü hazırlayan üç etmen olarak 
öne çıkmaktadır. Bu çöküş finansal serbestleşmenin meydana gelmesini 
de etki etmiştir (Parasız, 1991: 140-145).

Bahsedilen etkiler uluslararası finansal sistem önündeki engellerin 
kaldırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilik çerçevesinde 
ülkelerin finansal serbestleşmeye uyum sürecini nasıl yönetecekleri ve 
hangi yolla finansal serbestleşmenin önünü açacakları önemli bir sorun 
olarak görülmüştür.

1.4. Finansal Serbestleşmenin Sonuçları

1.4.1. Finansal Serbestleşmenin Olumlu Etkileri

Gelişmekte olan ülkelere göre finansal serbestleşme “Washington Uz-
laşısı” olarak nitelendirilen ekonomik politika paketinin önemli ve gerekli 
bir parçasıdır. Washington Uzlaşısı paketi gelişmekte olan ülkelerin finan-
sal piyasalarının serbestleşmesini, finansal yeniliklerin gerçekleştirilmesi 
ile finansal baskının en aza indirilmesi, direk ve Sübvansiyon kredilerinin 
aşağı çekilmesini ve sermayenin dış akışını daha fazla serbestleştirmeyi 
içermektedir (Ghosh, 2005: 1).

Finansal serbestleşmenin en büyük etkisi kimi iktisatçılara göre eko-
nomik büyüme oranına olan etkisidir. Zira dünya bankasının verilerine 
göre, gelişmiş finansal piyasalar daha hızlı büyümektedir. Dolayısıyla 
uluslararası finansal işlemler kaynakların yüksek tasarruflu ülkelerden 
düşük tasarruflu ülkelere aktarılmasını sağlamaktadır. Bu sayede geliş-
mekte olan ülkeler büyümek için ihtiyaç duyduğu kaynağa sahip olabil-
mektedir (Eichengreen, 1998: 3). Esas amacı ekonomik büyümeyi hızlan-
dırmak olan finansa serbestleşme, faiz oranlarının serbest bırakılmasıy-
la ekonomide tasarrufları arttırmakta ve kişiler gelirinin büyük kısmını 
finansal aktif bir şekilde tutmaya başlamaktadır. Diğer taraftan finansal 
aktif stokun artması likidite ihtiyacının azalmasına neden olmakta ve ya-
tırım için gerekli kredinin bulunmasını kolaylaştırmaktadır.
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Uluslararası portföy akımları üzerindeki sınırlamaların kaldırılması, 
hisse senedi piyasalarının likiditesini arttıracaktır. Ek olarak, hisse sene-
di piyasasındaki gelişmeler verimlilik artışını yükselterek, ekonomik bü-
yümeye pozitif yönlü bir ivme kazandıracaktır. Ayrıca, yerli bankaların 
verimliliği, daha fazla yabancı banka varlığı ile artacaktır. Dolayısıyla, 
daha iyi bankacılık sistemleri, verimlilik ve etkinliği artırarak iktisadi bü-
yümeyi hızlandıracaktır. Uzun vadede, oluşan bu süreç uluslararası finan-
sal entegrasyonu, iç finansal sistemin gelişimini ve ekonomik kalkınmayı 
teşvik edebilecektir( Levine, 2001: 700).

1.4.2. Finansal Serbestleşmenin Olumsuz Etkileri

Finansal serbestleşme, sermaye yatırımlarının önünün açılması kısa 
dönemde GSMH üzerinde olumlu etkide bulunmasına karşın uzun vadede 
karların yatırım yapan ülkeye geri dönmesi nedeniyle ulusal ekonominin 
tümü üzerinde olumsuz etki yaratmakta ve yapısal deformasyona neden 
olmaktadır. Genelde söz konusu etkiyi yaratan finansal serbestleşmenin 
olumsuz etkileri tek tek ele alındığında (Soyak, 2002: 17);

Kısa vadede yapılan yatırımlar nedeniyle ülkeye giren dövizler ülke 
parasının aşırı değerlenmesini sağlamaktadır. Lakin karın yatırım yapan 
ülkeye geri dönüşü süreci tersine döndürmekte ülke parasının anında de-
ğer kaybetmesine neden olmaktadır.

• Uluslararası piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara karşı 
daha duyarlı hale gelmektedir.

• Ulusal ekonomi politikalarının etkinliği azalmaktadır.

• Mali  piyasalarda  ani  ve  aşırı  fiyat  artışı  ve  düşüşü  şeklinde  
dalgalanmalar meydana gelmektedir.

• Fiyatlar üzerinde yükselmeler meydana gelmektedir.

• Ulusal şirketler uluslararası şirketlere karşı cephe almaktadır.

Finansal serbestleşmenin gelişmekte olan ülkeler üzerinde; ekonomik 
bağlılık yaratma, ulusal sektör üzerinde haksız rekabete neden olma, kısa 
vadede nitelikli sermaye olarak algılanan yabancı sermaye kaynağı kırıl-
gan yapıdaki piyasayı negatif etkileyerek kriz riskini artırma gibi negatif 
etkiye neden olmaktadır (Atamtürk, 2007: 79).

1.4.3. Finansal Serbestleşmenin Olumsuzluklarını Gidermeye 
Yönelik Önerilen Yaklaşımlar

Finansal serbestleşmenin negatif etkilerini kırmaya yönelik gelişti-
rilen politikalar piyasa temelli ve piyasa temelli olmayan şeklinde ikiye 
ayrılabilmektedir. Buna göre, piyasa temelli olmayan politikaya göre, ülke 
dış sermayeye karşı kapatılmalıdır. Bu yaklaşım finansal serbestleşmenin 
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olumsuz etkilerinin giderilmesinden ziyade ülkeyi sermaye hareketlili-
ğine kapatmaktadır. Bu durumda olumsuz etkilerin yanında sağlayacağı 
yararlardan da feragat edilmiş olmaktadır. Piyasa temelli yaklaşımda fi-
nansal serbestleşme sağlanmakta ardından bir takım önlemler ile olum-
suzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda piyasa temelli 
politikaları, finansal serbestleşmeye aşamalı geçişi öneren politikalar ve 
sermaye hareketleri kontrolü öneren politikalar olmak üzere iki başlık al-
tında incelemek mümkündür.

Finansal Serbestleşmeye Aşamalı Geçişi Öneren Politikalar: Finansal 
serbestleşmeye geçilmeden önce bir takım koşulların yerine getirilmesi ve 
ön düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin yerine ge-
tirilmemesi serbestleşme sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden 
olacaktır. Finansal serbestleşmeye geçmeden önce ülkelerin uygulaması 
gereken başlıca düzenlemeler, Makroekonomik istikrarın sağlanması dü-
zenleme ve denetleme mekanizmasının yerleştirilmesi, finansal serbest-
leşmenin ivmesinin derecesi ve serbestleşmenin sıralamasının doğru ya-
pılmasıdır (Durusoy, 2000: 18; Duman, 2004: 44).

Sermaye Hareketleri Kontrollerini Öneren Yaklaşımlar: Finansal ser-
bestleşmenin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilebilmesini savunan yak-
laşım, cari işlemeler kaleminin önceden dışa açılması gerektiğini belirt-
mektedir. Dış ticaretin sermaye hareketlerinden önce serbestleştirilmesi 
piyasaya yarardan çok zarar verecektir, çünkü yabancı sermayenin ülkeye 
girişi ile paranın değerlenmesi ve dış ticaretin serbestleşmesi yerli malın 
yabancı mallar ile rekabet etme şansını azaltacaktır. Bu durum sonucunda 
serbestleşme ilk etapta bir takım olumsuzlukları beraberinde getirecektir. 
Bu nedenle finansal serbestleşmenin kontrol altında gerçekleştirilmesi ge-
rekmektedir (Demirci, 2005: 79-80).

2. Türkiye’de Finansal Serbestleşme

2.1. Finansal Serbestleşmeye Yol Açan Gelişmeler

Türkiye’deki ekonomi uygulamaları tarihsel süreçte, 1950’lı yılla-
ra kadar devletçilik, 1950’lı yıllardan sonraki süreçte liberal ekonomi, 
1960’lı yıllarda ise devlet planlama teşkilatının uygulamaları ve karma 
ekonomi rejimi ve planlama politikalarının ön planda tutulduğu görül-
mektedir. Bu anlamda 1980’lı yıllardan önceki süreçte ithal ikameci poli-
tikalar içe kapanık bir model meydana getirmekte ve ülke burjuvasını dışa 
açılma ve rekabet etme noktasında devlet desteğinden mahrum bırakmak-
taydı. Böylesi bir ortamda hakim sermaye rejiminin neden olduğu krizden 
kurtulabilmek için, 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte “piyasa ekonomisi” 
çerçevesinde Türkiye’nin dünya piyasalarına eklemlenebilmesini hedefle-
yen politikalar ortaya koyulmaya ve uygulanmaya başlandı. Finansal ser-
bestleşme 24 Ocak 1980 kararları ile tekrar önem kazanmış ve 12 Eylül 
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1980 darbesinden sonra ise daha kapsamlı ve önemli adımlar ile uygulan-
maya başlamıştır (Hiç, 1991: 98-99).

24 Ocak istikrar programı o dönemde yaygın bir biçimde kullanım 
alanı bulan ve IMF destekli Ortodoks istikrar programlarını kapsamakta-
dır. Programın temelinde, sıkı para ve mali politikaları, ücretlerin baskı al-
tında tutulması, faizlerin yükseltilmesi, kamu mal ve hizmet ücretlerinin 
artırılması gibi Ortodoks istikrar tedbirlerinin yanında ABD destekli ya-
pısal değişimi de ön gören uygulamaları da barındırmaktadır (Köse, 2015: 
120). 24 Ocak 1980 programı ile serbest piyasa merkezli sermaye birikimi 
kabul edilmiş ve bu doğrultuda uygulamalara geçilmiştir. Yeni uygulan-
maya başlanan istikrar programını benzer programlardan ayıran en önemli 
nokta ise, serbestleşme ve dışa açılma eksenli orta/uzun vadeye yayılmış 
yapısal uyarlamaya yönelik olmasıdır. Bu doğrultuda, ilerleyen zamanda 
gerçekleştirilen devamlı yenilemeler ile serbestleşme odaklı yapısal uyar-
lama önem kazanmaya başlamıştır. Piyasa mekanizmasını işler hale ge-
tiren ilk uygulama dış ticaretin serbestleştirilmesidir. Bu doğrultuda, 24 
Ocak kararları ile ilk düzenleme kademeli olarak engellerin kaldırıldığı 
dış ticaret olmuştur (Yediyıldız, 2001: 48-50). Dış ticaretin serbestleşme-
sinin ardından finansal serbestleşme süreci kapsamında politikalar uygu-
lamaya konulmuştur. Bu anlamda Türkiye’de finansal serbestleşme üç ana 
eksen dâhilinde gerçekleşmiştir (Arslan, 2008: 265): Finansal piyasaların 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi, mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde 
serbestleşme, kambiyo ve sermaye hareketlerinde serbestleşmedir.

Finansal serbestleşme sürecinde piyasa odaklı politikalara önem ve-
rilmesi ile yapılan ilk girişim, döviz kuru rejiminde yapılmıştır. Bu doğ-
rultuda 1980 öncesinde TL değeri sabit olup devletin kontrolü altında 
değişen koşullara endeksliydi. Fakat geç müdahale edilmesi durumunda 
TL’nin değerinden fazla değerlenmesine neden olmaktaydı. Bu nedenle 
1980 yılında uygulanmaya başlanan istikrar programı ile daha esnek ve 
gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulamaya konulmuştur. Bu şekilde 
TL’nin diğer para birimleri karşısındaki değeri büyük oranda düşürülmüş 
ve kara borsa oluşumunu önleyen tek bir geçerli kur oluşmuştur. 1981 yı-
lına gelindiğinde Merkez Bankası döviz kurunu günlük periyotlar halinde 
ayarlamaya başlamıştır (TCMB, 2002: 11). Türkiye’nin finansal serbest-
leşmeye hazırlık ve geçiş aşamaları aşağıdaki şekilde özetlemek müm-
kündür (Şekil 1).
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Şekil 1: Türkiye’yi Finansal Serbestleşmeye İten Nedenler

1980 yılından önceki dönemde içe kapanık bir piyasa modeli görü-
nümde olan Türkiye’de dış sermayenin hareket alanı oldukça kısıtlıydı. 
Bu durum yerli sermayenin kredi olanaklarını kısıtladığı gibi, söz konusu 
sermeye gruplarını devlete bağımlı bir hale getirmekteydi. Bu nedenle ül-
kenin dışa açılarak paradigmal bir değişim geçirmesi zorunlu olmaktaydı. 
Bu zorunluluk çerçevesinde Türkiye aşamalı olarak finansal serbestleşme 
sürecini izlemiştir. Böylece 24 Ocak 1980 yılında alınan kararlar ile ih-
racata dayalı büyüme modeli kabul edilmiş ve artan dış kaynak ihtiyacı 
finansal serbestleşme sürecini başlatmıştır.

2.2. 32 Sayılı Karar ve İçeriği

Finansal serbestleşme süreci kapsamında 1984 yılında alınan 30 sa-
yılı karar finansal piyasaların serbestleşmesinde önemli bir adım olmakla 
beraber tam manasıyla serbestleşme 1989 yılında alınan 32 sayılı kararna-
meyle olmuştur. 1989 yılının ağustos ayında alınan 32 sayılı karar diğer 
ülkeler ile Türkiye arasındaki sermaye hareketliliğini serbestleştirmiş, di-
ğer bir ifade ile ilk olarak sermaye kaçışları engelleme maksadıyla kam-
biyo kontrolleri ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda miktar kısıtlamaları 
birkaç ay sonrada tamamen ortadan kaldırılacak, 1990 yılına gelindiğinde 
ise, IMF’in kıstasları doğrultusunda TL nin konvertibiliteye geçtiği kabul 
edilecektir (Boratav, 2004: 179).
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Özetle 32 sayılı kararname ile birlikte Türkiye’deki yerleşik halde 
bulunanlar uluslararası finansal piyasalardan borçlanabilme, yurtdışına 
yatırım yapabilme, kendi aralarındaki borçlu alacaklı ilişkilerinde döviz 
kullanabilme, döviz cinsinden banka mevduatına sahip olma ve ödeme 
yapma imkânını elde etmişlerdir. Yerleşik olmayanlar yurtiçi finansal pi-
yasalara yatırım yapabilme, yurtiçinde borçlanma ve yükümlülük taşıma, 
yurtdışına kazançlarını aktarabilme serbestliğine kavuşmuşlardır (Sön-
mez, 2009: 41-42)

3. Türkiye’de Finansal Serbestleşme Sonrası Yaşanan Ekonomik 
Gelişmeler

1989 yılında finansal serbestleşme doğrultusunda atılan adımlar yar-
dımıyla sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamalar ve engeller kaldırıl-
mıştır. Dış ticaret politikalarındaki liberalleşmenin ulaşacağı son nokta 
ise 1995 yılında Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliğinin gerçekleştiril-
mesine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı olmuştur. İktisat politikalarında 
karşılaşılan bu yeni olguların da yardımıyla ekonominin gelişimine çal-
kantılı bir büyüme dönemi etkisini göstermiştir. Türkiye ekonomisi git-
tikçe artan ölçülerde sermaye hareketlerindeki iniş ve çıkışların etkisi ve 
art arda gerçekleşen finansal istikrarsızlık ve krizlerin tehdidi altına gir-
miştir. Güçlü bir liberalleşme yönelimi ile dışa açılmış ve hızla büyümekte 
olan ekonominin ilk duraksayışı 1994 yılında meydana gelmiştir. Yurtdı-
şından ülkeye hızlı bir yabancı sermaye girişi, TL’nin değer kaybından ve 
yüksek TL faizi arbitrajından faydalanmak üzere başlamıştı. 1990-1993 
yılları arasında ülkeye 23 milyar dolara yaklaşan miktarda özel sermaye 
girişi gerçekleşti. Bu sermaye girişi genellikle bankacılık sektörü ve özel 
sektör üzerinden gerçekleşiyordu. Sabit sermaye ya da portföy yatırım gi-
rişleri pek gerçekleşmiyordu. Bu dönemde para politikası ve döviz kuru 
rejimi ödemeler dengesi kaynaklı bir döviz krizinin önüne geçilmesini baz 
alıyordu, ancak hızlı sermaye girişi ile elde edilen finansman desteğiy-
le beraber ekonominin hızla büyümeye başlaması neticesinde cari denge 
açığı da hızla artmıştı. 1993 yılında cari denge açığı GSMH’nin %3.5’ine 
karşılık gelen 6.3 milyar dolara yükselmişti. Diğer bir taraftan bu dönem-
de MB döviz rezervleri yabancı sermaye girişinde gerçekleşen hızlı artışa 
rağmen yavaş artıyordu. 1990 yılının başında 5 milyar dolar seviyesinin 
altında olan brüt döviz rezervleri 1993 yılı ortasında ancak 7 milyar dola-
rın üzerine yükselebilmiştir (Özel, 2005: 153).

İç faiz oranlarında meydana gelen hızlı yükselme yurt dışından kısa 
süreli sıcak paranın ülkeye girmesine neden olmuştur. Böylece TL ya-
bancı para karşısında reel anlamda değerlenmiş, ihracatı azaltmış, ithalatı 
destekler nitelikte olmuştur. Bu duruma bağlı olarak 1993 yılında dış ti-
caret açığı 14 milyar dolara, cari işlem açığı 6.3 milyar dolar seviyeleri-
ne gelmiştir (Karluk, 2007: 422). Bu gelişmeler döviz kurlarında yüksek 
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oranlarda iniş ve çıkışları beraberinde getirmiştir. Ocak 1994’te Dolar 
kuru 19.000 TL seviyesindedir. Yabancı paraya olan talebi karşılamak 
için gerçekleştirilen büyük müdahalenin ardından, Merkez Bankasının ilk 
başlarda 7 Milyar dolar olan uluslararası rezervleri Nisan 1994’te 3 Milyar 
dolar seviyelerine inmiştir. Bu büyük müdahaleye rağmen devalüasyon 
belirgin olarak yaşanmış ve döviz kuru Nisan 1994’te 38.000 TL/$ olmuş-
tur (Kepenek ve Yentürk, 2004: 485).

Türkiye dış borcunu finanse edebilmek için ilk defa iç borçlanma yo-
luna gitmiştir. Bu durum dış borçların iç borca dönüşmesine neden olmuş, 
dış borç yükü hafifletmeye çalışırken iç borç yüksek seviyelere ulaşmış-
tır. Bu durum sonucunda 1995 yılında 241.5 trilyon TL’lik iç borç faizi 
miktarına ulaşılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomisi 1994 yılında iç 
borç baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. Toplam iç borçlar 656 trilyon TL 
seviyesine çıkarken, diğer bir taraftan da iç borçların GSMH’ya oranı %18 
olmuştur (Karluk, 2007: 422).

5 Nisan 1994’te hükümet temel göstergelerde iyileştirmeler yapmak 
amacıyla harcamalarda önemli ölçüde kesintiyi ve refah vergisinin uygu-
lanmasını kapsayan yeni bir istikrar paketi açıklamıştır. Yabancı paraya 
yönelimi engellemek ve hükümetin kısa dönemli iç borçlanmasına kay-
nak sağlamak amacıyla Hazine Mayıs ayında yüzde 400 faiz oranı öner-
mek durumunda kalmıştır. Özetle temel göstergeleri iyileştirmeksizin faiz 
oranlarının düşürülmek istenmesi faiz oranlarını aşırı miktarlarda yük-
seltmiştir (Yentürk, 2005: 145). Bu doğrultuda alınan 5 Nisan Ekonomik 
istikrar kararları, 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar programının uygulan-
masından sonra, 1990 yılında kamu kesimi açıklarında meydana gelen 
hızlı artış, vergi gelirlerinin iç borçları dahi karşılayamaması, devletin 
nakit ihtiyacını iç borçlar ile finanse etmesi gibi olumsuzlar neticesinde 
alınmıştır (Karluk, 2007: 422).

Türkiye 1998 yılında IMF, DB, DTÖ ve uluslararası finans ve derece-
lendirme kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında ekonomik ve siyasal 
kurumların şartlandırılmasını kabul ederek kendisine verilen yeni görevi 
kabul etmiştir. Türkiye bu süreçte (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2006: 8): 
“Uluslararası ve yerli finans sermayesine sermaye hareketleri üzerine sı-
nırsız serbestlik güvencesini sağlayarak, yüksek finansal getiri sunmak; 
İşgücü piyasalarını kuralsızlaştırma ve esnekleştirme yöntemiyle ucuz 
işgücü deposu haline dönüştürerek katma değeri düşük teknolojilerde 
uzmanlaşmak ve sanayini uluslararası şirketlerin taşeronu olarak geliştir-
mek; üretimde ithal girdi kullanma ve ithal mal tüketme eğiliminin kuv-
vetlenmesine izin vererek, finansmanı esas itibariyle spekülatif sermaye 
tarafından sağlanan bir ucuz ithalat cennetine dönüşmek” olmak üzere üç 
rolü yerine getirmeyi kabul etmiştir. Bu anlamda Türkiye 1999 yılında 
enflasyonu azaltmak için IMF’ye iyi niyet mektubu göndererek, Merkez 
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Bankası Ve IMF liderliğinde hazırlanan ayrıntılı bir stabilizasyon progra-
mı vasıtasıyla yönetim 2000 yılın iyi ve istikrarlı bir şekilde başlamıştır. 
Bu doğrultuda 2000-2002 yılları arasında uygulanacak olan “Türkiye’nin 
Enflasyonla Mücadele Programı” başarılı olabilmesi için IMF Türkiye’ye 
4 milyar dolarlık bir destek vermiştir (Özel, 2005: 161).

Türkiye’de 2000 yılının sonbaharında TÜFE enflasyonu %27’ye ulaş-
mış, GSMH’nin %4’ünü geçmiş olan cari işlem açığı, ithalat giderleri ve 
artan dış borçlara azalan ihracat gelirlerine karşılık yabancı sermaye girişi 
sağlanamayan durumu devalüasyon beklentisini arttırmaktaydı. Yabancı 
fon yöneticilerinin plasmanlarını tasfiye etmesi ile krediler kesilmiş böy-
lece 4 milyar 800 milyon dolarlık portföy yatırımının ülkeden kaçması 
ile bankalar açık pozisyonlarını kapatmak için döviz taleplerini arttırması 
piyasada likidite sıkıntısının yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca faiz-
lerin hızlı ve aşırı derece de yükselmesi gibi nedenler sonucunda 2000 
yılının kasım ayı krizini tetiklemiştir (Karluk, 2007: 440). Kasım krizinin 
bittiğinin düşünüldüğü sırada ikinci kriz dalgası Şubat 2001 krizi baş gös-
termiştir (Uygur, 2001: 22-23). Etkileri tam olarak giderilemeyen kasım 
krizinin devamı olarak kabul edilen Şubat 2001 krizi, Devlet yönetim ka-
demesinde gerçekleşen bir anlaşmazlığın sonucunda, hali hazırda baskı 
altında tutulan krizi belirginleştirmiş, para piyasasında faiz ve kurlarda 
yükselmeye sebep olmuştur. Böylelikle ekonomik içerikte olmayan kriz, 
ekonomik sebeplere dayalı Kasım Krizine nazaran ekonomiyi daha fazla 
yıpratmıştır (Karluk, 2007: 440).

Sonuç

Türkiye 1980 yılından bu yana sıklıkla ekonomik krizler ile uğraş-
mak durumunda kalmıştır. 24 Ocak 1980 karaları, 32 sayılı kararname 
ile finansal serbestleşme sürecine giren Türkiye, 1994 yılında uygulanan 
5 Nisan karaları, 1998 yılında IMF destekli yakından izleme programı 
benzeri kısmı istikrar programları uygulanmasına rağmen tam bir başarı 
elde edilememiş ve ulusal ekonomi 1998 yılı Asya ve Rusya krizlerinden 
olumsuz yönde etkilenerek, daralma sürecine girmiştir. Özellikle 1998 yı-
lının ikinci yarısına doğru derinleşmeye başlayan ekonomik krizler gerek 
dışsal stokların gerekse 1990 yılından bu yana sürdürülen dışa bağım-
lı, yapay büyüme politikasının ve çarpık toplumsal bölüşüm ve birikim 
sisteminin işlevsiz duruma gelmesi neticesinde ortaya çıkmıştır (Boratav, 
2004: 180). Sonuçta finansal krizlerin aktif bir tehdit unsuru oluşturması 
ve 1994-2001 yılında meydana gelen şiddetli kriz, 1998-1999 yılında ha-
fifi etkiye sahip üç kriz ekonomiyi baltalamıştır. Zira söz konusu üç kri-
zinde temel nedeni, sermeye hareketlerinde meydana gelen dalgalanmanın 
sert iniş şeklinde olmasıdır. Bahsi geçen çevrimin “çıkış” aşaması, yüksek 
arbitraj beklentisiyle giren, dövizi (enflasyonla karşılaştırıldığında) ucuz-
latıcı katkılar yapmak suretiyle parasal genişlemeye ve talep artışlarına 
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neden olan sermaye girişleriyle başlamıştır. Zamanla büyüyen cari işlem 
açıkları, bankalar sisteminde artan riskler ve siyasi belirsizlikler finans 
kapital ve rantiye beklentilerindeki bozulmalara neden olduğunda serma-
ye çıkışlarını ateşleyecek bir “iniş” sürecinin ön şartları oluşmuş, ilk ola-
rak sıcak paranın, ardından da diğer sermaye çeşitlerinin ekonomiyi terk 
etmesiyle başlayan bu ikici aşama, döviz piyasalarında ve bankalar siste-
minde arzu edilmeyen boyutta şoklar ve çöküntülere neden olduğu zaman 
ise krizin oluşmasına zemin hazırlamıştır (TCMB, 2002: 12).

Türkiye 2000 yılında uyguladığı “kur çıpasına dayalı enflasyonu dü-
şürme” politikasının başarısızlıkla sonuçlanması ve 14 aylık bir zaman 
diliminde iki kez ekonomik krize neden olması sonucunda 15 Mayıs 2001 
tarihinde kamuoyuna, istikrarsızlığı hızlıca ortadan kaldırılmasını he-
defleyen ve durumu eskiye dönülmeyecek şekilde başta ekonomi olmak 
üzere kamu yönetimini yeniden yapılandırmak için gerekli alt yapıyı 
oluşturacak olan “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” adıyla bir program 
uygulanacağı bildirilmiştir (TCMB, 2002: 12-13). Uygulamaya sokulması 
düşünülen program temelde kamu kesiminin borç dinamiğini kırarak, bu 
amaca hizmet maksadıyla para ve mali piyasaları yeniden yapılandırarak 
bankacılık kesimine işlerlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca prog-
ram Türkiye’nin kalkınma sorununa herhangi bir çözüm getirmemekle 
birlikte sanayileşme amacı taşımayan program Türkiye’de 1980’li yıllar-
dan bu tarafa sürdürülmekte olan ucuz-marjinalleşmiş emeğe ve taşeron-
laşmaya dayalı ihracat yapısını dönüştürecek, ulusal sanayinin rekabet 
gücüne katkı sağlayacak bir strateji önermek bir tarafa, bu doğrultuda bir 
vizyona dahi sahip değildir (Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2015: 1).

Büyük krizlerin gölgesinde 2000’li yılları yaşan Türkiye, krizin ardın-
dan uygulamaya soktuğu sıkı para ve maliye politikaları ile yeniden istikrarı 
yakalamıştır. Zira Türkiye ekonomisinin istikrarlaşmasına ve büyümesine 
etki eden en önemli etmenlerden biri, uluslararası piyasalarda ortaya çıkan 
finansal genişlemedir. Bu süreçte meydana gelen uluslararası piyasalardaki 
genişleme ve ucuz kredi imkânları, finans piyasalarından gelişmekte olan 
ülkelere transfer olan net sermaye miktarında önemli, artışlara neden olmuş-
tur. Diğer taraftan uluslararası ekonomide artan likidite olanağı, Türkiye’de-
ki yüksel reel faiz oranları ile birleşerek Türkiye piyasalarını uluslararası 
piyasa için cazip hale gelmiştir. Ucuz kredi fırsatları, ucuz ithalat ve düşük 
döviz kuru politikalarını kullanarak reel sektörde hareketlilik oluşturmak 
isteyen Türkiye, hedeflediği büyüme seviyesine ulaşırken dış borç ve cari 
işlemler açığı ile karşılaşmıştır. Bu şekilde bir durumdayken, 2008 yılında 
ortaya çıkan küresel finansal kriz ve daralma Türkiye ekonomisini ciddi 
anlamda etkilemiştir (Susam ve Bakkal, 2007: 73).

Türkiye ekonomisi serbestleşme sürecince, 1999, 2000 ve 2001 yılla-
rında meydana gelen krizler ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu krizlerin 
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üçünde de IMF ile stand-by anlaşmaları çerçevesinde istikrar programları 
uygulanmış ve ekonomi normalleştirilmeye ve istikrarlı bir yapıya kavuş-
turulmak istenmiştir. Bu anlaşmaların yapılma sebebi istikrar program-
larının kalıcı ve bir bütün olarak uygulanmaması ve programların yeterli 
kredibiliteyi yaratmaması olmuştur (Yıldırım, 2010: 50).
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GİRİŞ

İktisadi politikaları, son 50 yıldır öneminde artış yaşanan ve aynı za-
manda tartışma yaratan makro iktisat konusu olarak kabul görmektedir. 
Bu durum araştırma konusunun belirlenmesinde önem arz etmektedir. 
Dinamik bir konu olan iktisadi büyüme ve beraberinde politika geliştir-
me olgusu, bir devletteki bütün bireyleri etkileyebilen ama önemi yeteri 
ölçüde anlaşılamayan içerisinde iktisat, politika, istatistik ve sosyal yapı 
kavramlarını barındıran önemli bir makro iktisat konusu olarak dikkat 
çekmektedir. 

Türkiye’nin bilhassa 1930’lu senelerin ikinci yarısından sonra uygu-
lamış olduğu iktisat politikaları,  1923 senesinde İzmir İktisat Kongresi 
benzeri iyi bir başlangıçla yola çıkılmışken sonrasında hızlı bir küçülme 
eğilimi görülmüştür. Türkiye savaşta taraf olmadığı halde temel malların 
üretimi ve dağıtımında sıkıntı çekmeye başlamıştır.

Cumhuriyetin ilanından hemen önce Mustafa Kemal Atatürk ün ta-
limatıyla İzmir’de bir iktisat kongresinin toplanması ve bu toplantıda her 
kesimden katılımcının ülkenin geleceğiyle ilgili fikirlerini söylemesi gü-
zel bir başlangıç olarak değerlendirilebilir; ancak oluşan bu ortam kısa 
sürede dağılmış ve Türkiye, 1930’lu yıllarda devletçi ve müdahaleci poli-
tikalara yönelmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ki büyüme sürecini 
incelediğimizde, bu konuda istikrar sağlandığı veya başarılı olunduğunu 
ifade etmek mümkün değildir. Bu başarısızlığın temel nedeni, sağlıklı ve 
istikrarlı büyüme politikalarının oluşturulamaması ve/veya yürütüleme-
mesidir. Bu durumun ortaya çıkmasında birçok sebep bulunmakla bir-
likte, başta siyasal istikrarsızlıklar olmak üzere, savaş ve doğal afetlerin, 
bunun yanında dünya ekonomisinde ortaya çıkan krizlerinde ciddi etkisi 
bulunmaktadır. Bu nedenlerle, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ka-
dar geçen süreçte, planlı dönemler de dahil olmak üzere uzun soluklu ve 
etkin bir sürdürülebilir büyüme stratejisi takip edilememiştir.  

İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik zorlukların temel 
nedeninin savaştan çok uygulanan iktisat politikaları dışlayıcı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu iktisat politikalarını eleştiren çalışmalar olmasına 
rağmen konuyu bu perspektiften değerlendiren bir çalışma bulunmamak-
tadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok az ülke gelişmiş ülkelere yakın-
samış, ülkelerin çoğunluğu gelişmiş ülkelerle arasındaki fark açılmıştır. 
Bunlardan bir tanesi de Türkiye’dir. Ülke, potansiyeline rağmen refahını 
artıramamıştır. Hâlbuki yeni kurulan bir ülkenin kuşatıcı kurumlar inşa 
etmeye olanakları varken bunu arzu edilen seviyede sürdürememiştir. 



İzzettin Ulusoy272 .

İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan politikalarda ise bu devletçi 
ve müdahaleci politikalar daha da artmıştır. Serbest piyasa tamamen dış-
lanmış ve bütün kararlar merkezi hükümet tarafından alınmaya başlan-
mıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan iktisat politika-
ları, çok gerçekçi sürdürülebilir kılınamamıştır.  Genel çerçevede çalışma 
kapsamında bu süreç irdelenecektir.

Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası uygulanan liberal politikalarla 
iktisadi etkiyi değiştirmeye çabalamıştır. Ekonomideki bu yapısal deği-
şim, Türkiye vizyonunu da savaş ülkesi konumundan kurtarmaya çalışmış 
bunun yerine gelişmekte olan ülkeler statüsüne evirme yoluna gitmiştir. 
Yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye ekonomisinde 1980’den sonra 
liberal nitelikteki politikalarla yeni bir sürecin inşasına başlandığını ve bu 
sürecin özellikle küreselleşme olgusuyla daha da hız kazandığını söyle-
mek mümkündür.

Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimiyle beraber ise, dış borçlanma 
durumu değişme göstermiştir. Özellikle borçlanma vadelerinin kısa olu-
şu, iktisadi gelişimleri engellemiştir. 1980 yılında 20 milyar dolar olan 
dış borç stoku 2000 yılına gelindiğinde 115 milyar dolara çıkmıştır. 2004 
yılındaki dış borç stoku ise 161 milyar doları geçmiştir. Bu bağlamda AKP 
yönetiminde en büyük engel dış borçlar olmuştur. Yalnız Güçlü Ekono-
miye Geçiş Programı (GEGP) ile kur çıpasına dayalı enflasyonu düşürme 
hedefi Ak Partinin ilk dönem hükümet kurduğu zamanlarda gerçekleşen, 
ciddi bir adım olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, cumhuriyetten gümümüze kadar uygulanan ik-
tisat politikalarının ne kadar önemli ve etkili olduğunu ortaya çıkarmaktır.   

Cumhuriyetin Devraldığı Osmanlı Devletinde Ekonomik Yapı

Cumhuriyetle birlikte uygulamaya konulan iktisat politikalarını an-
lamak için Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine miras kalan son dönem 
Osmanlı ekonomisinin araştırılması gerekir.

1920’li yılların başında Türkiye,   13 milyon nüfusa sahip ve nüfusun 
4/5 i tarımda istihdam edilen gelişmemiş bir tarım ülkesiydi. Ekonomik 
görünüm feodal bir yapıyı barındırmaktadır. Kırsal kesimde topraksız 
köylünün oranı %50 idi. Büyük kitleleri oluşturan küçük çiftçiler bile ken-
di ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekiyordu (Eroğlu,2004:44).

Dönem içindeki sanayiyi; genellikle İzmir ve İstanbul’da bulunan 
küçük tezgahlardan oluşturuyordu. Bu tezgahlar da kuruluşlarından bir 
müddet sonra kapanmak zorunda olan çok az sayıdaki fabrikadan ibaretti.  
Dolayısıyla söz konusu dönemde ülkemizde endüstrileşme oranı oldukça 
düşüktür. Bu nedenle batılı ülkelerdeki gibi, bir işçi sınıfı gelişip kurum-
sallaşamamıştır. Batılı ülkelerde görülen güçlü bir işçi hareketinin egemen 
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sınıflardan taviz koparmasını önlemek amacıyla İttihat ve Terakki Cemi-
yeti’nin önde gelenlerinin baskısı sonucu 1909 da çakan “Tatili Eşgal Ka-
nunu” ile sendikaların kurulması ve grev yapmaları yasaklanmıştır. Sonuç 
olarak 1920’li yılların başında Cumhuriyete devredilen ileri bir endüstri-
yel ilişkiler sistemi de yoktu.

Ekonominin itici gücü konumunda olan tarım sektörü ise Tarımsal 
üretimi etkileyen Aşar Vergisi şeklindeki vergiler, ihracatta yaşanan dar-
boğazlar, işgücü yetersizliği ve alt yapı eksiklikleri nedeniyle ancak, iç 
piyasadaki talebi kısmen karşılayacak düzeydedir. Diğer yandan Osmanlı 
ekonomisinde tarımın ağırlıklı payının olması ve tarım ürünlerinin iç ve 
dış pazarlarda satışının azınlıklar elinde olması bu sektörün milli gelire 
katkısını azaltıyordu. Osmanlı Devleti bu ekonomik şartlarda 1. Dünya 
Savaşı’na katılmış ve bu da kötü durumdaki ekonomik yapıyı çöküş nok-
tasına getirmiştir.

Diğer yandan Osmanlı da iç ve dış ticaretin tamamına yakını azın-
lıkların elindeydi. El sanatlarından öteye geçmeyen Sanayi ürün ihracatı 
büyük oranda ithal girdilerle karşılıyordu (Aktan, 1998:29-30). 1838’de 
İngiltere ile yapılan ticaret anlaşması ve akabinde 1861’de diğer ülkelere 
de tanınarak genişletilen ticari ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar (Buluş, 
2003:30), kötü durumdaki ekonomik koşulları daha da ağırlaştırmıştır. Bu 
ayrıcalıklar sanayisi çöküntü içinde olan Osmanlı Devleti’nin ekonomik 
kalkınmasını çok daha zor duruma sokmuştur. Avrupa ülkelerine tanı-
nan kapitülasyonların zamanla genişlemesi sonucunda tekel, demiryolları, 
maden işletilmesi, deniz ulaştırması gibi ekonomik ve mali alanlar Avrupa 
devletlerinin denetimine girmiştir. 

Osmanlı Dönemi ekonomisinin bir diğer önemli noktası da sanayi 
alanında diğer ülkelerle rekabet edememesidir. İç piyasa emek gücüne 
dayanıyordu. El işçiliğine dayanan ekonomik yapı, ülkenin ürün ihtiyaç-
larını karşılamaktan uzaktı. Bunun yanında, sanayi ürün ihtiyaçları daha 
çok ithal girdilerle karşılanmakta ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti 
ithalata bir ülke konumundaydı.  

Sanayi ürün imalatı için büyük oranda ithalata bağlı olan Osmanlı 
Devleti, dış ülkelere tanıdığı kapitülasyonlarla kalkınmasını sağlamaya 
çalışsa da ülkenin temel iktisadi değerlerini oluşturan ulaşım, iletişim ve 
madenlerin yabancıların tekeline geçmesine engel olamamıştır. İç piyasa-
da artan tekelleşmeler zaman içinde Osmanlı ekonomisini çıkmaza sürük-
lemiş bunun sonucunda dış borçlarda önemli artışlar olmuştur. 

Bu ekonomik darboğaz yüzünden, Osmanlı ekonomisindeki yerli ve 
yabancı alacakları kontrol etmek ve düzene koymak sağlamak amacıyla 
Osmanlı Maliyesi, 1881’de uygulamaya giren “Muharrem Kararnamesi” 
sonucu, yabancı alacaklıları temsilen beş ülke temsilcisi ve yerli alacakları 
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temsilen iki temsilcinin oluşumuyla kurulan, Düyun-u Umumiye Yöne-
timinin denetimine girmiştir. Böylelikle Osmanlı’nın ekonomik ve mali 
kaynaklarını denetleten Düyun-u Umumiye İdaresi, gölge bir Maliye Ba-
kanlığı gibi görev üstlenmişti. Bu İdare, on civarında farklı vergiyi direkt 
toplamaya başlayarak Osmanlı devletinin vergi koyma ve toplama hakkını 
elinden almıştır.

Mali yapıdaki olumsuz değişim ve büyük borçlanmalar sonucu eko-
nomik ve siyasi dengesini kaybeden Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na 
katılmıştır. Savaş yıllarında devlet; üretim hacmi çok düşmüş, enflasyon 
tırmanmış ve daha da önemlisi savaş yüzünden, eğitilmiş işgücünün 
önemli bir kısmını kaybedilmiştir. Bu süreçte karaborsaya dayalı kazançlar 
hızla artmış, savaşlar için gerekli olan finansmanda iç kaynaklar yetmemiş 
ve bu nedenle savaşın finansmanı için büyük miktarda dış borç alınmıştır. 
Uzun süren savaşların bitiminde birçok işyeri kapanmış, kalifiye erkek 
işgücü sayısı azalmış, dış göçler nedeniyle işsizlik zirve yapmış, ülkedeki 
mevcut üretim faktörleri de önemli ölçüde tükenmiştir (Coşkun, 2003:72).

Osmanlı’dan devralınan ağır ekonomik şartlar nedeniyle 1920-1922 
dönemi, Kurtuluş Savaşı’nın verildiği zor yıllar olmuştur. Bu dönemde ik-
tisadi varlıkları büyük hasar görmüş, mali gelirleri yabancıların eline geç-
miş, çalışma çağındaki işgücünün önemli bir kısmını savaşta kaybetmiş 
Türkiye, kendi olanaklarıyla yoluna devam etmeye çalışmıştır. Atatürk, 
bu zor iktisadi süreçte ülkedeki sınırlı iktisadi varlıklarla Türkiye Cum-
huriyeti Devletini kurabilmek adına dünyada eşine rastlanılmayan tam bir 
bağımsızlık mücadelesi vermiştir. 

Ağır koşullar sonucu kazanılan Kurtuluş savaşıyla Türkiye, 24 Tem-
muz 1923’te imzaladığı Lozan Antlaşması ile siyasi bağımsızlığını elde 
etmiştir. Ancak, Ulu Önder Atatürk’e göre Lozan Antlaşmasında kaza-
nılan siyasal bağımsızlığı sürdürmek için iktisadi bağımsızlığın da elde 
edinilmesi gerekliydi. Bu amaçla, ekonomik bağımsızlık için ilk adım atı-
larak 17 Şubat 1923’te Atatürk’ün talimatıyla İzmir de I. İktisat Kongresi 
düzenlenmiştir (Tokgöz, 1999:33).

1923-1980 Dönemi İktisadi Girişimler 

Endüstriyel üretim dönemi içinde,  Osmanlı İmparatorluğu Avrupa 
ülkelerine bağımlı olma eğilimindeydi. Sadece zayıf bir tekstil fabrika-
sına (ham ipek ve pamuk üretimi) sahipti ve çok sayıda ürünü, hatta yi-
yecekleri ithal etmek zorunda kalmıştır. Ticaret ve zanaat, kurtuluş ve 
savaşlarından sonra bilgi birikimi kaybolan Türklerden sonra, Hıristiyan 
nüfus grubunun eline geçmişti (Şener ve Kılıç, 2008:26).

I. Dünya Savaşıyla beraber Dünya üzerinde yaşanan denge değişimle-
rin başlamış olduğu bir alanda İzmir İktisat Kongresi yapılmış ve devletin 
iktisadi alt yapılarını oluşturmaya dair düzenlemeler yapılmıştır (Kara-



 .275İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

taş,1998:3320).  Ekonomik manada, Osmanlı Devleti’nden kalmış olan 
borçların ödenebilmesi adına göreli şekilde dışarıya kapatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla beraber, Atatürk başlangıçta 
liberal ekonomi politikası için baskı yapmıştır. Devlet sadece altyapının 
(demiryolu ağı, limanlar, kamu hizmetleri, madencilik) genişletilmesine 
yatırım yaptı. Bununla birlikte, ekonomi gerçekten iyiye gitmedi (1927: 
155 fabrika ve sadece 27.000 sanayi işçisi) ve bu yüzden Türkiye önemli 
ekonomik görevleri istatistiksel olarak üstlenmeye mecbur hissetti. Bu, 
uzun vadede ithalatı kendi üretimleriyle değiştirmek için devlete ait ticari 
işletmelerin kurulması anlamına geliyordu. Rus dış kredilerinin yardımıy-
la şeker, çimento, tekstil, kağıt, cam, seramik, çimento, kimyasal ürün-
ler, demir ve çelik üretimi ile ilgilenen devlet şirketleri kuruldu (Eroğlu, 
2007:68).

Devlet, 1930’larda sanayi üretimini artırabildi. Devletçilik ilkesiyle 
beraber karma ekonomik yoluyla, dışarıya kısmi olarak kapalı ekonomik 
yapıda ithal ikame tanımlanmasıyla 1970’li senelere değin sürmüşlerdir.

1930’lu yıllarda devletçi anlayışı ve 1940’lı yıllarda da savaş ekono-
milerinde yaşanan uygulama değişimlerinin, savaşların toplum içindeki 
etkisi, toplumda olan farklı arayışları gün yüzüne çıkarmışlardır. Demok-
rat Parti, iktidara geldiğinde, devletçi yapı yerine liberal politikaların uy-
gulanma süreci baş göstermiştir (Parasız, 1988:46).     

1947 yılında ki Marshall Planıyla beraber Türkiye, Avrupa ve ABD’y-
le çok daha fazla siyasi ve ekonomik ilişkilere girmiştir. Aynı zamanda 
yine bu döneme denk gelmiş olan, Kore Savaşı’na katılım ve Türkiye’nin 
de pozitif etkisi ve beraberinde bir çıktı olarak kabul gören NATO’ya gi-
riş ve beraberinde üyelik, Türkiye’nin de bu doğrultuda dışa açık politika 
üretimini sağlamıştır (Onaran,  2000:194-210).

Türkiye ekonomik yapısında 1950 -1960 seneleri içerisindeki dönem 
Demokrat Parti hükümeti kurulması ve yönetimi olarak kabul görmekte-
dir. Bu dönem içinde ekonomi politikaları özelinde; devletçi ekonomik po-
litikalardan liberal ekonomik politikalara doğru yaşanmış olan bir geçiş, 
tarım sektörüne önderlik etme, sanayileşme olgusunu özel sektör önderli-
ğinde yapabilme ve sonucunda da dış ekonomik durumlarda liberalleşme 
olmaktadır. 1950’li yıllar sonrası dönemde tek partili dönem sonlanmış ve 
çok partili düzen gelmiş, bu durumun meydana getirmiş olduğu heyecan 
ve demokrasinin geniş kitlelere ulaşması ve onlar tarafından da değerlen-
diriliyor olması, iktisadi sonuçları ciddi olan değişimlerin olmasına neden 
olmuştur. 

Demokratik hakların alınmasıyla beraber, ekonomik yönde ve sosyal 
yönden pek çok hak alınmış ve beraberinde yaşam standartlarında yaşanan 
yükseltmeler, bu durumla ilgili talep oluşturma ve bu durumu sağlayacak 
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çıkış noktalarını arama gayretine girmişlerdir. DP dönemi, büyümenin 
hızlı olması hedefinin; ülkenin ekonomik yapıdaki yerinin küçültülerek, 
kamu yatırımlarının artırılarak ve özel teşebbüsün geliştirilerek yapılmak 
istendiği bir süreçtir (Kongar, 1998.72). Fakat 1950 –1960 dönemi özel-
likle bu dönemin ikinci yarısı gelir bölünüşünde ciddi başkalaşımların 
belirlendiği ve bu durumun neden olduğu huzursuzlukların sosyo-politik 
problemler doğurmuş olduğu bir süreç olmuştur (Taş, 2004:1).  Bu süre 
içinde liberalleşmenin ve anti-devletçi ekonomik politikaların uygulanmış 
olduğu bir dönem olarak kabul görmektedir.

İktisadi ve siyasi anlamda liberalizmin savunulmasıyla gün yüzüne 
çıkan Demokrat Partinin amacı hızlı büyüme olmuştur (Eroğlu,  1990:146).  
Kendi deyimleriyle “İktisadi cihazlanmayı hızlandırmak, bütçede yatı-
rımları genişletmek, özel sektörü hukuki ve fiili emniyet altına alacak tüm 
düzenlemeleri yapmak ve geliştirmek, yabancı sermayeden faydalanmak, 
üretim hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve bürokratik engeller-
den kurtarmak, mevcut sermayenin üretime akmasını sağlamak, böylece 
kişiler için uygun girişim ortamı oluşturmak” ekonomi politikasının ön-
celikli hedefleriydi (Ulusoy, 1919:151).

1950’lerde tarım ürünleri için düşük faizli krediler ve garantili fiyat-
lardaki düşüş nedeniyle yükseliş yaşadı. Bu, kırsal nüfusun yaşam stan-
dardında bir artışa yol açtı, ancak mekanize işçiler gittikçe daha fazla işçi 
istihdam dışı kaldı.

1950-1954 seneleri içinde varlığını sürdüren Demokrat parti, yapmış 
olduğu ve uygulamış olduğu icraatlarıyla alakalı, milleti de siyasete tanık-
lık etmesini sağlamış, bilhassa köylü tarafın ciddi desteğini almışlardır. 
O dönemlerde köy nüfuslarının aşırı yoğun olması, köy oylarını almakta 
olan partinin seçimleri kazanıyor olması durumunu doğurmuştur. Trak-
tör sayısında yaşanan ciddi artışlar, tarımsal krediler ve hepsinden çok 
daha önemlisi köylüden çıkma olan ürünlerin satacağı pazarlara erişmesi 
benzeri tarım politikaları köylüyü çiftçi haline getirmişti. Diğer taraftan 
limanlar, barajlar, köprüler köy içme şebekeleri benzeri hizmetler ışığında 
Türkiye adeta şantiye haline gelmiştir (Yücel, 2001:104).

1950 yılında 22,3 milyon $ olan dış ticaret açıkları ithalattaki ser-
bestlik etkisiyle 1952 yılında 193 milyon $’a çıkmıştır. Bu durum sonunda 
Merkez Bankası’nda serbest bırakılmış olan altın satışların durulma ya-
şanmıştır. Bu durumun asıl sebebi de rezervlerin çok kısa zaman içinde 
bitiyor olması olmuştur. 1953 yılında ithalatta serbestlik durumuna son 
verilmiş olduğu bilinmektedir nedeni de ihracatın artış göstermesiydi 
(Ulusoy,1919:154). 7 Eylül 1946 devalüasyon olmasına karşın, 1953 yılın-
da doruk noktasına çıkmış olan ihracat (396,1 milyon $) Kore konjonktürü 
bittiğinde 1953 rakamına 1960 sonrasına kadar bir daha erişmediği de bi-
linmektedir (Altan, 2006:72).
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1963-1974 seneleri içinde dış ticaret politikasında, tarım ve imalat sa-
nayisinde yaşanan gelişimlerle beraber bazı aksiyonlar alınmaya çalışıl-
mıştır. İç pazarın yerli üretimine açık hale gelmesi üretim seviyesi yeterli 
olan ürünlerin ithalatı da yasaklı hale gelmiştir. 

1975-1979 seneleri içerisindeki dönem içinde teknolojik değişim hız-
larının çok yüksek seviyelerde bulunuyor olması da, ithal ikame uygu-
laması yerine ihracat öncelikli politikaların uygulanmaya başlamasında 
etkili olmuştur (Şener, 2005:103).

Serbestleşme ve Dünya Pazarına Açılma

Ekonomi politikasında köklü bir değişiklik, o zamanki Başbakan Tur-
gut Özal (1981-1993) ile ilişkilendirildi. Dünya pazarını açtı ve AB ile 
yakınlaşmayı hızlandırdı. İthalat yasakları kaldırıldı, ihracat ticaret şir-
ketleri kuruldu, seyahatler kolaylaştı ve yabancı yatırımcılar işe alındı. 
Serbestleşme ihracat performansının artmasına neden oldu ve Türkiye’yi 
tarım ülkesinden gelişmekte olan bir ülkeye dönüştürdü.

1980’li yıllar Türkiye ekonomisinin serbestleşmesinde önemli bir ta-
rih olarak kabul görmektedir. 1970’li yıllarda yaşanmakta olan ekonomik 
ve sosyal kriz durumları, politika uygulayanları bazı önlemleri almaya 
itmiştir. 24 Ocak 1980 kararları ile içe dönük kalkınma stratejisi yerine 
dışa dönük ve piyasa güçlerinin rolünü artıran bir modele geçilmiştir. Bu 
kararların amacı, sadece kısa dönemde ekonomik darboğazları aşmak de-
ğil, aynı zamanda uzun dönem içinde ekonomik dönüşümlerini gerçekleş-
tirmek namına ticaret, finans, sermaye piyasasının serbestleşiyor olması 
ve kamunun serbest piyasa içindeki rolünün belirleniyor olması alanla-
rında gerekli aksiyon değişimlerin yapılmasıdır (Dağdemir ve Küçükka-
lay,1999:10).

Ekonomik yükseliş için bir diğer kilometre taşı, Türkiye’nin 1 Ocak 
1996’da gümrük birliğine katılımıydı. Bu, ithalat yasaklarının kaldırılma-
sını, hizmetlerin (bankalar ve sigorta şirketleri) serbestleştirilmesini ve 
teknik standartların ve düzenlemelerin uyumlaştırılmasını içeriyordu. Bu, 
AB için yeni bir ihracat pazarına ve Türkiye için iç talebin ve ihracat eko-
nomisinin artmasına neden oldu, ancak birçok Türk girişimci katı vize 
uygulaması nedeniyle Avrupa pazarına erişmekte zorlanmıştır (Çakir ve 
Ağcakaya, 2020: 101-123).

Ak Parti Dönemi İktisadi Girişimler 

AKP ile ekonomik açıdan liberal bir parti 2001’den beri hükümet so-
rumluluğunu üstlendi. Politikaları geçici olarak ekonomik büyümede yak-
laşık % 10’luk bir artışa (2014:% 3-4) ve tüm nüfusun yaşam standardında 
önemli bir artışa yol açtı. İslami bir imgeye sahip yeni bir “yeşil” girişim-
cilik de gelişmiştir (Özer ve Kaba, 2020:1-17).
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Türkiye’de uygulanan 8. Kalkınma planı, 2001-2005 yılları içerisin-
de ve 9. Kalkınma planı 2007-2013 yılları içerisinde uygulandığı ve 10. 
Kalkınma planı 2014-2018 yıllarında uygulanmış ve bu sürecin başında, 
Türkiye’de tekrar dış borçlanma alma kararını uygulamaya almıştır. Eko-
nomide devletçilik politikasının önemli ölçüde yok edilmesi ve özelleştir-
me güdümünde millî gelirde artışların olması, enflasyon değerlerinde ise 
bu durumun tam tersine bir düşüş olmaya başlamıştır. Bu dönem içinde 
bilhassa altyapı ve ulaşım faaliyetlerine ciddi önem verilmiş ve gelişmeler 
yaşanmıştır.

Ekonomik Veriler ve Eğilimler

2009 ekonomik krizinden bu yana, Türkiye ekonomik büyümenin is-
tikrarlı bir şekilde artmasına bakabilir. Yükseliş eğilimi Türkiye’ye bugü-
ne kadar devam eden yüzde beş ile on arasında bir talep verdi. Bu, devlet 
fonları aracılığıyla banka kredilerini güvence altına alırken, tüketimi ve 
yatırımı teşvik etmek için büyük hükümet harcamalarından kaynaklandı. 
Vergi indirimleri, fiyat ve faiz sübvansiyonları da ekonomiyi canlandır-
malıdır. Planlanan büyük projeleri finanse etmek için bir yatırım fonu ku-
ruldu. Özel tüketimdeki% 4’lük artış büyümeye de katkıda bulundu.

Ancak, kısa vadeli kayıplar tekrar tekrar kaydedildi. 2014 yılında, 
hükümet kısıtlayıcı kredi önlemleri geçici olarak% 5 iç talebin azalma-
sına neden olmuştur. Siyasetten kaynaklanan türbülans (Temmuz 2016’da 
darbe, referandum Nisan 2017) ve mevcut jeopolitik ve küresel riskler de 
Türkiye ekonomisine sadece küçük zorluklara neden oldu. Örneğin, 2017 
yılında yine yüzde 7,5’lik bir büyüme sağlandı (Şener, 2005:87).

2018’de iç piyasaları, şirketleri ve aynı zamanda nüfusu hassas bir 
noktada etkileyen türbülans ortaya çıktı: kendi para birimlerinin değe-
rindeki düşüş ciddi manada etkiledi. Enflasyon elden çıktı çünkü Türkiye 
Merkez Bankası uzun süredir politikacıların tavsiyesi üzerine lirayı des-
teklemek için herhangi bir önlem almamıştı. Sadece Ekim 2018’de oran 
artışına ve diğer faydalı önlemlere karar verildi.

Diğer eğilimler (Atılgan vd., 2020:122);

• Kronik yüksek cari hesap açığı

• Enerji ithalatına güçlü bağımlılık (açığın% 50'sinden fazlası)

• Yüksek değerli ekonomik sektörlerde verimlilik eksikliği, kısmen 
sınırlı küresel rekabet gücü, üretimde düşük yerel katma değer

• Yabancı sermaye akımlarına bağımlılık (düşük tasarruf oranı ne-
deniyle:% 13 GSYİH)

• İşsizlik oranı artması :% 15 (2017), güneydoğuda % 25
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• Kayıt dışı istihdamın yüksek oranı ve kazançlı istihdamda kadın-
ların düşük oranı

Genel olarak Ak parti hükümeti dönemine bakarsak, 2002 senesinden 
bu tarafa devamlı olarak pozitif bir ivme grafiği çizen Türk ekonomik ya-
pısı, yapısal reformların da etkilemesiyle beraber “krizler ekonomisinden” 
bir güç ekonomisine dönüşüm özelliği göstermektedir. Bu süreç içinde, 
kamu maliyesi alan yapısında kökten değiştirici reformlar yapılmış ve ha-
yata geçirilmiştir. 

Kamuda bürokrasiden kaynaklı hantal yapı değiştirilerek işlemler 
hızlandırılırken, özel sektöre yönelik imkân ve destekler arttırılmıştır. 
Aynı zamanda kişi başına düşen milli gelir oranlarında bir artış, kamu ve 
özel sektörün üretimlerinin de arttırılması ve üretim artışlarını sağlayan 
başlıca faktör olan ihracat, öne çıkmıştır. 

Anadolu sermayesinin geçmiş süreler içinde engellenerek ekonomik 
yapıdaki görünürlüğü de minimize olurken, 2000’li senelerde Anadolu ser-
mayesi kuvvetlenmiş olup, üretim ve piyasa ekonomisi bütün Anadolu ölçe-
ğinde ciddi bir artış grafiği kaydetmiştir. Ekonomideki gelişme ve ilerleme, 
sosyal devlet uygulamalarına da beraberinde yansıdığı görülmektedir. 

SONUÇ

1923 senesinde kazanılmış olan askeri başarının ardından ekonomik 
olarak bağımsızlık amaçlanmış manda yasaklanmış ve ekonomik anlam-
da kalkınma devletin ideal fikri halini almıştır. 

I. Dünya Savaşı'nın ardından da, dünyada yeni yaklaşımların yaşan-
maya başladığı bir alanda İzmir İktisat Kongresi gerçekleşmiş ve ülkenin 
iktisadi alt yapılarını oluşturmaya dair düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 
Ekonomik olarak, Osmanlı Devleti'nden kalmış olan borçları ödemeleri 
adına göreli olarak dışarıya kapatılmıştır.

Genel olarak Türkiye ekonomisi tarıma dayalıdır. Sanayi alanına ba-
kıldığında, sanayileşme modelinin, gereken yatırımların finansman kay-
naklarıyla yatırımları gerçekleştirecek ve kurulacak işletmeleri faaliyete 
geçirecek olan girişimci, idareci, teknik personeli oluşturma problemini 
çözme yolunda çalışmaların gerçekleşmesiyle olacağı görülmektedir.  

Genel olarak yılları değerlendirmek gerekirse, 1939-1950 Dönemi 
içinde devletçilik ilkesi karma ekonomi şekliyle, dışarıya kısmen kapalı 
ekonomik düzende ithal ikamesi tanımlamalarıyla 1970'li senelere dek de-
vam etmiştir. 1950 sonrasına bakmak gerekirse de, 

1930'lu yıllarda devletçi ve 1940'lı yıllarda savaş ekonomisi uygula-
malarıyla savaşın toplumdaki etkisi toplumda yeni arayışları gün yüzüne 
çıkarmıştır. Demokrat Parti, iktidara gelince devletçi geçmişin yerine li-
beral uygulamaları dönemi yaşanmıştır.
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Türkiye, 1946’da çok partili hayata geçilmesi ve 1947 yılında yayın-
lanmış olan Marshall Planı çerçevesinde, Batılı ülkeler ve ABD ile çok 
daha fazla ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmuştur. 1949 da NATO’ya giriş 
ve 1954 de Kore’ye asker gönderilmesi Türkiye'nin dış dünyaya açık poli-
tika üretmesinin önemli göstergeleri arasında sayılabilir.

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile sonucunda Türkiye 
iktisat politikalarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden en 
önemlisi, liberal anlayış ve özel girişimin ekonomideki lokomotif rolünün 
günümüz iktisat politikalarına kadar uzanan düzeyde olacağının bu dö-
nemde temellerinin atılmış olmasıdır. 

DP dönemlerindeki liberal ekonomi anlayışı, sonra gelecek birçok hü-
kümetin iktisat politikasında etkili olmuştur. Nitekim günümüzde siyasi 
parti partilerden bazıları hala “Biz Demokrat Parti ve Demokrat Parti an-
layışının devamıyız” demektedirler.

1963 ile 1974 seneleri içerisindeki dış ticarette uygulanan politikalar, 
tarım ve imalat sanayisini geliştirebilmek adına düzenlenmiştir. İç paza-
rın yerli üretimine olan desteği için üretim seviyesi yeterli olan ürünlerin 
ithalatı yasaklanmışlardır.

1975 ile 1979 seneleri içinde teknolojideki hızlı ilerlemelerin olması, 
iç pazara yönelik ithal ikameci üretim politikaları yerine dış piyasalara 
yönelik ihracat öncelikli politikalar uygulanmaya başlamasında etkin ol-
muşlardır.

1980’liyıllar Türkiye için bir dönüm noktası olmuş ve Türkiye ekono-
misinin serbestlik kazanmasında önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. 1970'li 
yıllarda yaşanmakta olan ekonomik ve sosyal kriz, politika uygulayanları 
bazı önlemleri gerçekleştirmeye zorlamıştır. 

24 Ocak 1980 kararları doğrultusunda ülke özelinde ki kalkınma stra-
tejisi anlayışı yerine dışa dönük ve piyasa kuvvetlerinin yetkisini artıran 
bir modele geçmiştir. Bu kararların asıl hedefi, yalnızca kısa dönem için-
de ekonomik darboğazları atlatmak değil de, bunun yanında uzun dönem 
içinde ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek adına ticaret, finans, serma-
ye piyasasının serbestlik kazanması ve kamunun serbest piyasa içindeki 
rolünün tayin edilmesi alanlarında gerekli reformların yapılmasıdır. 

AK Parti iktidarının ilk döneminde üretimin sekteye uğramaması kı-
sacası milli gelirin artış göstermesi, makroekonomik göstergelerde olumlu 
gelişmelerin yaşanması ve ekonomik büyümede büyük hedeflerin konul-
muş olması; riskli sektörlerde ve tehlike arz eden zamanlarda yapılan kri-
tik müdahalelerle doğrudan ilgilidir.

2008 Dünya ekonomik krizi boyunca, Türkiye de krizin ülke ekono-
misinde derin tahribatını önlemek adına yapılan iktisadi girişimler, krizde 
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zor yıllar geçiren AB ekonomilerine rağmen Türkiye bu krizi daha aza 
tahribatla atlatmıştır. Üstelik ekonomik büyümenin en önemli kaynakla-
rından ihracatta önemli paya sahip paydaşların AB ülkeleri olmasına rağ-
men böyle bir görsel oluşmuştur.

Diğer yandan, bu yıllarda kritik müdahaleler kadar müdahale etmesi 
için dayatılan konularda Türkiye’nin kendi iktisadi kararlarını hayata ge-
çirmesi de, ekonomide istikrarın sağlanmasında etkisi büyük olmuştur. 
Hatırlanacağı gibi, Türkiye’nin 2013 yılında IMF’ye olan borcunun son 
ödemesini yaptıktan sonra yeni bir Stand By anlaşması yapmak için yo-
ğun baskılar olmuştu.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında atılan ciddi adımlar ve 
verilen desteklerle çerçevesinde Kredi Garanti Fonunda yapılan girişimle 
beraber, fon talebinde bulunan yatırımcı ve girişimcilerin sorunları önem-
li ölçüde çözülmüştür.

Bunlara ilaveten, kamu mali disiplininde kararlı duruşlar, bankacılık 
sisteminin düzenlenmesi, hükümetin ekonomik istikrarı destekleme yö-
nünde kararlar alması, Merkez Bankasının tavizsiz para politikası, Türki-
ye’nin yatırım yapılabilir güvenli bir liman imajının çizilmesi gibi faktör-
ler, ekonomide güçlü koruma mekanizmaları oluşturmuştur.

Ancak 2018 yılından sonra Türkiye ekonomisinde kamu maliyesi, dış 
ticaret, reel ve mali sektörde bazı darboğazlar yaşanmaya başlanmıştır. 
Bundan böyle kamu bütçesi daha çok açık vermiş, dış ticaret açığı giderek 
artmış, Merkez Bankasının düşük faizde ısrar etmesi tasarrufların para 
ikamesi ise dövize ve altına kaymıştır. Kamu teşvikleri ve alınan dış borç-
lar imalat sektöründen çok inşaat sektörüne akmıştır. İhracatı olmayan 
inşaat sektörü (ekonomide kara delik) istihdama katkı sağlıyor görünse de, 
2018 den itibaren durgunluğa giren bu sektör işsizliğin artmasında önemli 
bir etken olmuştur. 

Günümüzde Pandemi (Küresel Covit 19 salgını) ve para ikamesi ne-
deniyle yeterli tasarruf yatırım dengesi kurulamamış, başta tarımsal ürün-
ler olmak üzere tüketim mallarının büyük bölümü ithal ederek dış ticaret 
açığı artmış, özellikle eğitilmiş gençler arasındaki işsizlik yüksek rakam-
lara ulaşmış ve kamu harcamaları devasa boyutlara ulaşmıştır. Türkiye de, 
bu sorunları çözecek yeni iktisat ve maliye politikaları ve bu politikaları 
tavizsiz uygulayacak siyasi kadrolara acil ihtiyaç vardır.
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1. Giriş

Ekonomi biliminin en önemli ilgi alanlarından biri işsizlik olmuştur. 
Klasik iktisadın ekonomilerin her zaman tam istihdamda çalışacağı varsa-
yımı yaşanan krizler ve ekonomi bilimindeki gelişmelerle sorgulanır hale 
gelmiştir. Gönülsüz işsizliğin ortaya çıkma nedenlerini açıklamaya yöne-
lik olarak geliştirilen doğal işsizlik oranı teorisi, ekonomide iş arayanlarla 
iş verenler arasında koordinasyon problemleri nedeniyle iş bulmanın belli 
bir zaman alacağını ve bu nedenle ekonomide her zaman işsizliğin var 
olacağını belirtmektedir. Bu görüşe göre, ekonomide işsizlik oranının sıfır 
olması mümkün değildir, ancak işsizlik bir problem olarak da görülme-
mektedir. Adaptif beklentilerle uyarlanmış Phillips eğrisinin dayandığı bu 
temel noktaya göre, ekonomide doğal işsizlik oranını düşürmeye yönelik 
politikalar kısa dönemde başarılı olabilirken, uzun dönemde sonuç sadece 
enflasyonun artması olacaktır. Doğal işsizlik oranından aşağı veya yukarı 
yönlü sapmalar geçicidir ve uzun dönemde doğal işsizlik oranına doğru 
bir eğilim bulunmaktadır.

Histeri hipotezi ise, doğal işsizlik oranında yukarı yönlü sapmaların 
kalıcı olacağını öne sürmektedir. Ekonomide yaşanan bir negatif şok do-
ğal işsizlik oranında bir artışa neden olduğunda, bu şokun etkisi kalıcı 
olmakta ve doğal işsizlik oranı kalıcı olarak artmaktadır. 

İşsizlik oranında doğal işsizlik oranı teorisinin veya histeri hipote-
zinin geçerliliğini tespit etmeye yönelik dikkate alınması gereken diğer 
bir etken yapısal değişmelerin analize dahil edilmesidir (Pata, 2020: 127). 
Ekonomide meydana gelen bir yapısal değişme, pek çok makroekonomik 
değişken gibi işsizlik oranı üzerinde de etkili olmaktadır. Doğal işsizlik 
oranındaki geçici bir artış, yapısal değişimler dikkate alınmadığında kalı-
cı bir artış olarak görülebilir. Bu etkilerin göz ardı edilmesi işsizlikle ilgili 
olarak hatalı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle iş-
sizlik oranına dair yapılacak olan çalışmalarda yapısal değişmelerin rolü 
de dikkate alınmalıdır. 

Bu çalışmada Türkiye’de doğal işsizlik oranı teorisi ile histeri hi-
potezinin geçerlilikleri hem genel işsizlik hem de tarım dışı işsizlik için 
araştırılmaktadır. Bunu için bir birim-kök testi ve bir durağanlık testinin 
farklı versiyonları kullanılmaktadır. Öncelikle yapısal değişmeleri dikka-
te almayan geleneksel testler, daha sonra keskin değişmeleri dikkate alan 
testler ve son olarak da kademeli değişmeleri dikkate alan testler uygulan-
maktadır. Böylece, Türkiye’nin işsizlik oranlarında yapısal değişmelerin 
etkilerinin de araştırılması amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında literatür taramasına yer veril-
mektedir. Literatür taramasında Türkiye üzerine yapılmış çalışmalar ince-
lenmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri ve yöntem açık-
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lanmaktadır. Dördüncü bölüm ampirik bulguların sunulmasına ayrılmış-
tır. Beşinci bölümde elde edilen bulguların değerlendirilmesi yapılmakta 
ve son olarak altıncı bölümde çalışmanın sonucuna yer verilmektedir. 

2. Literatür

Nazlıoglu vd. (2016) Türkiye’nin de içlerinde bulunduğu 19 OECD 
ülkesi için histeri hipotezinin geçerliliğini 2006:Ekim-2015:Aralık döne-
mi için test etmişlerdir. Fourier kademeli yapısal kırılmaları dikkate alan 
durağanlık testlerinin sonucunda 19 ülkenin büyük bölümü için histeri 
hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.   

Taş ve Uğur (2017) Türkiye için 1980-2013 döneminde, yıllık veriler 
kullanarak histeri hipotezinin geçerliliğini araştırmışlardır. Yazarlar kırıl-
maları dikkate almayan birim-kök testleri ve kırılmalı birim-kök testleri 
ile yaptıkları analizlerde, %5 anlamlılık düzeyinde, Türkiye’de işsizlikte 
histeri hipotezinin geçerli olduğunu tespit etmiştir.

Tekin (2018) Türkiye’de histeri hipotezini 2015-2017 yılları arasında, 
aylık veriler kullanarak test etmiştir. Fourier durağanlık testi sonuçları ile 
standart durağanlık testi sonuçlarının uyumsuz olduğunu tespit etmiştir. 
Standart durağanlık testi histeri hipotezinin geçersiz olduğunu gösterir-
ken, Fourier durağanlık testi hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir. 
Standart birim-kök testi ise, serinin histeriye sahip olduğunu göstermek-
tedir.

Yıldırım ve İnançlı (2018) Türkiye işsizlik oranlarını 2005:01-2016:07 
dönemi için geleneksel ve yapısal kırılmalı birim-kök ve durağanlık testle-
ri ile incelemişlerdir. Ulaşılan ampirik bulgular histeri hipotezinin geçer-
siz olduğunu göstermiştir.

Akçan (2019) genel işsizlik ve genç işsizlik oranlarındaki histeri etki-
sini 2005-2017 yılları arasında aylık verilerle incelemiştir. Geleneksel bi-
rim-kök testi ve kırılmalı birim-kök testlerinin uygulanması neticesinde, 
Türkiye’de genç işsizlik oranlarında histerinin genel işsizlik oranlarındaki 
histeriden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Güriş ve Sedefoğlu (2019) 1988-2013 dönemi için Türkiye’de histeri 
hipotezini doğrusal olmayan birim-kök testleri ile inlemişler ve kadın ve 
erken üniversite mezunları işsizliğinde histeri olmadığı sonucuna ulaş-
mışlardır.

Akkuş ve Topuz (2019) Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Af-
rika ve Türkiye için, 1980-2016 döneminde geleneksel ve kırılmalı bi-
rim-kök testlerinden elde ettikleri bulgular neticesinde, 5 ülke içinde his-
teri hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Çelik (2019) yıllık veriler kullanarak 1991-2017 yılları arasında yaptı-
ğı çalışmada Türkiye, Rusya, Gürcistan, Romanya, Ukrayna ve Bulgaris-
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tan için histeri hipotezini test etmiştir. Yazar %1 kritik değere göre değer-
lendirme yapıldığını belirtmektedir. Buna göre, birim-kök testi histerinin 
varlığını, durağanlık testi ise histerinin geçersizliğini göstermektedir.

Kar (2019) 1993-2017 dönemi için çeyreklik veriler kullanarak incelediği 
ülkeleri liberal piyasa ekonomisine sahip olanlar ve eşgüdümlü piyasa ekono-
mileri olarak ikiye ayırmıştır. Yapısal kırılmaları dikkate almayan birim-kök 
testi neticesinde, sadece eşgüdümlü piyasa ekonomileri içerisinde yer alan 
Avusturya için histerinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Yapısal kırıl-
maları dikkate alan birim-kök testi ise, liberal piyasa ekonomilerinden Avust-
ralya, Kanada ve ABD’de ve eşgüdümlü piyasa ekonomilerinden Avusturya 
ve Finlandiya’da histeri hipotezinin geçerli olmadığını göstermiştir.

Yurttagüler ve Kutlu (2019) Türkiye, Rusya, Gürcistan, Romanya, 
Ukrayna ve Bulgaristan üzerine 2003:Q1-2017:Q4 dönemi için yaptıkları 
analizde, Rusya ve Ukrayna için histeri hipotezinin geçerli olduğunu, di-
ğer ülkelerde ise geçerli olmadığını tespit etmişlerdir.

Mike ve Alper (2020) 2003-2017 döneminde çeyreklik verilerle, Tür-
kiye’nin de aralarında bulunduğu 50 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için 
işsizlik histerisini Fourier ADF birim-kök testi ile incelemiş ve tüm ülke-
lerde histeri hipotezinin geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çemrek ve Şeker (2020) Türkiye’de kadın işsizlik oranlarında his-
teri hipotezini yapısal kırılmalı birim-kök testleri ile incelemişledir. 
2005:Ocak ve 2019:Haziran dönemi için yapılan analizlerde, tüm alterna-
tif testler neticesinde, en az %5 anlamlılık seviyesinde kadın işsizliğinde 
histeri tespit edilmiştir.

Aydın (2020) Türkiye’de genç işsizlikte histeri hipotezini dalgacık 
tabanlı birim-kök testleri ile 2005:01-2018:10 dönemi için incelemiştir. 
Yapılan analiz sonucunda, Türkiye’de genç işsizlikte histerinin geçersiz 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Öztürk (2020) 2005:Ocak-2019:Ağustos dönemi aylık verilerle 
Türkiye’de histeri hipotezinin geçerliliğini araştırmıştır. Histeri hipotezi-
nin iş gücüne katılım, genç işsizlik ve istihdam için geçerli olduğunu bul-
muştur. Genel ve tarım dışı işsizlik ise şoklardan sonra eski seviyelerine 
dönmektedir. Bu nedenle bu serilerde histeri hipotezi geçerli değildir. 

Pata (2020) 15 OECD ülkesi için histeri hipotezini araştırmıştır. 
1991:q1-2019:q2 dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada, Almanya, 
Türkiye ve İspanya’da histerinin varlığı, diğer 15 ülke için ise doğal işsiz-
lik oranı hipotezinin geçerliliği tespit edilmiştir.

3. Veri ve Yöntem

Çalışmada Türkiye için genel işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının 
2005:01-2020:05 dönemi için aylık verileri kullanılmıştır. Veriler TUİK 



Serdar Göcen290 .

veri tabanından elde edilmiştir. Şekil 1 Türkiye’ye ait genel ve tarım dışı 
işsizlik oranlarını göstermektedir.

Şekil 1. Türkiye İşsizlik ve Tarım Dışı İşsizlik Oranları (2005:01-2020:05)

6
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05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

IO TDIO

Not: IO: işsizlik oranı, TDIO: tarım dışı işsizlik oranı
Kaynak: TUİK veri tabanı.

Genel ve tarım dışı işsizlik oranlarındaki dalgalanmalar birbiri ile 
uyum göstermektedir. 2008 global krizinin etkisi şekilde görülmektedir. 
Her iki işsizlik oranı da %6’ya varan oranda artış göstermiştir.  Krizin 
etkisinin atlatılmasının ardından eski seviyelerine dönen işsizlik oranları 
2018 yılından itibaren yeniden artmaya başlamıştır. Tablo 1 iki seriye ait 
tanımlayıcı istatistikleri göstermektedir. Türkiye ekonomisinin yapısı ge-
reği tarım dışı işsizlik oranının ortalama ve ortancasının yüksek olması 
doğaldır. Tablo 1’de ilginç bir gözlem standart sapma verisidir. Tarım dışı 
işsizlik oranının daha yüksek standart sapmaya sahip olması, daha yüksek 
volatiliteye sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Genel İşsizlik ve Tarım Dışı İşsizlik Oranlarına Ait Tanımlayıcı 
İstatistikler

IO TDIO
Ortalama 11.06 13.37
Ortanca 10.07 12.80
Maksimum 16.10 19.30
Minimum 8.00 10.20
Standart Sapma 1.69 1.84
Gözlem Sayısı 185 185

Kaynak: TUİK veri tabanı ve yazarın hesaplamaları.



 .291İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Türkiye’de genel işsizlik oranlarında ve tarım dışı işsizlik oranların-
da doğal işsizlik oranının ve histerisinin geçerliliğini araştırmak için iki 
alternatif yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi genişletilmiş Di-
ckey-Fuller (ADF) birim-kök testi, ikincisi KPSS durağanlık testidir. Bu 
iki testinin kullanılması ile elde edilen sonuçların güvenilirliğinin kont-
rol edilmesi amaçlanmıştır. Her iki yöntem için de öncelikle geleneksel, 
kırılmaları dikkate almayan testler uygulanacak, daha sonra keskin-tek 
kırılmayı ve keskin-iki kırılmayı dikkate alan testler uygulanacaktır. Son 
olarak aşamalı kırılmaları dikkate Fourier yaklaşımı ile geliştirilmiş test-
ler uygulanacaktır. Fourier yaklaşımı kademeli kırılmaları dikkate alması 
nedeniyle kırılma tarihlerini hesaplamamaktadır.

3.1. Birim-Kök Testleri

Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen kırılmaları dikkate al-
mayan ADF birim- kök testi aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

           (1)

,  ’nin birinci farkını, , [1, t] olarak tanımlanan determinis-
tik trend terimini ve  hata terimini göstermektedir. Kırılmaları dikkate 
almayan bu modelde deterministik trendi temsil eden ’de bir yapısal de-
ğişikilik olmadığı varsayılmaktadır (Nazlıoğlu vd. 2017). Ancak, zaman 
serilerinde kırılmalar önemli bir sorundur. Bu nedenle kırılmaları dikkate 
alan birim-kök testlerinin uygulanması önem taşımaktadır. 

Zivot ve Andrews (1992) ADF testini keskin-tek kırılmayı dikkate 
alacak şekilde genişletmiştir. Sabit ve trendde kırılmayı dikkate alacak 
şekilde , [1, t, ] şeklinde tanımlanmaktadır.

      (2)

 sabitte kırılmayı ve  trendde kırılmayı temsil eden kukla 
değişkenlerdir. Narayan ve Popp (2010) ADF testini keskin-iki kırılmayı 
kapsayacak şekilde genişletmiştir.    

   (3)

ADF testini kademeli kırılmalı Fourier yaklaşımını ile genişleten En-
ders ve Lee (2012) Fourier ADF modelini şu şekilde ifade etmiştir.

   (4)

(4) numaralı denklemde , [1, t, , ] şeklinde ta-
nımlanmaktadır. k frekansı temsil etmektedir. 
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ADF birim-kök testlerinde sıfır hipotezi birim-kök vardır şeklinde 
kurulmaktadır. Alternatif hipotez serinin durağan olduğu şeklindedir. Sı-
fır hipotezinin reddedilmesi durumunda serinin durağan olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır.

3.2. Durağanlık Testleri

Kwiatkowski vd. (1992) tarafından değiştirilen kırılmaları dikkate 
almayan, geleneksel KPSS durağanlık testi şu şekilde ifade edilmektedir.

           (5)

 rassal yürüyüş sürecini temsil etmektedir. Kırılma olmadığı var-
sayımına dayanan , [1,t] şeklinde tanımlanmakta ve  hata terimini 
göstermektedir (Nazlıoğlu vd. 2017). KPSS durağanlık testi de keskin-tek, 
keskin-çift ve Fourier kademeli kırılmalı yaklaşımlarla genişletilmiştir.

Kurozumi (2002) ’yi [1, t, ] şeklinde tanımlamış ve sa-
bit ve trendde keskin-tek kırılmalı durağanlık testini geliştirmiştir.

          (6)

Kukla değişkenler  sabitte kırılmayı ve  trendde kırılmayı 
temsil etmektedir. Carrion-i-Silvestre and Sansó (2007) KPSS durağanlık 
testini keskin-iki kırılmalı yaklaşımla genişletmişlerdir.

     (7)

Becker vd. (2006) KPSS testini Fouirer kademeli kırılma yaklaşımı 
ile genişletmişlerdir.

     (8)

KPSS durağanlık testlerinin sıfır hipotezi serinin durağan olduğu 
şeklindedir. Sıfır hipotezinin reddi, seri birim-köke sahiptir şeklindeki al-
ternatif hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir.

4. Ampirik Sonuçlar

Bu bölümde ilk olarak genel işsizlik oranlarına ait sonuçlar, daha 
sonra tarım dışı işsizlik oranına ait sonuçlar gösterilmektedir. Birim-kök 
ve durağanlık testlerinin neticesinde serilerde birim-kök tespit edilmesi, 
serilerde yaşanan bir şokun kalıcı etkileri olduğunu ifade etmektedir. Bu 
nedenle birim-köke sahip serilerde histeri hipotezinin geçerli olduğu so-
nucuna ulaşılmaktadır. Serilerin durağan olduğunun tespiti, şokların et-
kisinin zamanla ortadan kalktığını göstermektedir. Bu durum, işsizliğin 
doğal seviyesinden uzun dönemde sapmayacağını belirten doğal işsizlik 
oranı teorisinin geçerliliğini ifade etmektedir.
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4.1. Genel İşsizlik Oranına Ait Sonuçlar

Tablo 2 geleneksel birim-kök ve geleneksel durağanlık testlerinin so-
nuçlarını göstermektedir. Elde edilen sonuçlarına göre, birim-kök testin-
de sıfır hipotezi reddedilememekte ve serinini birim-köke sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Durağanlık testi sonucuna göre, sıfır hipotezi 
reddedilmekte ve yine serinin birim-köke sahip olduğu sonucuna ulaşıl-
maktadır.

Tablo 2. Kırılmaları Dikkate Almayan Birim-Kök ve Durağanlık Testleri
Değişken: Genel İşsizlik Oranı Kırılma yok
Birim-kök testi (ADF) Test istatistiği -2.9993

Gecikme 11
%1 -4.0119
%5 -3.4360
%10 -3.1420

Durağanlık testi (KPSS) Test istatistiği 0.1801**
%1 0.2160
%5 0.1460
%10 0.1190

Not: ** %5 seviyesinde hipotezinin reddedildiğini ifade etmek-
tedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak belirlenmiş, optimal ge-
cikme uzunluğunun belirlenmesi için Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır. 
KPSS testi için çekirdek tahmincisi Bartlett, bant genişliği Newey-West 
olarak belirlenmiştir.

Tablo 3 keskin kırılmalı birim-kök ve durağanlık test sonuçlarını gös-
termektedir. ADF keskin-tek kırılmalı birim-kök testi işsizlik oranı ve-
risinin durağan olduğunu göstermektedir. KPSS durağanlık test sonucu 
ise işsizlik oranın birim-köke sahip olduğunu göstermektedir. Kırılma 
tarihleri incelendiğinde her iki testin de birbirine oldukça yakın sonuçlar 
verdiği görülmektedir. Keskin-iki kırılmalı testlerin sonuçları keskin-tek 
kırılmalı test sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Birim-kök testi işsiz-
lik oranının durağan olduğu, durağanlık testi ise birim-köke sahip oldu-
ğunu göstermektedir. Her iki testin belirlediği kırılma tarihleri birbirine 
yakındır.

Tablo 3. Keskin Kırılmalı birim-Kök ve Durağanlık Testleri
Değişken: Genel İşsizlik Oranı Tek kırılma Çift kırılma
Birim-kök testi (ADF) Test istatistiği -5.370** -7.573***

Kırılma tarihi 04/2011 07/2008 07/2008
Gecikme 11 11
%1 -5.570 -5.232
%5 -5.080 -4.577
%10 -4.820 -4.237

Durağanlık testi (KPSS) Test istatistiği 0.050*** 0.044*
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Kırılma tarihi 03/2011 11/2008 07/2012
%1 0.018 0.0652
%5 0.015 0.0474
%10 0.012 0.0398

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde hipotezinin 
reddedildiğini ifade etmektedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak 
belirlenmiş, optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi için Schwarz bil-
gi kriteri kullanılmıştır. KPSS testi için çekirdek tahmincisi Bartlett, bant 
genişliği Newey-West olarak belirlenmiştir.

Tablo 4 Fourier kademeli kırılmalı test sonuçlarını sunmaktadır. 
Fourier yaklaşımı ile kademeli test sonuçlarına göre, ADF birim-kök tes-
ti serinin durağan olduğunu, KPSS durağanlık testi ise birim-köke sahip 
olduğunu göstermektedir. Kademeli kırılma yaklaşımı, varsayımı gereği 
kırılma tarihi çıktısına sahip değildir.

Tablo 4. Fourier Kademeli Kırılmalı Birim-Kök ve Durağanlık Testleri
Değişken: Genel İşsizlik Oranı Kademeli kırılma
Birim-kök testi (ADF) Test istatistiği -5.082***

k 1
Gecikme 11
%1 -4.950
%5 -4.350
%10 -4.050

Durağanlık testi (KPSS) Test istatistiği 0.2606***
k 1
%1 0.071
%5 0.054
%10 0.047

Not: *** %1 seviyesinde hipotezinin reddedildiğini ifade etmek-
tedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak belirlenmiş, optimal ge-
cikme uzunluğunun belirlenmesi için Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır. 
KPSS testi için çekirdek tahmincisi Bartlett, bant genişliği Newey-West 
olarak belirlenmiştir.

ADF birim-kök testlerine bakıldığında, kırılmalı birim-kök testleri-
nin geleneksel birim-kök testinden farklı sonuçlar sunduğu görülmektedir. 
Kırılmalar dikkate alındığında seri durağan hale gelmektedir. KPSS dura-
ğanlık testi içinse sonuçlar kırılmaların dikkate alınması ile değişmemek-
tedir, seri birim-köke sahiptir.

4.2. Tarım Dışı İşsizlik Oranına Ait Sonuçlar

Tablo 5 tarım dışı işsizlik oranlarına ait geleneksel birim-kök ve dura-
ğanlık testi sonuçlarını sunmaktadır. Birim-kök testi sonucuna göre, tarım 
dışı işsizlik serisi durağan olarak tespit edilmektedir. Durağanlık testi so-
nuçları ise, serinin birim-köke sahip olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 5. Kırılmaları Dikkate Almayan Birim-Kök ve Durağanlık Testleri
Değişken: Tarım Dışı İşsizlik Oranı Kırılma yok
Birim-kök testi (ADF) Test istatistiği -3.4742**

Gecikme 12
%1 -4.0122
%5 -3.4361
%10 -3.1421

Durağanlık testi (KPSS) Test istatistiği 0.1588**
%1 0.2160
%5 0.1460
%10 0.1190

Not: ** %5 seviyesinde hipotezinin reddedildiğini ifade etmek-
tedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak belirlenmiş, optimal ge-
cikme uzunluğunun belirlenmesi için Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır. 
KPSS testi için çekirdek tahmincisi Bartlett, bant genişliği Newey-West 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 6 keskin kırılmaları dikkate alan test sonuçlarını göstermek-
tedir. Birim-kök testi keskin-tek ve keskin-iki kırılmalı testlerde serinin 
durağan olduğunu göstermektedir. Durağanlık testi ise, her iki durumda 
da serinin birim-köke sahip olduğunu göstermektedir. Kırılma tarihleri 
her iki testte de birbirine yakın olarak tespit edilmiştir.

Tablo 6. Keskin Kırılmalı birim-Kök ve Durağanlık Testleri
Değişken: Tarım Dışı İşsizlik Oranı Tek kırılma Çift kırılma
Birim-kök testi (ADF) Test istatistiği -5.241** -7.450***

Kırılma tarihi 03/2011 07/2008 11/2012
Gecikme 10 10
%1 -5.570 -5.232
%5 -5.080 -4.577
%10 -4.820 -4.237

Durağanlık testi (KPSS) Test istatistiği 0.051*** 0.060**
Kırılma tarihi 03/2011 10/2008 07/2012
%1 0.018 0.0652
%5 0.015 0.0474
%10 0.012 0.0398

Not: *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 seviyesinde hipotezinin redde-
dildiğini ifade etmektedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak be-
lirlenmiş, optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi için Schwarz bilgi 
kriteri kullanılmıştır. KPSS testi için çekirdek tahmincisi Bartlett, bant 
genişliği Newey-West olarak belirlenmiştir.

Tablo 7 Fourier kademeli yapısal kırılmalı test sonuçlarını göstermek-
tedir. Daha önceki iki tabloda sunulan sonuçlara benzer şekilde birim-kök 
testi serinin durağan olduğunu, durağanlık testi ise birim-köke sahip oldu-
ğunu göstermektedir.
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Tablo 7. Fourier Kademeli Kırılmalı birim-Kök ve Durağanlık Testleri
Değişken: Tarım Dışı İşsizlik Oranı Kademeli kırılma
Birim-kök testi (ADF) Test istatistiği -5.068***

k 1
Gecikme 10
%1 -4.950
%5 -4.350
%10 -4.050

Durağanlık testi (KPSS) Test istatistiği 0.2781***
k 1
%1 0.071
%5 0.054
%10 0.047

Not: *** %1 seviyesinde hipotezinin reddedildiğini ifade etmektedir. 
Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak belirlenmiş, optimal gecikme 

uzunluğunun belirlenmesi için Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır. KPSS testi için 
çekirdek tahmincisi Bartlett, bant genişliği Newey-West olarak belirlenmiştir.  

Tarım dışı işsizlik oranlarına ait testler neticesinde, birim-kök ve du-
rağanlık testlerinden farklı sonuçlar elde edilmektedir. Birim-kök testleri 
ve durağanlık testlerinde kırılmaların dikkate alınması sonuçları değiştir-
memektedir.

5. Değerlendirme

Tablo 8 birim-kök ve durağanlık testlerinden elde edilen sonuçların 
özetini sunmaktadır. Yapılan testler neticesinde serilerde birim-kök tespit 
edilmesi histerinin varlığını, serilerin durağan olduğu bulgusu ise doğal 
işsizlik oranı teorisinin geçerliliğini göstermektedir.

Tablo 8. Ampirik Sonuçlara Ait Özet Tablo
Geleneksel Keskin-

Tek 
kırılmalı

Keskin-Çift 
kırılmalı

Kademeli 
kırılmalı

Değişken: Genel İşsizlik oranı
Birim-kök testi (ADF) Histeri DİO DİO DİO
Durağanlık testi 
(KPSS)

Histeri Histeri Histeri Histeri 

Değişken: Tarım dışı işsizlik oranı
Birim-kök testi (ADF) DİO DİO DİO DİO
Durağanlık testi 
(KPSS)

Histeri Histeri Histeri Histeri

Not: Histeri: histeri hipotezinin geçerliliğini, DİO: doğal işsizlik oranı teorisinin 
geçerliliğini göstermektedir.

İlk olarak genel işsizlik oranı ile elde edilen bulgular incelendiğinde, 
ADF birim-kök testinde kırılmaların dikkate alınması ile serinin durağan 
hale geldiği, doğal işsizlik oranı teorisinin geçerli olduğu görülmektedir. 
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KPSS durağanlık testi sonuçları ise dört durağanlık testi için de işsizlikte 
histerisi hipotezini doğrulamaktadır.

Tarım dışı işsizlik oranı ile ilgili bulgular ise şöyledir. Birim-kök testi 
her bir model için serinin durağan olduğu sonucuna, dolayısıyla doğal iş-
sizlik oranı teorisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Durağanlık testi 
ise, seride birim-kök tespit etmiş, seride histeri olduğu sonucuna ulaşmış-
tır.

Birim-kök ve durağanlık testleri hem genel işsizlik hem de tarım dışı 
işsizlik oranları için birbirinden farklı sonuçlar vermektedir. Genel işsiz-
lik oranlarında kırılmaları dikkate almak doğal işsizlik oranı teorisinin 
geçerli olduğu sonucunu vermektedir. Birim-kök analizine göre, yaşanan 
şokların, genel işsizlik oranları üzerinde kısa dönemde etkili olsa da uzun 
dönemde etkinin ortadan kalktığı görülmektedir. Keskin kırılmaları ve 
kademeli kırılmaları dikkate almak diğer sonuçlar üzerinde etkili olma-
maktadır.

Keskin kırılmalı testler neticesinde elde edilen kırılma tarihlerinde 
2008 global krizinin etkisi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şekil 
1 ile birlikte ele alındığında 2008 yılından itibaren her iki işsizlik türünde 
de önemli artışlar olduğu görülmektedir.

6. Sonuç

Bu çalışmada Türkiye’de genel işsizlik ve tarım dışı işsizlikte doğal 
işsizlik oranı teorisinin ve histeri hipotezinin geçerliliği araştırılmıştır. 
2005:01-2020:05 dönemine ait aylık veriler alternatif birim-kök ve du-
rağanlık testleri ile analiz edilmiştir. Ekonomide yaşanan yapısal değiş-
meleri dikkate almayan geleneksel birim-kök ve durağanlık testlerine ek 
olarak, yapısal değişmeleri dikkate alan keskin kırılmalı ve kademeli kı-
rılmalı testler kullanılmıştır.

Elde edilen sonuçlar birim-kök testlerinde ve durağanlık testlerinde 
farklılaşmaktadır. Birim-kök testleri iki işsizlik türünde de doğal işsizlik 
oranının geçerli olduğunu, durağanlık analizi ise histeri hipotezinin geçer-
li olduğunu göstermektedir. Çalışmada birim-kök ve durağanlık testleri-
nin birlikte kullanılmasının nedeni elde edilen sonuçların güvenilirliğinin 
kontrol edilmesidir. Sadece birim-kök testi ile yapılan çalışma doğal işsiz-
lik oranı teorisi lehine, sadece durağanlık analizi ile yapılan çalışma ise 
histeri hipotezinin lehine sonuçlara ulaşacaktır. Ancak bu durum ulaşılan 
sonuçların şüpheli olmasına neden olacaktır. Bu durumdan kurtulmak için 
her iki test birlikte uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların farklılık arz et-
mesi söz konusu şüphelerin geçerliliğini göstermektedir. Türkiye’de genel 
işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında hangi hipotezin geçerli olduğunu 
tespit etmek için bir süre sonra tekrar test yapmak daha tutarlı sonuçlara 
ulaşılmasını sağlayabilir. 
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Türkiye’de işsizlik oranlarının yüksek olduğu Şekil 1’de görülebilir. 
Bu işsizlik oranlarını, enflasyonda bir artışa neden olmadan düşürmek en 
önemli makroekonomik amaçlardan biridir. Son yıllarda enflasyondaki 
artış dikkate alındığında, Türkiye’de stagflasyon yaşandığı söylenebilir. 
Bu durumda işsizlik oranlarında kalıcı düşüşün başarılması için öncelikle 
enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılması gerekmektedir.
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Giriş

Temsili demokrasi, günümüz dünya ülkelerinde yaygın bir demok-
rasi modelidir. Özellikle liberal demokratik ülkelerde halk egemenliğinin 
kullanılmasında önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu modelde 
halk yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerini Eski Yunan site devletlerinde 
olduğu gibi doğrudan kullanmamaktadır. Belirtilen faaliyetleri temsilcile-
ri/vekilleri aracılığı ile yerine getirmektedir. Temsili demokraside siyasi 
partiler, halkın görüşlerini kamuoyuna yansıtma ve seçimler aracılığı ile 
iktidara gelmede önemli siyasal kurumlardır. Siyasi partiler sayesinde de-
mokratik süreç etkili ve verimli bir şekilde işlemekte; halkın duygu ve 
düşünceleri bu sayede siyasal süreçlere yansımaktadır.

Arnavutluk 1946-1990 yılları arasında tek partili sosyalist/komünist 
bir rejimle yönetilmiştir. Bu süreç boyunca Komünist Parti, devletin üç 
esas erki yasama, yürütme ve yargı kollarında etkin bir rol oynamıştır. 
Komünist Partinin ülkenin temel erkleri üzerindeki etkin rolü, sistemin 
totaliter bir şekilde işlemesini sağlamıştır. Ülke yönetimi, kuvvetler ay-
rılığı çerçevesinde, halkın veya onun demokratik süreçlerle belirlediği 
temsilcilerinin de söz sahibi olduğu sorunların tartışılarak ele alındığı ve 
çözüme kavuşturulduğu bir sistem yerine, tek bir karar alma mekanizma-
sında alınan kararlara bağımlı kalmıştır. 

Arnavutluk, 1990’lı yıllardan itibaren sosyalist rejim yerine, çok par-
tili demokratik bir düzene geçmiştir. 1991 yılında serbest seçimler yapıla-
rak liberal demokratik bir düzene geçişin ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. 
Daha sonra ekonomi alanında gerekli düzenlemeler yapılmış ve piyasa 
ekonomisi benimsenerek sosyalist sistemdeki devletçi ekonomik sistem 
yerini piyasa ekonomisine bırakmıştır. Devlet, daha sonra kamu yöneti-
mi alanına yönelmiş bu alanda da önemli değişiklikler yapmıştır. Avrupa 
Birliğine tam üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk için AB’ye uyum 
yasaları, ülkenin demokratikleşmesinde önemli kıstaslar olmuştur.  

Çok partili bir sistemle birlikte günümüzde, ülkede çok sayıda siya-
si parti bulunmasına rağmen, iki parti öne çıkmaktadır. Bunlardan biri 
1990’da demokrasiye geçişle birlikte kurulan Demokrat parti, diğeri Sos-
yalist Parti’dir. Bu iki parti ülke siyasal hayatında etkin rol oynayan iki 
ana parti konumundadır. 

Bu çalışmada, Arnavutluk’ta Komünist Parti sonrası demokrasinin 
gelişmesi incelenmektedir. Çalışmada veriler, ülkenin internet kaynakları 
ve konu ile ilgili ikincil kaynaklardan doküman incelemesi ile sağlanmış-
tır. Veriler amaç doğrultusunda analiz edilerek ülkedeki siyasal partilerin 
demokrasinin gelişimi üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çer-
çevede çalışmanın birinci kısmında Arnavutluk’ta Komünist Parti Döne-
mi, ikinci kısmında Arnavutluk’ta partiler ve çok partili siyasal sistem 
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incelenmektedir. Son kısımda elde edilen veriler tartışılarak bazı sonuçla-
ra ulaşılmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’ne girme sürecinin de ver-
diği ivme ile ülkede demokratikleşme yolunda hukuki/yasal reformların 
yapıldığı bu konuda önemli mesafeler alındığı anlaşılmıştır. Ancak ülkede 
ekonomik sorunların devam etmesi nedeniyle demokrasinin gerek siyasal 
ve gerekse toplumsal düzeyde yeterince içselleştirilemediği anlaşılmıştır.   

Arnavutluk’ta Komünist Parti Dönemi (1946-1990)

Komünist ideoloji, Yugoslavya’yla iyi olan münasebetler ve İkinci 
Dünya Savaşının galiplerinden Sovyetler Birliği’nin Arnavutluk Komü-
nist Partisi’ni desteklemesinin (Lütem ve Coşkun, 2001:54-59) de etkisi 
ile Arnavutluk’ta kabul edilmiştir. 1990 yılına kadar da bir sistem olarak 
uygulama alanı bulmuştur. Enver Hoca önderliğinde 1941 yılında kurulan 
Arnavutluk Komünist Partisi, 1946 yılında yönetimi ele geçirmiştir. Aynı 
yıl Arnavutluk Halk Cumhuriyetini ilan etmiştir. Enver Hoca’nın iktidarı 
öldüğü 1985 yılına kadar sürmüştür. 40 yıl süren yönetimi boyunca Enver 
Hoca, demokrasi ve insan haklarını askıya almıştır (Yılmaz, 2001: 5-9). 
Ülkeyi Komünist Parti’nin iktidarının devam ettiği merkeziyetçi ve bas-
kıcı bir yönetim anlayışı içinde sürmüştür. Bu dönemde ülke uluslararası 
alanda diplomatik ilişkilerini sınırlı bir şekilde devam ettirmiş, Arnavut-
luk halkının dış dünya ile irtibatı kesilmiştir.

Tek partinin hâkim olduğu katı bir merkezi yönetim modelinin uy-
gulandığı 1946-1990 arası dönemde, ülkede anayasa değişikliği iki kez 
yapılmıştır (Alesker, 2007:229). İlk değişiklik 1950 yılında gerçekleşti-
rilmiştir. Bu değişiklikte temel amaç, sosyalist rejimin kurulabilmesidir. 
1976 yılında gerçekleştirilen ikinci değişiklikte temel amaç ise, ülkenin 
sosyalist bir devlet olduğunu onaylamak olmuştur. Bu çerçevede öncelikle 
ülkenin adı resmi olarak “Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti” ola-
rak değiştirilmiş ve 30 yıl boyunca yürürlükte olan sosyalist rejim, ülke 
adında da resmi olarak yer almıştır (Mone, 2014:242). Daha sonra, ülkenin 
sosyalist rejime geçişinin bir tescili olarak özel mülkiyet tamamen yasak-
lanmış, üretim araçları devlet mülkiyetine geçirilmiştir. Ekonomik faali-
yetler merkezi planlama doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu durum tek 
partili siyasal rejimin güçlendirilerek ve işçi sınıfının egemen olduğunun 
kabul edildiği komünist parti öncülüğünde dikta rejimin gelişmesinin önü 
açılmıştır.

Arnavutluk demokrasi tecrübesi yönünden diğer Doğu Avrupa ülke-
lerinden ayrılmaktadır (Tarifa, 1995:135-136). Ülke, 1924 yılındaki altı 
aylık demokrasi deneyimi dışında, monarşi ve dikta rejimi ile yönetilirken 
diğer Doğu Avrupa ülkelerinde demokrasi tecrübesinin var olduğu görül-
mektedir. Ülke 1946 yılından 1990 yılına kadar otoriter bir yönetim altın-
da muhaliflerin suikast, sürgün ve hapis gibi cezalarla susturulduğu bir 
süreci yaşamıştır. Diğer sosyalist ülkelerden Polonya, Bulgaristan, Doğu 
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Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde 1970’li yıllardan itibaren muhalif 
hareketlere az da olsa yer verilmiştir.

1946-1990 döneminde Arnavutluk’un siyasal yapısı, iktidarın ko-
münist parti ve partinin üst düzey yöneticisi olan genel sekreterin elinde 
temerküz eden otoriter bir idare telakkisine dayanmaktadır. Nitekim Ko-
münist Parti Sekreterinin hem Genelkurmay Başkanı hem de Savunma 
Konseyi Başkanı olarak 1976 Arnavutluk Anayasası ile kabul edilmesi 
(Biberaj, 1990:58) ülke idaresinin tek parti ve partinin genel sekreterince 
biçimlendirilen rejimin askeri bir kuvvetle muhafazaya gereksinim duy-
duğunu, göstermektedir. Esastaki hedef, diğer komünist ülkelerde olduğu 
gibi üretim araçlarının devlete ait olduğu, egemenliğin işçi sınıfında ol-
duğu, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin vatandaşa ücretsiz olarak sunulduğu 
anayasanın ilgili maddeleri dikkate alındığında, ülkenin refah toplumu ol-
ması beklenmelidir. Ancak güçlerin komünist parti tekelinde toplanması, 
parti yönetim kademelerinde bulunan nomenklaturayı güçlendirmiştir. Bu 
durum merkeziyetçi ve otoriter bir yapıyı besleyerek, toplumsal düzeyde 
halkın geri kalmasına yol açmıştır. 

Komünist Parti’nin iktidarı döneminde ülkedeki siyasal yapı şu şekil-
dedir. Halk Meclisi devletin en üst düzey organıdır. 250 daimi üyeden mü-
teşekkil Halk meclisinde üyeler, 8.000 vatandaşı temsilen dört yıllığına, 
Komünist Partinin adayları arasından seçilmektedir (Biberaj, 1990: 59). 
Devletin en üst organı olması sebebiyle Halk Meclisi, yasama organıdır. 

Halk Meclisi, yürütmenin oluşturulmasında da tek yetkili organ ol-
muştur. Ülkenin yürütüme organı ya da başka bir deyişle hükümeti Ba-
kanlar Konseyi olup; bu konsey başbakan, üç tane başbakan yardımcısı ile 
on üç bakandan müteşekkildir. Bakanlar Konseyine görev Halk Meclisi 
tarafından verilmiş, idari bağlamda sosyal iktisadi ve kültürel mevzular-
dan sorumlu bir organdır. Devlet başkanı Halk Meclisi tarafından seçilir. 
Başbakan ve Bakanlar Konseyini ise devlet başkanı atamıştır. Bakanlar 
Konseyi, üç yıllık bir görev süresi için seçilirken, Bakanlar Konseyi ve 
Halk Meclisi yılda iki kez toplanarak, gerekli kararları almıştır (Jacques, 
2009: 439). 

“Yüksek Mahkeme” ülkede yargının en üst organı olup, üyeleri Halk 
Meclisince seçilmiştir. Adalet Bakanlığının 1966 yılında kaldırılmasın-
dan sonra, yargının üyelerinin tamamı Halk Meclisince teşekkül ettirilen 
Yüksek Mahkeme ve benzer bir şekilde oluşturulan köy ve özellikle fabri-
kalar düzeyinde tanzim edilen yerel mahkemelerden meydana getirilmiş-
tir (Biberaj, 1990: 59). 

1990 yılı öncesi dönem Arnavutluk siyasal yapısında; üç temel erk 
olan yasama, yürütme ve yargı erkleri fiziki olarak var olmasına rağmen, 
ne yürütme ne de yüksek yargı, yasama organı olan Halk Meclisi’nden 
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bağımsızdır. Çünkü yürütme erki de yargı erki de Halk Meclisi tarafın-
dan belirlenmektedir. Yani Halk Meclisini teşkil eden üyelerin Komünist 
Parti adayları içinden belirlenmesi gerçeği, ülkedeki rejimi, demokrasiden 
uzak, tek partili, bir rejim haline getirmiştir. 

Arnavutluk’ta Çok Partili Siyasal Sistem (1990 Sonrası)

Arnavutluk’un 1990 sonrası Komünist sistemden çok partili demokra-
tik sisteme geçiş sürecinde başta siyasal/yönetsel ve ekonomik reformların 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Siyasal/yönetsel alanda yapılan reform-
lar incelendiğinden Dahl’ın ortaya koyduğu, çok partili siyasal sistem ve 
demokratik bir ortam için gerekli olan (Lijphart, 1996, s. 4) örgüt/dernek 
kurma ve bunlara katılma hürriyetinin sağlandığı (Madde 46) anlaşılmak-
tadır. Demokratik bir ortam için önemli olan ifade hürriyeti (Madde 22), 
oy verme hakkı (Madde 45), kamu görevlerine eşit bir şekilde gelebilme 
fırsatı (Madde 107), gibi haklar Anayasal düzeyde verilmiştir. Siyasal li-
derlerin seçmen tercihini kazanmak için yarışabilme hakkı, haber alma 
kaynaklarının çeşitliliği, serbest ve adil seçimlerin ciddi bir şekilde ger-
çekleştirilebilmesi gibi demokratik bir ortam için olması gereken unsurla-
rın gerek Anayasal (Madde 9, 78 ve 83) ve Anayasanın ilgili maddelerine 
dayanılarak kanun seviyesinde güvence altına alındığı anlaşılmıştır2. 

Bu çerçevede çok partili hayat için gerekli olan hak ve özgürlüklerin 
bireysel haklar ve siyasal haklar temelinde verildiği görülmektedir. Ayrı-
ca, SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan siyasal toplu durumun ve AB’ye 
üye olma perspektifinin etkisiyle (Duka, 1997: 326), ülkenin dışa kapalı 
siyasi ve ekonomi politikalarına son verdiği 1990 yılından itibaren kurum-
sal düzeyde önemli değişiklikler yaşanmıştır. 

Arnavutluk’ta başlayan değişim sürecinin başlangıcı olan 1991’de de-
mokratik hak ve sorumlulukların verildiği yeni bir Anayasa ile 2003’te 
ülkenin AB ile uyum için “İstikrar ve Katılım Süreci” programına dâhil 
edilmesi yaşanan değişim sürecinde iki önemli dönüm noktası olarak ka-
bul edilmektedir. Özellikle AB üyelik süreci (Agallija, 2014:70) reformla-
rın önünü açmıştır. 2003’te başlayan AB’ye uyum safhası, 2006’da imza-
lanan “İstikrar ve Ortaklık Antlaşması” ülkenin AB’ye aday adayı ülke, 
2014’teyse aday ülke statüsünü elde etmesini sağlamıştır.

Ülkede 1991’de anayasa değişikliği gerçekleştirilerek çok partili si-
yasal aşamaya geçiş sağlandı. Arnavutluk’ta değişim dönemi 1991-1998 
yılları arası dönem ve 1998’de gerçekleştirilen anayasa değişikliğine bağlı 
olarak 1998 sonrası dönem olmak üzere iki farklı şekilde ele alınabilir. 
1991 Anayasası, umumiyetle demokratik prensipler içermekle birlikte, 
idari manada sosyalist rejimin izlerini bütünüyle sildiğini belirtmek zor-

2  www.constituteproject.org Albania’s Constitution of 1998 with Amendments through 
2016 (Erişim Tarihi 07.04.2020)
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dur. 4 yıllık bir süre için halkın oyları ile seçilen yasama organı (Halk 
Meclisi), 5 yıllık süre için yasamanın içinden seçilen Cumhurbaşkanı, ül-
kede siyasal olarak demokrasiye ve çok partili hayata geçildiğini gösterge-
sidir. Fakat Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak olağanüstü yetkilere 
sahiptir. Cumhurbaşkanı; yürütmenin başı olan Başbakanı atama yetki-
sine sahip olduğu gibi meclisi feshetme, seçimleri yenileme, olağanüstü 
hal ilan etme ve hükümet tarafından alınan kararnamelerin Anayasaya 
uygunluğuna karar verme, gibi demokrasiyi etkisizleştirebilecek yetkilere 
sahiptir. 

Ülkede 1998 Anayasası ile demokrasiye geçişin yasal şartlarının tam 
anlamıyla oluşturulduğu söylenebilir. Bu Anayasa ile güçler ayrılığı pren-
sibinin esas alındığı parlamenter sisteme geçişin benimsendiği görülmek-
tedir. 1998 Anayasası, yürütme organına daha fazla yetki ve sorumluluk 
vermiş, Cumhurbaşkanına tanınan olağanüstü yetkileri azaltılmıştır. Bu 
sebeple de demokrasiye geçişin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Arna-
vutluk’ta 1998 Anayasasıyla3:

Milletin iradesini temsil eden en üst organ ve devletin başı cumhur-
başkanıdır. Cumhurbaşkanı; gizli oylama ile meclis üye tam sayısının 3/5 
çoğunluğunu alarak 5 yıl süre ile ve üst üste en fazla iki kere seçilir. Cum-
hurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyi ve Milli Güvenlik Konseyi’nin başka-
nı statüsüne sahip olmanın yanı sıra, üst seviye askeri personel, rektör ve 
uluslararası örgütlere temsilci atamalarında tek yetkili kişidir.

Halk tarafından 4 yıllığına seçilmiş 100 milletvekili ile seçimlerde 
aldıkları oy oranına göre siyasi partilerin belirleyecekleri 40 milletvekili 
olmak üzere toplam 140 üyeli Arnavutluk Meclisi yasama organıdır. Yü-
rütme ise seçim sonucu mecliste çoğunluğu sağlayan siyasi partinin ku-
racağı hükümetçe yürütülecektir. Yürütmenin başı Başbakan ve Bakanlar 
Kurulu’dur. Başbakan Cumhurbaşkanınca meclis çoğunluğunu elinde bu-
lunduran siyasi partinin önerisi doğrultusunda atanmaktadır. En üst yü-
rütme organı olan Bakanlar Kurulu; kanun, kararname ve yönetmelikleri 
hazırlama, meclise sunma ve uygulamadan sorumlu organdır. “Yüksek 
Yargı Konseyi” Yargının en üst organı olup; yargı sırasıyla Anayasa Mah-
kemesi, Yüksek Mahkeme, Savcılık Ofisi ve diğer alt kademe mahkeme-
lerden oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyi’nin başkanı 
ve aynı zamanda tüm yargıçların atamalarını gerçekleştirir.   

Ülkede yürütme, üniter bir devlet yapısı çerçevesi içerisinde, mer-
kezi yönetim ve yerel yönetim olarak düzenlenmiştir. Merkezi yönetimi 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve merkezi hükümete bağlı 
kurumlar oluşturmaktadır. Yerel yönetimler ise iki kademeli bir yapıdan 
oluşmaktadır. Yerel yönetimlerin üst kademesinde bölge meclisleri yer 

3  www.constituteproject.org Albania’s Constitution of 1998 with Amendments through 
2016 (Erişim tarihi 07.04.2020)
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alır. Bölge Meclisleri komünler ve belediye meclislerinden gelen temsilci-
lerden oluşur. Alt kademede 4 yılda bir seçimle oluşturulmuş komünler ve 
belediyeler bulunmaktadır4. 

Demokratikleşme sürecine 1992’de giren ve AB aday adayı ülke sta-
tüsüne 2006’da kavuşan Arnavutluk’ta nihai hedef, demokratikleşmesini 
gerçekleştirmiş AB’ye tam üye bir ülke olmaktır. Bu amaca ulaşmak için, 
AB kamu yönetimi standartlarında yeni kamu yönetimi ile kabul edilen 
kamu yönetiminde şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, yerel özerkliği sağ-
lama, verimlilik, hesap verebilirlik ve etkinlik gibi temel ilkeleri hayata 
geçirmektir (Alesker, 2007: 169-172).  

AB ilişkilerinin gelişmesi ve Arnavutluk’un AB üyeliği hedefine 
kavuşabilmesi amacıyla kurulan Avrupa Entegrasyon Bakanlığı, kamu 
yönetiminde AB politikalarını esas alarak yeni reformlara yönelmiştir. 
Arnavutluk’ta gerçekleştirilen kurumsal reformlardan öne çıkanları şun-
lardır. 1999 yılında bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik il-
keleri çerçevesinde Anayasal bir kurum olarak “Ombudsmanlık Kurumu” 
oluşturulmuştur. Aynı yıl içinde 8503 sayılı Kanunla birlikte vatandaşla-
rın bilgi edinme hakkı kabul edilmiştir. Demokratik devlet yönetiminin 
daha da köklü hale gelmesi için önemli olan bu reformlar, 2000’li yıllarda 
da ülke yönetimini etkilemeye devam etmiştir. E-devlet politikası çerçe-
vesinde 2002 yılında, kamu hizmetlerinin sunumunda bilişim teknolojile-
rinden daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır. 7971 sayılı Kanunla Kamu 
İhale Kurumu 2003 yılında yeniden düzenlenmiş, piyasayı teşvik etmek 
ve kamu fonlarını verimli ve etkili değerlendirmek için daha şeffaf ve gü-
venli bir ihale yönetimi amaçlanmıştır. 2009 yılında Bölgesel Planlama 
Kanunu kabul edilmiştir. 2012 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile ida-
ri kararların yargı eliyle denetiminin güçlendirilmesi sağlanmıştır. Kamu 
yönetimi reformuna esas teşkil etmek üzere 2012 yılında “Kamu Hizme-
ti Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. Ayrıca “Genel İdari Usul Yasa Tasarısı” 
üzerindeki çalışmalar devam etmektedir (Agallija, 2014:72-73).

AB sürecinde ferdi hak ve sorumluluklar seviyesinde ve kurumsal 
seviyede yapılan reformlar dikkati celp etmektedir. Bununla beraber, ül-
kede etik ve hesap verme sorumluluğu mevzusundaki tartışmalar ve buna 
bağlı olarak yaşanan gelişmeler, genellikle, kamu yönetiminde yeniden 
yapılanma, AB mevzuatına uyum ve demokratikleşme süreçlerine koşut 
bir şekilde ilerlemektedir. Hesap verebilirlik ve etik gibi temel ilkeler, 
yasal zorunluluklar kapsamında, yolsuzlukla mücadelenin ana esaslarını 
oluşturmaktadır. Ülke, rüşvet ve yolsuzlukla savaşım konusunda önem-
li sorunları bulunmaktadır. Bu çerçevede 9049 sayılı Kanunla varlıklar, 
finansal yükümlülükler ve bazı seçilmiş kamu görevlilerinin beyan ve 
denetimi için 2003’te Varlıkların Denetimi Yüksek Müfettişliği kurul-

4  http://unpan1.un.org (Erişim Tarihi 27.02.2018)
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muştur. 2005’te gerçekleştirilen bir yasa değişikliğiyle kamu görevlerini 
ifa etmede karşılaşılan menfaat çatışmasını engellemeye yönelik önlemler 
getirilmiştir. Bu kanun değişikliğiyle beraber milletvekilleri ve üst dü-
zey yöneticiler; taşınmaz mallar, kamu kayıtlarındaki menkul varlıklar, 
beş bin dolar üzerindeki kıymetli eşyalar, hisse senetleri, hazine bonosu, 
finansal borçlar, kişisel gelir getiren maaş dışındaki kazançlar gibi mal 
varlıklarını her yıl Varlıkların Denetimi Yüksek Müfettişliğine açıklamak 
zorundadırlar5. Ancak yasal bir zorunluluğa karşın, mal varlıklarının be-
yan edilmemesi halinde herhangi bir yaptırım öngörülmediği için siyasi 
kimlik şahsiyetler ve üst düzey kamu görevlileri mal varlıklarını beyan 
etmemeyi tercih etmektedirler.

Yargı, AB İlerleme Raporlarında hesap verme sorumluluğu kapsa-
mındaki problemli sahalardan biri olarak gösterilmektedir. Yargı üyeleri-
nin tabi tutulacakları yeni değerlendirme sisteminin henüz kurumsallaş-
maması, eğitimlerinde karşılaşılan sorunlar ve bunun bir uzantısı olarak 
mahkeme kararlarının gerekçelerindeki yetersizlikler, yargı görevlilerinin 
ücretlerindeki kifayetsizlikler yargının hesap verebilirliğini ve dolayı-
sıyla yolsuzlukla mücadele çabalarını etkisiz kılmaktadır. Bu sorunlara 
rağmen, 2011’de yargıyla alakalı bir eylem planının benimsenmesi ve bu 
kapsamdaki uygulamaların sürmesi, yargı bağışıklığıyla ilgili yeni bir 
Anayasal düzenlemenin yapılması, yargıçların soruşturma ve kovuşturma 
süreçleri için önceden izin alma zorunluluğunun getirilmesi gibi bir dizi 
yeni adım da atılmıştır.  

Arnavutluk’ta şeffaflığı gerçekleştirememenin nedenlerinden biri 
olarak merkezi idarenin çok fazla güçlü olması gösterilmektedir. Aşırı 
merkeziyetçilik, ülkede bütün görev ve yetkilerin merkezi idare kurumları 
tarafından yürütülmesine, politika ve kararların ağırlıklı olarak merkez-
den alınmasına yol açmaktadır. Bu süreçlerin halka ve dış denetime açık 
olmaması ise merkezi bürokrasideki yolsuzluk eğilimlerini artırmaktadır. 
Şeffaflığı sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin yeterli olmaması ve 
milletvekili dokunulmazlıkları yolsuzlukla mücadelede gerekli adımların 
atılmasını önlemektedir. Yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan eylem 
planlarından da etkili bir sonuç alınamamaktadır6. Nitekim Avrupa Par-
lamentosu’nun 2012 yılında hazırladığı “Genişletilmiş Strateji ve Temel 
Amaçlar” raporunda Arnavutluk’ta kurumlar arasında yolsuzlukla müca-
delenin yetersiz kaldığı, kurumların denetimi konusunda yetişmiş insan 
kaynağının kısıtlı olduğu ve birçok kamu hizmeti alanında yolsuzluğun 
ciddi bir problem olarak devam ettiği belirtilmiştir 7. 

AB uyum sürecinde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sonucun-
da, Arnavutluk’ta yerel yönetimlerde yerinden yönetim ve özerklik esas 
5  http://shtetiweb.org (Erişim Tarihi 4.03.2018)
6  http://www.freedomhouse.org (Erişim Tarihi 7.03.2018)
7  http://ec.europa.eu (Erişim Tarihi 10.03.2018)
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alınmıştır (Hoxa, 2001: 49). Ancak her ne kadar yerel yönetimlere belirli 
düzeyde yönetsel ve ekonomik özerklikler tanınmış olsa da, merkezi yö-
netimin yerel yönetimler üzerinde özellikle mali kaynakların kullanımı, 
yetki ve sorumluluklar, idari işler, personel politikası, vb. gibi çeşitli konu-
larda baskısı ve etkisi bulunmaktadır. Kamu yönetimindeki demokratik-
leşme ve reform çabalarına rağmen yerel yönetimler, merkezi yönetimin 
bir uzantısı ve güdümlü birer organı gibi görülmektedir. Arnavutluk Ye-
rel Yönetimler Yasası gereği, yerel meclis toplantıları halka açıktır. Yasa 
meclis toplantılarının halka duyurulmasını da zorunlu kılmaktadır. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Avrupa Birliğine aday ülke olmanın verdiği 
büyük bir ivme ile Arnavutluk devleti yasal ve kurumsal düzeyde ciddi 
değişiklikler yaparak ülkede demokratik bir düzenin gerek yapı, gerekse 
işlev bakımından yerleşmesi yönünde önemli atılımlar yapmıştır. 

Komünizmden Kapitalizme Arnavutluk’un Ekonomisi

Arnavutluk komünizme geçiş yaptığı İkinci Dünya Savaşı dönemin-
de, Tarımsal üretimin egemen olduğu oldukça geri düzeyde tekniğe sahip 
yarı feodal bir görünüm arz etmektedir. Ülkede hemen hemen hiçbir sa-
nayi tesisi, modern yol ve ulusal demiryolu ağı bulunmamaktadır. Diğer 
altyapı sorunları ile birlikte okuryazar oranının erkeklerde % 15 kadınlar-
da % 10 civarında olduğu için eğitimde de ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kalınmıştır (Tarifa, 1995:133) Arnavutluk, kendisi gibi komünist rejimi 
benimseyen diğer Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde en fakir ülkelerden bi-
ridir.

Ülkede ekonomik sistem 1990 öncesi dönemde Sovyet Sosyalizmi 
modeli esas alınarak tamamen merkezi planlamaya dayanma, özel mülki-
yetin kaldırılması ve üretim araçlarında kamu mülkiyetinin alınması gibi 
temel ilkelere dayanmaktadır (Fişek, 1970:40-41). Ülkede 1970’li yıllara 
kadar sosyalizm yerleşmiş olduğu kabul edilerek üretim araçları üzerin-
de devletin kontrolü pekiştirilmiştir (Mone, 2014:242). Hazırlanan 1976 
Anayasa’sında da ülkenin sosyalist ekonomik sisteme bağlılığı Anayasal 
düzeyde ilan edilmiştir. Arnavutluk özellikle 1976 yılında başlatmış oldu-
ğu kalkınma sürecinde 1990’lı yıllara kadar hemen hemen hiçbir ülkeden 
mali destek almamıştır.

1990’lı yıllara gelindiğinde sosyalist bloğun dünya çapında krize 
girdiği anlaşılmış ve sosyalist ülkeler liberal ekonomi düzenine geçmeye 
başlamışlardır. Bu yıllarda 1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşan neo-li-
beral politikaların da etkisi ile sosyalist ülkeler de devletin ekonomideki 
rolünün azaltılması, devletin elindeki işletmeleri özelleştirmesi, ekonomik 
liberalizasyon gibi uygulamaları benimsediler.  

Bu çerçevede diğer ülkelerde olduğu gibi (Bedirhanoğlu, 2002:2) 
Arnavutluk’ta da ülkenin sanayisizleştirilmesi, ekonomik liberalizasyon, 
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ülkenin stratejik ekonomik sektörlerinin özelleştirilmesi, para politikasın-
dan vazgeçilmesi, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından mali kontrol 
uygulanması gibi ilkesi benimsenerek özelleştirmelerle devlet ekonomik 
alandaki etkinliği sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Sosyalist dönemde be-
nimsenen devlet mülkiyeti anlayışının tersine bir işlemlerle yapılan özel-
leştirmelerde ülkede ciddi bir kamu kaynağının var olduğu ortaya çıkmış-
tır. Dolayısıyla bu kaynağın paylaşımı konusu gündeme gelmiştir. 

Özelleştirmelerin ilk adımı İşçi Partisi tarafından gerçekleştirilmiş-
tir (Droboniku, 2018:10-14). İşçi Partisi’nin Komünist Parti’nin kilit idari 
görevlerini ellerinde bulunduran komünist elitlere ya da sosyalist dönem-
deki ifadesiyle nomenklaturaya oldukça düşük ücretlerle devredilmiştir. 
Böylece Komünist Parti Dönemi nomenklaturası yeni dönemin zenginleri 
olarak ortaya çıkmış olmaktaydı. Parti üyeleri sadece kamu kaynaklarını 
değil aynı zamanda Yugoslavya’da yaşanan savaşlar nedeniyle ortaya çı-
kan durumdan yararlanmış, ambargo uygulanmasına rağmen bu ülkelere 
silah, petrol gıda gibi mallar da yine nomenklatura aracılığı ile gönderi-
lerek ülkede kapitalist bir oligarşi yaratılmıştır (Gogo & Binaj, 2020:15). 

Aslında benzeri durumların diğer sosyalist ülkelerde de yaşandığı 
görülmektedir (Bedirhanoğlu, 2002). SSCB’nin dönüşümü sırasında uy-
gulanan şok-terapi politikaları ülkenin kamu kaynaklarının belli ellerde 
birikmesi ile sonuçlanmıştır. Çoğunlukla yasal olmayan yollarla ortaya 
çıkan bu birikim de yeni oligarkları ortaya çıkarmıştır. Oligarkların dış 
kapitalist merkez ülkelerle eklemlenmesi ile birlikte ülkenin bağımlı çev-
re ekonomi haline getirilmesi süreci ortaya çıkmıştır. Ancak daha sonra 
iktidara gelen Putin’in otoriter yönetimi sayesinde bu oligarklar kontrol 
altına alınabilmiştir. Ülkenin 2012-2018 yıllarına ait ekonomik büyüme 
rakamları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. 2012-2018 Yılı Arnavutluk’un Temel Ekonomik Göstergeleri
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nominal GSYİH 
(Milyar Dolar)

12,3 12,8 13,2 11,4 12,1 13 15,1

Kişi Başına Gelir
(Milyar Dolar)

4 277 4437 4574 3930 4203 4545 5261

Büyüme Oranı % 1,4 1,1 1,8 2,8 3,4 3,8 4
Enflasyon % 2 1,9 1,6 1,9 1,3 2 2
İhracat
(Milyar Dolar)

1,9 2,3 2,4 1,9 1,9 2,2 2,6

İthalat
(Milyar Dolar)

4,8 4,8 5,2 4,3 4,6 5,8 5,4

Kaynak8: Arnavutluk Ülke Raporu s.4 

8  https://ıskenderun/so.org.tr Arnavutluk Ülke Raporu s. 4 (Erişim Tarihi 22.08.2020)
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Ülke raporu incelendiğinde dikkati çeken en önemli göstergelerden 
biri, ülkenin ihracatı ile ithalatı arasında meydana gelen açıklıktır. İthalat 
ihracatın bir buçuk katı civarında olduğu görülmektedir. Arnavutluk’un 
başlıca ihraç mallarına bakıldığında yüksek katma değeri olmayan tekstil 
ürünleri, kereste sanayisi, mineral yakıt ve yağlar, demir çelik gibi ürün-
ler olduğu görülmektedir. İthalatına bakıldığında mineral yakıt ve yağlar, 
nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, elektrikli makine, bilişim tekno-
loji ürünleri gibi malları olduğu görülmektedir. Bu durum ülkenin ihra-
cata dayalı üretim ekonomisi yerine ithalata dayalı tüketim ekonomisine 
bağımlı olduğunu göstermektedir9.

1990’lı yıllarda yaşanan özelleştirmelerde Arnavutluk ekonomisinde 
yapılan şok-terapi uygulaması ile 500 fabrika ve çiftliğin yanında binlerce 
kooperatif ve işletme kapatılmış 870 bin insan işten çıkarılmıştır (Dro-
boniku, 2018, s. 12). Ülke GSM’si 1989 yılı GSM’sinin % 75’ine kadar 
gerilemiştir. 

Kapatılan ve özelleştirilen sanayi kollarından 870 bin Yaşanan bu sü-
reç komşu ve AB üyesi ülkelere göçü tetiklemiştir.  Yaşanan göçte ülkenin 
üretim altyapısının yetersiz olması nedeniyle, istihdam oluşturma kapa-
sitesinin sadece dokuma sanayisi ve çağrı merkezi gibi  (Civici, 2020:7) 
standart hizmetlerde var olduğu düşünüldüğünde, ülkenin en önemli so-
runlarından biri göç sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.   

Günümüzde ülkenin ekonomik kaynaklarının % 90’ının % 5’in elin-
de olması ülkenin ekonomik bakımdan yaşadığı açmazı göstermesi bakı-
mından ilginçtir. Ekonomik kaynakların azınlığın elinde olması ülkenin 
bağımlı çevre ekonomi olarak daha kolay bir şekilde yönetilebilmesine 
gerekli araçları sağlayacaktır.  Bu kapsamda oligarşi halka değil ithalatta 
işbirliği yaptığı merkez ülkelere hesap verme zorunluluğu hissederek de-
mokrasinin biçimsel düzeyde kalmasına yol açacaktır. 

Tartışma

Arnavutluk’ta AB’ye üye olmanın da vermiş olduğu ivme ile ülkede 
gerek anayasal düzeyde ve gerekse kurumsal düzeyde önemli mesafele-
rin alındığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Dahl’ın, çerçevesini çizdiği çok 
partili siyasal sistem için gerekli olan unsurların (Lijphart, 1996, s. 4) parti 
içi demokraside yaşanan çeşitli sorunlara karşın (Cela & Çınar, 2015:206) 
yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede çok partili bir demokratik 
ortam için gerekli olan örgüt/dernek kurma ve bunlara katılma hürriyeti, 
demokratik bir ortam için önemli olan ifade hürriyeti, oy verme hakkının 
vatandaşlarına verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca demokratik bir yönetimdeki 
eşitlik ilkesi çerçevesinde amu görevlerine eşit bir şekilde gelebilme fırsatı, 
siyasal liderlerin seçmen tercihini kazanmak için yarışabilme hakkı, haber 

9  https://ıskenderun/so.org.tr Arnavutluk Ülke Raporu s. 4-5 (Erişim Tarihi 22.08.2020)
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alma kaynaklarının çeşitliliği, serbest ve adil seçimlerin ciddi bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi gibi demokratik bir ortam için gereken unsurların da 
sağlandığı görülmektedir.  Sağlanan hakların Anayasal ve Anayasanın ilgili 
maddelerine dayanılarak kanun seviyesinde güvence altına alındığı görül-
mektedir. Ayrıca, SSCB’nin dağılması ile ortaya çıkan siyasal konjonktürün 
ve AB’ye üye olma perspektifinin etkisiyle (Duka, 1997: 326), ülkenin dışa 
kapalı siyasi ve ekonomi politikalarına son verdiği 1990 yılından itibaren 
kurumsal düzeyde önemli değişiklikler yaşanmıştır. 

Ancak yapılan değişikliklere rağmen ülkede demokrasinin kırılgan 
olduğu yönünde bir izlenim bulunmaktadır (Droboniku, 2018, s. 14). Sür-
dürülebilir bir demokrasi için ekonomik, sosyal ve kültürel şartların da ye-
terli olması (Tarifa, 1995:160) gerekmektedir. Bu çerçevede Arnavutluk’ta 
1946-1990 yılları arasında uygulanan komünist parti modelinin oldukça 
katı bir şekilde uygulanmasının sosyo-kültürel düzeyde demokrasinin 
gelişmesi için gerekli ortamın oluşmasını engellediği düşünülmektedir. 
1946-1990 döneminde özellikle muhalif gruplara yönelik baskı ve şiddet 
uygulamaları, muhalif grupları tamamen sindirmiş, sistemin içerisinde 
eritmiştir. Bu durum demokrasi için gerekli olan çok sesliliğin ortadan 
kalkmasına yol açmış, sisteme muhalefet eden ya da etmesi mümkün olan 
başta toprak sahipleri olmak üzere toplumsal grupların sesleri kesilmiş 
ve bu grupların aktör olabilme imkânları tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Zaten 1990 yılında başlayan demokratikleşme sürecinde yine bu grupların 
ellerinden alınan mülkleri onlara geri verilmemiştir. 

Yine komünist sistemin oldukça katı bir şekilde uygulanmasının bir 
sonucu olarak komünizmden demokrasiye geçişte, diğer Doğu Avrupa 
ülkelerinde demokrasiye geçiş süreci, nispeten kanlı ve sancılı olmuş, 
böylece gerek bürokrasi ve gerekse siyasette Komünist parti üyelerinin 
güçleri kırılmıştır. Bu nedenle de Arnavutluk dışındaki ülkelerde demok-
ratikleşme sürecini iktidara yeni gelen devrimci kadro yönetmiştir. Ancak 
Arnavutluk’ta durum tersi bir süreç izlemiştir.  Demokrasiye geçiş süreci 
Komünist Parti dönemi bürokratları tarafından yönetilen ülkede, devletin 
elinde olan ekonomik kurumlar, komünist parti dönemi nomenklaturası-
nın elline geçmiştir (Droboniku, 2018:14-19). Bu durum ülkede ekonomik 
gücün bürokraside kalmaya devam etmesine yol açmıştır. Nomenklatura 
daha sonra oligarklar haline dönüşmüştür. Oligarklar daha sonra uluslara-
rası kuruluşların da baskısı ithalatçı bir ekonomi haline gelerek çevreleşen 
Arnavutluk’un bağımlı bir burjuvaziye dönüşmesi ile sonuçlanmıştır. 

Dahası ülkede demokratikleşme ile birlikte uygulanan Neo-liberal 
şok terapi politikaları işsizliği artırmış, kamu iktisadi teşebbüslerine ait 
fabrika ve işletmelerin özelleştirilmesi çoğunlukla kapatılması ile sonuç-
lanmıştır. Bu durum ilk etapta 870 bin kişinin işsiz kalmasına yol açmış-
tır. İşsizlik komşu ve AB ülkelerine göçe sebebiyet vermiştir. 
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Neo-liberal politikalar, küresel düzeyde gerek kamu sektörü ve gerek-
se özel sektörün borçlarının yükselmesine neden olmuştur. Özellikle 2008 
küresel borç krizi devletlerin neo-liberal politikalar dışında yeni arayışla-
ra girmesine sebep olmuştur. Neo-liberal politikalar çerçevesinde devletin 
ekonomik hayattan tamamen atılarak güvenlik, adalet ve dış işleri dışın-
daki görevlerinden el çekmesi için çaba harcanırken 2008 krizi sonrası 
dönemde devletin önemi daha da iyi anlaşılmıştır.   

Demokrasiye geçiş sonrası yaşanan süreçte, yaşanan olumsuzluklar 
özellikle işsizlik sorunu halkta yeni arayışlara neden olmuştur. İşsizlikle 
mücadele eden halkta 1990 öncesi döneme bir ilgi ve istek meydana gel-
miştir. Bu çerçevede Arnavutluk Sosyalist Partisi iktidar olmuştur. Ancak 
demokrasiye geçiş komünist partisi kadroları tarafından gerçekleştirildiği 
için Demokrat Parti veya Sosyalist Parti arasında fazla bir fark bulunma-
dığını söylemek de mümkündür. 

Ekonomik bakımdan zayıf, kaynakları yeterli olmasına rağmen (Tarifa, 
1995:137), ithalatçı tüketim ekonomisi yerine ihracatçı üretim ekonomisine dö-
nüşme yönünde gerçekçi hedeflerin olmaması nedeniyle (Karakushi, 2015:137), 
ülkede yetersiz ülkedeki ekonomik kaynaklar toplumun ihtiyaçlarını karşılama-
ya kafi gelmemektedir. Bu durum toplumun tamamını içine alacak şekilde pay-
laştırılmasında sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkede ekonomik 
kaynaklara erişimde sıkıntı yaşanması, siyasal ve ekonomik oligarşiyi ekono-
mik kaynaklara erişimde yegâne aktör haline getirmektedir. 

Ülkede, demokrasinin yerleşmesi ve halkın da ortaya çıkması müm-
kün olan refahtan pay alabilmesi için ekonomik kalkınmayı hedeflemesi 
gerekmektedir (Civici, 2020:5-8).  Ekonomik kalkınma ile birlikte halkın 
refah düzeyi artacağı için halkın siyaset üzerindeki ekonomik talepleri de 
azalacaktır. Demokratik sistemin de gerek siyasal ve gerekse toplumsal 
düzeyde halk tarafından içselleştirilmesi mümkün hale gelecektir. 

Sonuç 

Bu çalışmada, Arnavutluk’ta demokrasinin gelişmesi incelenmiştir. 
Çalışmada demokrasinin yerleşmesi için gerekli yasal/kurumsal düzen-
lemelerin gerek Anayasal/siyasal ve gerekse kamu yönetimi düzeyin-
de gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede demokrasinin en temel 
unsurlarından olan demokratik bir anayasa oluşturulmuştur. Anayasada 
devlet kurumları demokratik bir devlette olması gerektiği gibi kuvvetler 
ayrılığı ilkesi çerçevesinde yerlerini almış oldukları anlaşılmıştır. Ülke 
vatandaşlarına bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasi hakların verildiği tes-
pit edilmiştir. Bu kapsamda ülkenin AB’ye üye olma perspektifinin de 
demokratikleşmeye önemli bir ivme sağladığı görülmüştür. 

Ancak ilgili literatür incelendiğinde, ülkede yapılan reformların bi-
çimsel düzeyde kaldığı görülmektedir. İşsizliğin önemli boyutlara geldiği 
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şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilgili yapılan reformlara rağmen, ülkede si-
yasal yozlaşmanın olduğu, yaşanan reformların olumlu sonuçlarının halk 
tarafından görülmediği anlaşılmaktadır. Ülkenin ekonomik kaynaklarının 
dağıtımında rasyonel bir piyasa ekonomisi modeli değil, parti taraftarlığı-
nın etkin olduğu bunun da demokrasi için büyük bir zaaf olduğuna işaret 
etmiştir. Bu çerçevede yapılan incelemede ülkenin sadece demokrasiye 
geçişte değil, Komünist Parti Döneminde de ekonomik olarak dışa bağım-
lı olduğu ülkenin dış kaynaklar yardımı ile ayakta durduğu anlaşılmıştır. 
Demokrasiye geçişte izlenen neo-liberal şok terapi politikaları nedeniyle 
devletin elindeki kurumların özelleşmesine çoğunlukla kapatılmasına ye-
rine yenilerinin ikame ettirilmemesi dolayısıyla da işsizliğe sebep olduğu 
tespiti yapılmıştır. Bunun da demokratik bir sistemle uyuşmayan yolsuz-
luk, rüşvet gibi gayri rasyonel süreçlere yol açtığı ülkenin büyük bir zarara 
uğradığı belirtilmiştir. 

Bu durumda ülkede öncelikli olarak yapılması gerekenlerden bazıları 
şu şekilde ifade edilebilir. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sivil toplum aktör-
lerinin de katılımıyla demokratik açılımlarla birlikte ortaya çıkan olumlu 
iklim de kullanarak, ülke kalkınması için yapılması gerekenler konusunda 
gerekli araştırma ve incelemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Daha 
sonra yapılan inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılarak yönetişimci bir 
anlayış çerçevesinde gerekli stratejik planlamanın yapılması gerekmekte-
dir. Sonraki süreçte stratejik planlamaya uygun bir şekilde gerek merkez 
gerekse yerel yönetimler gereken desteği vermelidirler. Böylece ithalatçı 
tüketim ekonomisi yerine kendi kendine yeten ihracatçı üretim ekonomisi 
ortaya çıkacaktır. Ekonomik alanda ortaya çıkacak bu olumlu iklim ülke-
nin bağımlı çevre koloni olma sürecini tersine döndürerek refahın halka 
ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik yönden sorunu olmayan vatan-
daşlar da siyasal düzeyde daha büyük bir özgüvenle demokrasiye ve ku-
rumlarına sahip çıkacaklardır.  

Ülke kalkınma sürecine devam ettiği müddetçe, daha önce demok-
ratikleşme ile ilgili yapılan yasal/kurumsal düzenlemeler de ihtiyaç duy-
dukları ekonomik bir temele kavuşacakları için demokrasi yerleşmeye ve 
kökleşmeye başlayacaktır.
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1. Giriş

Uzun yılar boyunca neredeyse bütün toplumlarda ülkelerin saygın-
lıklarının belirleyicilerinden bir tanesi de askeri güç olmuştur. Askeriye, 
genel olarak üretime doğrudan katkıda bulunmayan bir sınıf olarak gö-
rülmektedir. Fakat bu sınıf, ülkeler arası politik ilişkilerde ve herhangi 
bir gerginlik durumunda veya olumsuz bir olayda ülkelerin kendilerini 
savunma anlamında kalkan görevi olarak görülmektedir. Dolayısıyla, 
devletlerin gerçekleştirmiş oldukları kamu harcamalarında ve Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içerisinde askeri harcamaların payı yüksek sevi-
yelerde bulunmaktadır. Askeri harcamalara ayrılan büyük bütçeler, daha 
üretken kalemlere aktarılmadığı için ekonomik büyüme açısından zarar-
lı olduğu düşünülse de bu harcamalar, ülkelerin ayakta kalabilmeleri ve 
varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından hayati bir önem taşımaktadır. 
Bu yüzden gerçekleşecek savaş veya savaşlarda ülkelerin ekonomik bü-
yüme hızlarından ziyade savunma endüstrisi ön plana çıkmaktadır. Sonuç 
olarak, birçok ülkede GSYİH içerisinde savunma harcamaları büyük yer 
tutmaktadır. Bununla birlikte savunma harcamaları ülkelerin ayakta dura-
bilmeleri için ne kadar önemliyse bu harcamaları gerçekleştirmek için bir 
bütçe oluşturmak ve bu bütçeyi finanse edebilecek kaynakları yönetmek 
de bir o kadar önemli olmaktadır. Savunma harcamalarına ayrılan yüksek 
bütçeler diğer kalemlere yönelimi arttırmakta ve ekonomik büyüme faali-
yetleri bu durumdan ciddi şekilde etkilenmektedir (Alptekin, 2012: 205).

Askeri harcamaların hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmek-
tedir. Keynesyen görüşe göre, askeri harcamalar diğer hükümet harcama 
biçimleri gibi toplam talebe katkıda bulunmakta ve çarpan etkisi sayesin-
de çıktı, istihdam ve ekonomik büyümeyi arttırmaktadır. Bununla birlik-
te Askeri harcamalar, dış politika hedeflerine, algılanan tehditlere, silahlı 
çatışmalara veya askeri ittifaklara, çok taraflı barışı koruma operasyon-
larına ve yurt içi nedenlere katkıda bulunan politikalar gibi uluslararası 
faktörlere göre etkilenmektedir (Desli vd., 2017: 512). Keynesyen görüş 
savunma harcamalarının temelde pozitif dışsallık oluşturarak ekonomik 
büyüme üzerinde itici bir güç olduğunu belirtmektedir. Bu görüşe göre 
barış dönemlerini de içine alan zamanlarda da yaşanabilecek deflasyonist 
süreçte savunma harcamalarının arttırılarak ekonomik faaliyetler üzerin-
de itici güç oluşturacağı, dolayısıyla bu harcamaların yaşanan olumsuz sü-
recin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Ayrıca 
askeri harcamalar teknik eğitim yoluyla beşeri sermaye stokuna katkıda 
bulunabilmekte ve sivil araştırma ve geliştirme üzerinde yayılım etkisi 
oluşturabilmektedir. Dolayısıyla, askeri harcamaların bir ülkenin ekono-
mik büyümesini çeşitli kanallardan etkilemesi beklenmektedir. 

Diğer yandan neoklasik görüşe göre, askeri harcamalarda gerçekle-
şen artışların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği varsayılmaktadır 
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(Looney, 1994: 36). Askeri harcamalar genellikle ekonomik gelişime daha 
etkin bir şekilde katkıda bulunan ya da emek, sermaye ve üretimle ilgili 
diğer kaynaklarla ve sivil faaliyetlerle rekabet eden ve daha sonra bunla-
rı bozan, verimsiz kamu harcamaları olarak görülmektedir. Bu yüzden 
askeri harcamaların talep-piyasa fiyatı dengesini ve ekonomik büyümeyi 
zayıflatması beklenmektedir. Ayrıca özel sektörün devlet sektörüne göre 
daha dinamik ve üretken olduğuna inanılmaktadır. Askeri firmalar, sivil 
sektörlerdeki firmalar gibi maliyetleri düşürme konusunda endişe duyma-
dıkları için kaynakları verimsiz kullanmaktadır. Gupta vd. (2004), düşük 
askeri harcama seviyelerini sermaye oluşumunu artırarak ve kaynakların 
ekonomide kullanılma verimliliğini fazlalaştırarak ekonomik büyümeyi 
teşvik ettiğini açıklamaktadır.

Tablo 1’de askeri harcamaların en fazla gerçekleştirildiği ülkeler yer 
almaktadır. Tüm yıllarda askeri harcamalarda ABD’nin mutlak üstünlü-
ğünün olduğu görülmektedir. 2019 yılında ikinci sırada Çin, üçüncü sıra-
da ise Hindistan yer almaktadır. 2015-2019 döneminde askeri harcama-
lardaki artış oranına bakıldığında ise 2015 yılında 12,3 milyar $ harcama 
yapan Türkiye’de 2019 yılına gelindiğinde %69,05’lık bir yaşanmış ve bu 
harcamalar 20,8 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. Son yıllarda yaşanan terör 
olaylarının ve sınır dışı operasyonlarının artması Türkiye’de askeri har-
camaları arttırmıştır. Hindistan %30,4 ile ikinci, Çin %24,79 ile üçüncü 
sırada yer almıştır. Bazı ülkelerde de ilgili yıllar arasında azalışlar yaşan-
dığı görülmektedir. Suudi Arabistan’da 2015 yılında 90,4 milyar $ olan 
askeri harcamalar, 2019 yılına gelindiğinde %30,84 azalarak 62,5 milyar 
$ seviyesine düşmüştür. Bununla birlikte ilgili dönem aralığında Rusya’da 
%12,96, Japonya’da %0,48 azalış gerçekleşmiştir. Askeri harcamaların is-
tikrarlı olduğu tek ülkenin de İngiltere olduğu görülmektedir. İngiltere’de 
2015 yılında askeri harcama değeri 49,8 milyar $ iken, bu değer 2019 yı-
lında 49,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. 2015-2019 Döneminde Askeri Harcamalar (İlk 15 Ülke) (milyar $)

Ülkeler
Yıllar

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 arası 
değişim (%)

ABD 671,5 669,4 662,6 682,5 718,7 7,03

Çin 213,5 225,6 238,5 253,5 266,4 24,79

Hindistan 54,3 59,8 64,6 66,3 70,8 30,40

Rusya 73,7 79,0 63,7 61,4 64,1 -12,96
Suudi Arabistan 90,4 64,7 72,1 74,4 62,5 -30,84
Fransa 50,1 52,0 52,7 51,4 52,2 4,28

Almanya 40,9 43,8 45,3 46,5 51,2 25,20

İngiltere 49,8 49,9 49,4 49,9 49,9 0,16
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Japonya 46,8 46,5 46,5 46,6 46,6 -0,48

Güney Kore 39,3 40,3 41,0 43,1 46,3 17,86

İtalya 24,1 27,4 28,1 27,8 28,0 16,12

Brezilya 26,1 24,8 26,4 28,2 28,0 7,26

Avustralya 25,2 27,5 27,5 26,8 27,4 8,90

Kanada 18,7 18,9 22,8 22,7 22,3 19,42

Türkiye 12,3 14,4 15,5 19,6 20,8 69,05

Kaynak: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (2020)

Şekil 1’de en fazla askeri harcamanın gerçekleştiği on beş ülkede 
%’lik dağılımlar yer almaktadır. Şekil 1’e bakıldığında 2019 yılında 3,57 
trilyon $’lık askeri harcamaların %20,11’i ABD’de gerçekleşmiştir. Çin’de 
ise bu oran %7,45 değerinde olmuştur. Hindistan %1,98 ile üçüncü, Rusya 
%1,79 ile dördüncü ve Suudi Arabistan %1,75 ile beşinci sırada yer almış-
tır. Türkiye ise %0,58’lik bir payla sonuncu sırada bulunmuştur. 

Şekil 1. 2019 Yılında Askeri Harcamaların 15 ülkede %’lik Dağılımları
Şekil 2’de mavi ve kırmızı çizgiler sırasıyla 1992-2019 döneminde 

askeri harcamaların en fazla gerçekleştirildiği on beş ülkede logaritmik 
GSYİH ve logaritmik askeri harcamaları göstermektedir. Sol eksendeki 
değerler GSYİH’yı sağ eksendeki değerler ise askeri harcamaları temsil 
etmektedir. Askeri harcamalara bakıldığında; dünyada en fazla askeri 
harcamaya yapan ülke olan ABD’de belli başlı yıllarda keskin düşüşler 
ve artışlar olmuştur. 11 Eylül terör olaylarından sonra bu ülkede askeri 
harcamalarda hızlı bir yükseliş gerçekleşmiştir. Çin’de 1994, Hindistan’da 
1992 yılından itibaren sürekli bir artış yaşanmıştır. Rusya’da 1998 yılı-
na kadar bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu yıldan sonra da 2016 yılına ka-
dar yükseliş gerçekleşmiştir. Suudi Arabistan’da belli başlı yıllarda hafif 
bir düşüş gerçekleşse de genel olarak askeri harcamaların artış trendinde 
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olduğu görülmektedir. Fransa’da 2001 yılına kadar bir düşüş yaşanmış, 
2008 yılında en fazla harcama gerçekleşmiş bu yıldan sonra 2013’e kadar 
hızlı bir düşüş yaşanmış, 2013’ten sonra da artış gerçekleşmiştir. Alman-
ya’da 2006 yılına kadar düşüş gözlenirken, bu yıldan sonra çok az artış 
yaşanmış ve 2015 yılına kadar düşüş gerçekleşmiştir. 2015 yılından itiba-
ren ise askeri harcamalarda hızlı bir yükseliş olduğu görülmektedir. İn-
giltere’de 1999 yılına gerçekleşen düşüşten sonra 2009 yılına kadar yük-
seliş gerçekleşmiştir. 2008 Finansal krizin etkilerinin İngiltere’nin askeri 
harcamaları üzerindeki etkisi bariz bir şekilde görülmektedir. Japonya’da 
belli yıllarda artış, belli yıllarda da azalış gerçekleşmiştir. Güney Kore’de 
1997-1999 döneminde yaşanan düşüşün dışında diğer yıllarda artış olduğu 
görülmektedir. İtalya’da 1995 yılında başlayan hızlı yükseliş, 2008 küre-
sel krizin etkisiyle düşüşe sebep olmuştur. Bu ülkede 2015 yılından sonra 
askeri harcamalarda artış gerçekleşmeye başlamıştır. Brezilya’da 1992-
1995 döneminde hızlı bir yükselişin ardından belli başlı yıllarda düşüşler 
olmasına rağmen askeri harcamaların genel olarak artış trendinde olduğu 
görülmektedir. Avustralya’da 2008 küresel krizinin etkisiyle bu dönemde 
bir düşüş gerçekleşmesine rağmen genel olarak askeri harcamalarda artış 
yaşanmıştır. Kanada’da 1997 yılından sonra 2008 yılına kadar artış ger-
çekleşmiş, küresel krizin etkisiyle askeri harcamalarda 2013 yılına kadar 
düşüş yaşanmıştır. Bu yıldan sonra da askeri harcamalar artış trendine 
girmiştir. Türkiye’de 1992-1999 döneminde askeri harcamalarda artış ger-
çekleşmiş, daha sonra yavaş yavaş bu harcamalar düşüş trendine girmiştir. 
2015 yılından sonra da hızlı bir şekilde artış gerçekleşmiştir. 
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Şekil 2. 1992- 2019 Yılları Arasında Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme

Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ampirik ola-
rak araştırılan ilişki ilk defa Benoit (1973) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Bu durum “Benoit Hipotezi” olarak adlandırılmıştır. Benoit (1973) yap-
mış olduğu çalışmada 44 gelişmekte olan ülkede 1950-1965 yılları ara-
sında geleneksel panel regresyon-korelasyon analizlerini kullanmıştır. 
Hem korelasyon hem de regresyon analizinde savunma harcamaları ile 
ekonomik büyüme oranları arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Savunma 
harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini 
belirlemiştir. Benoit (1973) ilgili ülke grubunda savunma harcamalarının 
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olası negatif etkileri ortadan kaldırarak büyümeyi uyararak desteklediğini 
ifade etmiştir. Bununla birlikte yazar, savunma yükü fazla olan ülkelerde 
büyüme oranlarının yüksek, savunma yükü az olan ülkelerde ise büyüme 
oranlarının düşük olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışmada 1992-2019 döneminde askeri harcamaların en fazla ger-
çekleştirildiği on beş ülkede Benoit hipotezinin geçerli olup olmadığı test 
edilmektedir. Giriş bölümünü takiben ikinci bölümde ekonomik büyüme 
ile askeri harcamalara ait literatür özeti sunulmuş, üçüncü bölümde veri 
seti ve metodolojiden bahsedilmiş, dördüncü bölümde ampirik sonuçlar 
açıklanmış, sonuç bölümünde ise politika yapıcılara önerilerde bulunul-
muştur. 

2. Literatür 

Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi in-
celeyen ilk çalışma Benoit (1973) ile başlamıştır. Bu konu Benoit Hipo-
tezi olarak literatürde yerini almıştır. İlerleyen yıllarda da iki değişken 
arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Lim (1983) ge-
lişmekte olan 54 ülkede 1965-1973 döneminde Harrod Domar büyüme 
modelini kullanmıştır ve savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi 
negatif etkilediğini belirtmiştir. Cappelen ve Bjerkholt (1984) 1960-1980 
döneminde 17 OECD ülkesinde karşılaştırmalı kesit analizleriyle yapmış 
oldukları çalışmada savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi nega-
tif olarak etkilediğini tespit etmişlerdir. Joerding (1986) 1962-1977 döne-
minde Granger nedensellik yöntemi ile gelişmekte olan 57 ülkede çalışma 
gerçekleştirmiştir. Yazar ekonomik büyümeden savunma harcamalarına 
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmiştir. Chowd-
hury (1991) gelişmekte olan 55 ülkede Granger nedensellik yöntemlerini 
kullanmıştır ve birçok ülkede iki değişken arasında nedensellik ilişkisi-
nin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Assery (1996) 1950-1980 döneminde 
Irak’ta Granger nedensellik yöntemi ile yapmış olduğu analizde savunma 
harcamalarından ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğunu 
belirlemiştir. Dunne ve Vougas (1999) Güney Afrika’da 1964-1996 döne-
minde VAR yöntemiyle çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar askeri har-
camaların ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. Gal-
vin (2003) 64 ülkede en küçük kareler yöntemi yardımıyla gerçekleştirmiş 
olduğu analizde savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi negatif 
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Karagöl ve Palaz (2004) Türkiye’de 
1955-2000 döneminde Johansen-Juselius eşbütünleşme analizi ile Granger 
nedensellik yöntemi yardımıyla gerçekleştirmiş oldukları analizde serile-
rin uzun dönemde eşbütünleşik olduğunu tespit etmişler ve savunma har-
camalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik iliş-
kisi olduğunu belirtmişlerdir. Dritsakis (2004) Türkiye ve Yunanistan’da 
1960-2001 döneminde Johansen-Juselius eşbütünleşme analizi ile Granger 
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nedensellik yöntemini kullanmıştır. Yazar her iki ülkede de uzun dönem-
li bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığını belirtmişlerdir. Kısa dönemde ise 
ekonomik büyümeden savunma harcamalarına doğru tek yönlü bir neden-
sellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Lee ve Chen (2007) 89 ülke-
de 1988-2003 döneminde panel veri yöntemiyle gerçekleştirmiş oldukları 
analizde OECD ülkelerinde iki değişken arasında çift yönlü; OECD üyesi 
olmayan ülkelerde ise savunma harcamalarından ekonomik büyümeye 
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. Özsoy 
(2008) Türkiye’de 1933-2004 döneminde VAR yöntemi ve Granger neden-
sellik analiziyle gerçekleştirmiş olduğu çalışmada kısa dönemde savunma 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olduğunu 
belirtmiştir. Yılancı ve Özcan (2010) Türkiye’de 1950-2006 döneminde 
Toda-Yamamoto nedensellik yöntemiyle gerçekleştirmiş oldukları çalış-
mada ekonomik büyümeden savunma harcamalarına doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi olduğunu belirlemişlerdir. Başar ve Künü (2012) 1997-
2004 döneminde 36 ülkede panel veri analiziyle yapmış oldukları çalış-
mada savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini 
belirtmişlerdir. Alptekin (2012) OECD ülkelerinde 1991-2008 döneminde 
panel veri analiziyle gerçekleştirmiş olduğu çalışmada savunma harca-
malarının ekonomik büyümeyi negatif olarak etkilediğini tespit etmiştir. 
Kaya (2013) Türkiye’de 1970-2010 döneminde Toda-Yamamoto nedensel-
lik yöntemiyle gerçekleştirmiş olduğu çalışmada savunma harcamaların-
dan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin oldu-
ğunu belirlemiştir. Duyar ve Koçoğlu (2014) 6 Sahra altı Afrika ülkesinde 
1990-2012 döneminde panel veri yöntemini kullanarak gerçekleştirmiş ol-
duğu analizde askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir 
etki oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Bekmez ve Destek (2015) gelişmiş, 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde 1988-2012 döneminde panel veri 
yöntemiyle gerçekleştirmiş oldukları çalışmada savunma harcamalarının 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkelerin gelişmişlik seviyelerine 
göre farklı sonuçlar oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Topal (2018) 1960-
2016 döneminde Türkiye’de çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve 
zamanla değişen nedensellik yöntemi yardımıyla gerçekleştirmiş olduğu 
çalışmada savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında herhangi 
bir nedensellik ilişkisi olmadığını tespit etmiştir. Akcan (2019) Türkiye’de 
1982-2017 döneminde ARDL, sınır testiyle gerçekleştirmiş olduğu çalış-
mada askeri harcamaların ekonomik büyümeyi negatif olarak etkilediğini 
tespit etmiştir ve Benoit hipotezinin geçerli olmadığını belirtmiştir. Göl-
pek vd. (2020) G8 ülkelerinde 2000-2016 döneminde Dumitrescu-Hurlin 
panel nedensellik analiziyle yapmış oldukları çalışmada savunma harca-
maları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi ol-
madığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalara bakıldığında, kullanılan veri 
seti, yöntem ve zaman aralığı farklılığından dolayı elde edilen sonuçlarda 
fikir birliğine varılamadığı görülmektedir. 
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3. Veri Seti ve Metodoloji

Bu çalışmada askeri harcamaların ekonomik büyümeyi etkileyip 
etkilemediği test edilmektedir. Y ekonomik büyümeyi (sabit fiyatlarla 
2010$) ifade ederken, MS askeri harcamaları temsil etmektedir. Ekono-
mik büyüme verileri Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri (2020)’nden, 
askeri harcamalar ise Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Ensti-
tüsü (2020) verilerinden elde edilmiştir. Rusya’nın verileri 1992 yılından 
başladığı için veri seti aralığı 1992-2019 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada seriler arasında ilişki tespit edilmeden önce yatay kesit 
bağımlılığı olup olmadığını belirlemek için Breusch ve Pagan (1980)’ın 
geliştirdiği Lagrange Çarpanı (LM) testi, Pesaran (2004)’ın geliştirdiği 
CD ve CDLM testleri, Pesaran vd. (2008)’nin geliştirdiği LMadj testinden 
yararlanılmıştır. Serilerin birim kök içerip içermediklerinin tespitinde 
Yatay Kesitsel Genişletilmiş Dickey-Fuller testi kullanılmıştır. Serilerin 
uzunde dönemde eşbütünleşik olup olmadıklarının tespitinde Westerlund 
(2006) tarafından geliştirilen panel eşbütünleşme testinden yararlanılmış-
tır. Son olarak uzun dönem katsayılarının belirlenmesinde Eberhardt ve 
Teal (2010)’ın geliştirdiği panel genişletilmiş ortalama grup (AMG) tah-
mincisi kullanılmıştır. Çalışmada en fazla askeri harcamanın yapıldığı 15 
ülke (Amerika Birleşik Devletleri [ABD], Çin, Hindistan, Rusya, Suudi 
Arabistan, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İtalya, Bre-
zilya, Avustralya, Kanada, Türkiye) analiz edilmiştir. 

3.1. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri 

Panel veri çalışmalarında analize dahil olan yatay kesitlerin yani ül-
kelerin birbirinden etkilenip etkilenmedikleri büyük önem taşımaktadır. 
Yatay kesit bağımlılığı, panelin içerisinde yer alan ülkelerden herhangi 
birinde meydana gelen şoklardan diğer ülke veya ülkelerin etkilendiği var-
sayımına dayanmaktadır. Bu yüzden gerçekleştirilen panel veri analizle-
rinde elde edilecek sonuçların tutarlı ve sapmasız olması için yatay kesit 
bağımlılığının olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Yatay kesit bağımlılığı analizleri arasında yer alan ve öncü bir çalış-
ma olan Breusch ve Pagan (1980)’ın yapmış olduğu LM testinde ilk olarak 
panel veriye ait modelin kurulması gerekmektedir. Bu durum denklem 
1’de yer almaktadır. 

Kurulan panel veri modelinden sonra LM test istatistiği denklem 2 ile 
tespit edilmektedir.
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LM testinden sonra yatay kesit bağımlılığını test etmek için birçok 
çalışma yapılmış ve çeşitli yöntemlerle analiz gerçekleştirilmiştir. Pesa-
ran (2004)’a göre LM testi zaman ve yatay kesit boyutunda görece olarak 
büyük olduğunda geçerliliğini yitirecektir. Bu sorunun üstesinden gel-
mek için yazar, denklem 3’te gösterilen CDLM testini geliştirmiştir. Pesa-
ran (2004) bununla birlikte zaman boyutunun az gözlem boyutunun çok 
olduğu koşulda testin geçerliliğini yitirmesinden dolayı denklem 4’te de 
gösterilen T→∞ ve N→∞ koşulunda geçerli olan CD testini geliştirmiştir. 

Pesaran vd. (2008) ise CD testinin etkisiz olduğu durumlarda ger-
çekleştirilen düzeltilmiş LM testini geliştirmişlerdir. Model denklem 5’te 
ifade edilmektedir.  

Kesit sayısı ve zaman boyutu az olması halinde CD, CDLM ve LMadj 
testleriyle yapılan analizlerde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. 
Bu testlerin hepsinde H0 hipotezi ülkeler arasında herhangi bir yatay kesit 
bağımlılığının bulunmadığını belirtirken, alternatif hipotez ülkeler ara-
sında yatay kesit bağımlılığının bulunduğunu ifade etmektedir. 

Panel veri analizinde çalışmaya konu olan ülkelerin karakteristik 
özelliklerinde benzerlikler bulunabilmektedir. Benzerlik durumu var ise 
ülkeler homojen, değilse heterojen bir yapıda bulunmaktadır. Ülkeler ara-
sındaki ilişkide homojenlik veya heterojenlik olup olmadığını belirlemek 
için sırasıyla Swamy (1970) ve Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından 
geliştirilen delta ( ) veya düzeltilmiş delta ( ) testlerinden yararlanıl-
maktadır. 



 .331İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Swamy (1970) tarafından geliştirilen modelde  istatistiği denklem 
6’da yer almaktadır.

Denklem 6’da birim matris , ’nin tahmincisi , denklem 1’den 
elde edilen tahminciler sırasıyla  ve  ile temsil edilmektedir. Mo-
delin homojenliğinin test edilmesi için uygulanan delta testi denklem 7’de 
yer almaktadır.

Denklem 8’de yer alan  testinde ’nin k ve  
2k(T-k-1)/T+1’e eşitliği söz konusudur. N, T’den çok büyükse  testinin 
sonuçları güvenilir olmamaktadır (Pesaran & Yamagata, 2008). 

 ve  testlerinde H0 hipotezinin geçerli olması durumunda panel-
deki ülke gruplarının homojen, alternatif hipotezin geçerli olması duru-
munda ise heterojen bir yapıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır.

3.2. Yatay Kesitsel Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi

Serilerin durağanlıklarının tespit edilmesinde birim kök testleri kul-
lanılmaktadır. Bu testlerin hepsi yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliği 
göz ardı etmektedir. Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF birim kök 
testinde yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik dikkate alınmaktadır. CADF 
birim kök testine ait uygulanan model denklem 9’da yer almaktadır.

(9)

Denklem 9’da  ’i  sabit terimi,  ve  katsayıları,  
gözlemlenmeyen ortak etkiyi,  hata terimlerini göstermektedir. Değiş-
kenlerin birim kök içermesi durumunda H0: =0 durumu; durağan olması 
durumunda ise H1: =0, i=1,2,…..N1 durumu geçerli olmaktadır (Pesaran, 
2007: 268). CADF birim kök testinde Pesaran (2007) tarafından geliştiri-
len tablo kritik değerlerine bakılarak serilerin birim kök içerip içermedi-
ğinin tespiti yapılmaktadır. 
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3.3. Panel LM Eşbütünleşme Testi

Westerlund (2006) tarafından geliştirilen Panel LM eşbütünleşme tes-
ti hem sabitte hem de trendde çoklu yapısal kırılmaya izin vermektedir. 
Bu teste ait oluşturulan model denklem 10’da yer almaktadır.

Denklem 10’da j,  dönemi arasında  ve  
olduğu durumda yapısal kırılmaların meydana geldiğini ifade etmektedir. 
Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu belirten sıfır hi-
potezi:  iken alternatif hipotez

 şeklinde gösterilmekte-

dir. Seriler arasında yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik olması duru-
munda bootstrap kritik değerleri ölçüt alınmaktadır. Panel LM test istatis-
tiği denklem 11’deki gibi belirlenmektedir.

Denklem 11’de  ve ’dır.  
herhangi bir eşbütünleşme vektöründen tahmin edilen hata terimlerini 
göstermektedir.

3.4. Genişletilmiş Ortalama Grup Uzun Dönem Tahmincisi

İki aşamadan oluşan, yatay kesit bağımlılığı ve heterojenliği dikkate 
alan ve Eberhardt ve Teal (2010) tarafından geliştirilen AMG tahmincisi 
diğer yöntemlere göre daha sağlıklı sonuçlar vermektedir (Bond & Eber-
hardt, 2013). AMG tahmincisi için uygulanan modelin ilk aşaması denk-
lem 12’de ikinci aşaması ise denklem 13’te yer almaktadır.

İlk aşamayı temsil eden denklem 12’de kukla değişkenlerle birlikte 
bağımlı ve bağımsız değişkenlerin de birinci farkları alınmaktadır. Fark-
ları alınan serilere havuzlanmış en küçük kareler yöntemi uygulanmak-
tadır. 
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İkinci aşamayı temsil eden denklem 6’da  parametrelerinin  de-
ğişkenine transformasyonu gerçekleştirilmekte ve AMG tahmincileri, tek 
tek ülke tahminlerinin ortalamaları olarak tespit edilmektedir.

3.5. Panel Bootstrap Nedensellik Yöntemi

Kónya (2006) panelin heterojen bir yapıya sahip olduğunu varsayan 
bootstrap panel nedensellik testi geliştirmiştir. Bu teste göre her bir ülke-
nin birbirinden bağımsız karakteristik özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden 
her bir ülke için ayrı ayrı nedensellik yöntemi test edilebilmektedir. OLS 
tahmincilerinin etkili ve güvenilir olması ülkeler arasında yatay kesit ba-
ğımlılığı olduğu durumda geçerli olmamaktadır. Panel bootstrap neden-
sellik yönteminde Zelner (1962)’in geliştirdiği görünürde ilişkisiz regres-
yon (SUR) denklemi uygulanmakta; bu sayede tahmin gerçekleştirilerek 
bu sorun ortadan kalkmaktadır. Denklem 14 ve 15’te SUR yöntemi ile 
çözülen VAR sistemi yer almaktadır:

Denklem 14 ve 15’te yatay kesit boyutu N, zaman boyutu t, sabit te-
rimler , katsayılar  ve , gecikme uzunluğu l ve hata terimleri  temsil 
edilmektedir. Bütün ’ler sıfıra eşit değilse, fakat bütün ’ler sıfıra 
eşitse MS’den Y’ye doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna ula-
şılmaktadır. Aynı şekilde eğer bütün ’ler sıfıra eşit değilse, fakat bütün 

’ler sıfıra eşitse S’den I’ya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz 
konusu olmaktadır. Hem  hem de ’lerin sıfıra eşit değilse iki değiş-
ken arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunurken, bu katsayıların 
tamamının sıfıra eşit olması durumunda ise iki değişken arasında herhan-
gi bir nedensellik ilişkisi söz konusu olmamaktadır (Kónya, 2006). Opti-
mal gecikme uzunluklarını ifade eden  ve ,  
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değerleri Akaike ve Schwarz bilgi kriterleri (AIC & SIC) ile tespit edi-
lebilmektedir. Kónya (2006) nedensellik testinde asimptotik tablo kritik 
değerleri kullanılmamakta; her bir ülke için ayrı ayrı elde edilen bootstrap 
tablo kritik değerlerinden yararlanılmaktadır. Her bir ülke için belirlenen 
Wald test istatistiği bootstrap tablo kritik değerinden büyük olması duru-
munda nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

4. Ampirik Sonuçlar

4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Sonuçları

Yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi sonuçları tablo 2’de gös-
terilmektedir. LM, CDLM, CD ve LMadj testlerine göre kurulan Y= f(MS) 
modeli %1 anlamlılık seviyesinde H0 hipotezini reddetmektedir. Yani se-
riler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygu-
lanan bu testler sonucunda askeri harcamaların en fazla yapıldığı on beş 
ülke arasında etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Homojenlik testi sonuç-
larını da belirlemek için  ve  yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre H0 hipotezinin reddedildiği ve serilerin heterojen bir yapıya 
sahip olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada yatay kesit bağımlı-
lığı ve heterojenliği dikkate alan yöntemler kullanılmıştır. 

Tablo 2. Yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi sonuçları
Model:
Y = 
f(MS)

LM

25,52*** 26,95*** 1101,64***
CDLM CD LMadj
68,78*** 30,34*** 30,12***

*** Homojenliği ve yatay kesit bağımlığının olmadığını belirten H0 hipotezinin %1 anlam-
lılık seviyesinde reddedildiğini ifade etmektedir. 

4.2. Birim Kök Testi Sonuçları

Bu çalışmada serilerin birim kök içerip içermediğinin tespitinde 
CADF yönteminden yararlanılmıştır. Tablo 3’te birim kök testine ait so-
nuçlar yer almaktadır. CADF birim kök testi sonuçlarına bakıldığında 
hem sabitli hem de sabitli-trendli modellerde serilerin seviyelerinde birim 
kök içerdiği, birinci farklarında ise durağan olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. CADF birim kök testine ait elde edilen sonuçlar
I(0) I(1)

Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli
Y -2,145 -2,334 -2,727*** -2,733**
MS -2,104 -2,267 -3,277*** -3,529***
*** ve ** sırasıyla %1’de ve %5’te anlamlı.
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4.3. Eşbütünleşme Testine ait Sonuçlar

Tablo 4’te eşbütünleşme testine ait sonuçlar yer almaktadır. Wester-
lund (2006) çok kırılmalı eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlara 
göre asimptotik olasılık değerlerin anlamlı çıktığı, yani eşbütünleşmenin 
olduğunu ifade eden sıfır hipotezinin hem kırılmalı hem de kırılmasız 
dört model için de reddedildiği belirlenmiştir. Fakat yapısal kırılmaların 
dahil edildiği her iki model için 0,80 ve 0,27 olarak bulunan bootstrap 
olasılık değerleri eşbütünleşmenin olduğunu ifade eden sıfır hipotezinin 
reddedilemediğini ifade etmektedir. Yatay kesit bağımlılığı ve heterojenli-
ğin olduğu durumlarda geçerli olan bootstrap olasılık değerleri ile panelde 
ekonomik büyüme ile askeri harcamalar arasında bir eşbütünleşme ilişki-
sinin olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Yapısal kırılmalı Panel LM eşbütünleşme testine ait sonuçlar
Sabitte kırılmalı Sabitte ve trende kırılmalı

Ülkeler Kırılma 
sayısı Kırılma tarihleri Kırılma sayısı Kırılma tarihleri

ABD 2 1996, 2013 2 2000, 2008
Çin 0 2 2002, 2010
Hindistan 1 2012 2 2001, 2007
Rusya 2 1997,2003 2 1996, 2008
Suudi 
Arabistan

1 1996 2 2002, 2010

Fransa 2 1997,2004 2 1998, 2008
Almanya 2 1999,2010 0
İngiltere 2 1997,2002 2 2003, 2008,
Japonya 2 2004,2012 2 1997, 2008
Güney 
Kore

1 1998 2 1997, 2007

İtalya 1 1999 1 2008
Brezilya 2 2003,2009 2 2000, 2014
Avustralya 2 1996,2001 2 1998, 2008
Kanada 2 1996,2003 2 2008, 2014
Türkiye 2 2003,2010 2 2000, 2008

LM istatistiği: 5,288
p-değeri:
0.00a; 0.80b

LM istatistiği: 
88,135

p-değeri:
0.00a. 0.27b

Sabitli model Sabitli trendli model

LM istatistiği:7,469
p-değeri:
0.00a 0.05b

LM istatistiği: 
5,433

p-değeri:
0.00a 0.00b

a asimptotik olasılık ve b bootstrap olasılık değerlerini ifade etmektedir. Maksimum 2 
yapısal kırılmaya izin verilmiştir. Bootstrap sayısı 10.000’dir.
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4.4. AMG Tahmincisine ait Sonuçlar

İki değişken arasında eşbütünleşmenin varlığı belirlendikten sonra 
uzun dönem katsayılarını tespit etmek için Eberhardt ve Teal (2010)’ın ge-
liştirdikleri AMG tahmincisi kullanılmıştır. Tablo 5’ten elde edilen sonuç-
lara göre ABD, Hindistan ve Suudi Arabistan’da askeri harcamalarda ger-
çekleşen %1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi sırasıyla %0,755, %0,121 
ve %0,247 azalttığı belirlenmiştir. Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Japonya, 
Güney Kore, İtalya ve Türkiye’de ise askeri harcamalarda gerçekleşen 
%1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi sırasıyla %0,161, %0,145, %0,410, 
%0,304, %0,184, %0,140, %0,449 ve %0,337 arttırdığı tespit edilmiştir. Bu 
ülkelerde Benoit hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 5. AMG Tahmincisine ait Sonuçlar

Ülkeler
Model: Y= f(MS)

Katsayı t-istatistik Olasılık değeri

ABD -0,755 -2,06 0,039

Çin 0,161 3,66 0,000

Hindistan -0,121 -1,81 0,071

Rusya 0,145 2,01 0,044

Suudi Arabistan -0,247 -2,00 0,045

Fransa 0,410 2,41 0,016

Almanya -0,035 -0,96 0,335

İngiltere 0,304 6,75 0,00

Japonya 0,184 3,20 0,001

Güney Kore 0,140 1,74 0,082

İtalya 0,449 11,28 0,000

Brezilya 0,173 0,83 0,407

Avustralya -0,126 -1,00 0,317

Kanada 0,036 0,38 0,707

Türkiye 0,337 3,59 0,000

4.5. Bootstrap Panel Nedensellik Yöntemine ait Sonuçlar

Ekonomik büyüme ile askeri harcamalar arasındaki kısa dönemli iliş-
kinin belirlenmesi için Kónya (2006) bootstrap panel nedensellik testin-
den yararlanılmıştır. Panel nedensellik testinin sonuçları tablo 6’da yer al-
maktadır. Sonuçlara göre ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Kanada’da askeri 
harcamaların ekonomik büyümenin nedeni olduğu görülmektedir. 
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Tablo 6. Bootstrap panel nedensellik testi sonuçları (Model Y= f(MS))
Ülkeler Test istatistiği Tablo kritik değeri

%1 %5 %10
ABD 14,370*** 2,729 7,528 5,573
Çin 45,618** 60,729 40,87 33,603
Hindistan 1,321 28,23 15,3 12,287
Rusya 127,21*** 21,374 12,146 8,062
Suudi 
Arabistan

7,077
23,537 14,486 11,495

Fransa 8,808 32,029 18,909 14,128
Almanya 2,960 12,533 7,54 4,894
İngiltere 38,630*** 30,345 19,238 14,183
Japonya 2,168 29,775 17,997 13,332
Güney Kore 0,016 34,129 20,927 16,102
İtalya 3,844 79,95 46,985 37,694
Brezilya 0,030 63,016 41,443 32,705
Avustralya 2,354 9,006 4,824 3,502
Kanada 10,309** 15,778 9,715 6,043
Türkiye 4,675 13,827 7,805 5,576
*** ve ** nedenselliğin olmadığını belirten yokluk hipotezinin sırasıyla %1’de ve %5’te 
reddedildiğini göstermektedir. Bootstrap sayısı 10.000 dir. Optimal gecikme uzunluğu SIC 
bilgi kriteriyle belirlenmiştir. 

Sonuç

Bu çalışmada 1992-2019 döneminde askeri harcamaların en fazla ger-
çekleştiği on beş ülkede Benoit hipotezinin geçerli olup olmadığı test edil-
miştir. Elde edilen sonuçlara göre seriler arasında yatay kesit bağımlılığı 
olduğu ve serilerin heterojen bir yapıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Birim kök testi sonucuna göre serilerin birinci farkında durağan olduğu 
tespit edilmiş, eşbütünleşme testi sonucuna göre ise uzun dönemde seriler 
arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. AMG uzun dönem tahmincisinden 
elde edilen sonuçlara göre ABD, Hindistan ve Suudi Arabistan’da askeri 
harcamalarda gerçekleşen %1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi sırasıyla 
%0,755, %0,121 ve %0,247 azalttığı; Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Japon-
ya, Güney Kore, İtalya ve Türkiye’de ise askeri harcamalarda gerçekleşen 
%1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi sırasıyla %0,161, %0,145, %0,410, 
%0,304, %0,184, %0,140, %0,449 ve %0,337 arttırdığı sonucuna ulaşıl-
mıştır. Askeri harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği 
bu ülkelerde Benoit hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Son olarak 
seriler arasında nedensellik ilişkisinin tespiti için Kónya (2006) bootstrap 
panel nedensellik testinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Kanada’da askeri harcamaların ekonomik 
büyümenin nedeni olduğu belirlenmiştir. 

Askeri harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği ül-
kelerde savunma harcamalarına ayrılan kaynakların daha fazla arttırıl-
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ması hedeflenmelidir ve bu kaynakların da yalnızca ithalatla sınırla kal-
maması gerekmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte ileri savunma sanayi 
ürünlerinin de üretilmesi büyük önem arz etmektedir. İleri teknolojiye 
sahip savunma sanayi ürünlerine yapılan yatırımların artması ve AR-GE 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ilgili ülkelerde ihracat rakamlarının artma-
sına imkan verecektir. Bu sayede dış ticarette ekonomik kazanımlar elde 
edilecektir. Askeri harcamaların ekonomik büyümeyi negatif etkilediği 
ülkelerde hükümetin ülkenin ekonomik büyüme performansını artırmak 
için askeri harcamaları azaltması gerekmektedir. Hükümet kaynaklarını 
askeri harcamalardan askeri olmayan harcamalara kaydıracaksa, askeri 
olmayan harcamaların hangi bileşenleri daha verimli olacağı belirlenmeli, 
askeri ve askeri olmayan harcama bileşenleri ilgili yatırım ve tüketim alt 
bileşenlerine ayrıştırılmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile muhasebede belge ve 
defter düzeni de elektronik ortama taşınmıştır. Türkiye’de 1 Sıra No.lu 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (1992) kapsamında ‘Muha-
sebenin Temel Kavramları’ndan Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı’ 
ve muhasebe hukuku gereğince muhasebe kayıtlarının usulüne uygun 
düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması esastır. Günümüz dijital 
çağında elektronik ortamda belge ve defter düzenlenmesi hususunda ül-
kemizde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tek yetkilidir. 

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile hayata 
geçirilen ve Mart 2010’dan itibaren uygulamada olan “elektronik fatura 
(e-Fatura)”; GİB tarafından veri format ve standardı belirlenen, 213 sayılı 
VUK hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, 
satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform üzerinden ger-
çekleştirildiği elektronik belge (e-Belge)’dir. Tebliğ’de yer alan e-Fatura 
yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamındaki “fatura” ile aynı niteliklere 
sahiptir. GİB tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasında amaç; tek for-
mat ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygula-
malar incelenerek başarıya ulaşan e-Fatura işleyişleri dikkate alınmış ve 
GİB tarafından açık kaynak bir standardı olan Genişletilebilir İşaretle-
me Dili (eXtensible Markup Language-XML) tabanlı ticari hayatın tüm 
süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart 
olan Evrensel İşletme Dili (Universal Business Language Türkiye Özel-
leştirmesi-UBL-TR) benimsenmiştir. E-Fatura uygulamasına kayıtlı mü-
kellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi 
ve hizmet ifası için kâğıt ortamında fatura veya “elektronik arşiv (e-Arşiv) 
uygulamasına dahil olan/olma zorunluluğu getirilenlerde e-Arşiv Fatura” 
düzenlenmelidir (ebelge.gib.gov.tr, 15.08.2020). E-Faturanın artık e-Arşiv 
Fatura şeklindeki belgenin başlangıç pilot uygulama aşaması “Elektronik 
Fatura Kayıt Sistemi-EFKS” uygulaması (2008) kabul edilmekte olup, 
01.09.2013 tarihinden itibaren e-Fatura’ya geçişe başlanmıştır (Tektüfekçi, 
2017: 21). 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan Covid-19 Pandemi salgını etkisi ile 
Çin Halk Cumhuriyeti halen dikkatlerin üzerinde odaklandığı ülke konu-
mundadır. Çalışmada, öncelikle Asya’nın en büyük ülkelerinden biri olan 
bu ülke hakkında genel bilgi verilmiş ve Covid-19 etkisi yansımasına de-
ğinilmiştir. Ardından ülkenin muhasebe sistemi kısaca irdelenmiş, dijital 
dönüşüm sürecine geçiş ve sonrasındaki elektronik ortamdaki belge ve 
defter düzeni bütünleşik ele alınmıştır. Seçilen ülkenin muhasebe siste-
mi ile ilintili Türkiye’deki akademik yayınlara yönelik literatür taraması 
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sunulmuştur. Bu çalışma bağlamında, ülkenin elektronik uygulamalarına 
yer verilerek örnek model oluşturulmuştur. Gündemdeki Çin Halk Cum-
huriyeti üzerine yapılan araştırmada temel muhasebe belgesi e-Fatura uy-
gulaması ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu yönüyle çalışmanın yazına 
değer katması ve konuya ilişkin farkındalık yaratılması beklenmektedir.

2. ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİ-
LER VE COVİD-19 ETKİSİ 

1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)4; 1,4 milyarlık 
nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Sürekli iktidarda olan Çin 
Komünist Partisi (ÇKP) tarafından tek parti rejimi ile yönetilmektedir. 
Yüzölçümü bakımından 9.561.000 kilometrekare ile dünyanın en büyük 
dördüncü (bazı kaynaklara göre üçüncü) ülkesi konumunda olan Çin’de 
baskın Han ırkının dâhil olduğu toplam 56 etnik unsuru bulunmaktadır 
(aa.com.tr, 22.12.2018). Ülkede yaygın ve resmi dil Han dili olduğundan, 
ticari ilişkilerde “Çince” esas alınmaktadır.

Çin; Asya kıtasının doğusunda yer almakta ve doğuda Kore Demok-
ratik Halk Cumhuriyeti, güneydoğuda Makao, güneyde Laos, Birmanya, 
Vietnam, Hindistan, Bhutan, Nepal, batıda Pakistan, Afganistan, Tacikis-
tan, Kırgızistan, Kazakistan, kuzeyde Moğolistan Halk Cumhuriyeti ve 
Rusya Federasyonu ile komşudur. Çin’in toplam kara sınırları uzunluğu 
20.000 km’den fazladır. ÇHC; maden ve mineraller yönünden zengin bir 
ülke olup, yaklaşık 17 maden ve mineral türünde dünya ülkesi konumun-
dadır. Çin’de ‘Hava Kirliliği’ tehlikeli boyuttadır. 1990’lı yıllardan itibaren 
gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımların başında ÇHC gelmektedir. 
Ancak Çin’de büyümenin %6’nın altına düşmesinden endişe edilmektedir. 
Çin için en büyük sorunlardan birisi yüksek nüfus, aynı zamanda büyük 
bir ekonomik güç kaynağıdır. Türkiye ile ÇHC arasındaki ticari ilişkiler, 
16.07.1974 tarihinde Başkent Pekin’de imzalanan Ticaret Anlaşması çer-
çevesinde yürütülmektedir. Ülkemize toplam yatırım miktarı $2 Milyar 
civarındadır (ÇHC Raporu, 2019: 3-4). 

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi kabul edilen Çin’in Gayri Safi 
Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2018’de %6,6 büyüyerek $9 Trilyon ulaşmıştır. 
İhracatı $2,48 Trilyon ve ithalatı da $2,14 Trilyon seviyesindedir. Ülkede 
2018 yılında enflasyon %7,5 ve işsizlik oranı %3,8 civarındadır (xbrl-cn.
org, 22.12.2018). Son verilere göre GSYİH $273.069.804 Milyon (Ulusla-
rarası Para Fonu-International Monetary Fund-IMF), Kişi Başına GSYİH 
ise $9.770 (2018, Dünya Bankası-Word Bank-WB), büyüme oranı %6,11 
(2019-IMF)’dir (ticaret.gov.tr, 15.08.2020). 

4  Çalışmada incelenen ülkenin tam adı “Çin Halk Cumhuriyeti”dir. Ancak bundan sonra 
kısaca “Çin” olarak adlandırılacak olup, sadece ülkenin resmi kurum ve/veya kuruluşları tam 
adıyla verilmesi ile başlıklarda kullanılmasının yanısıra kısaltma şekli tercih edilecektir.  
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31.12.2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organiza-
tion-WHO) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde eti-
yolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 07.01.2020’de etken 
daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) 
olarak tanımlanmıştır. Şubat 2020’de 2019-nCoV hastalığının adı “CO-
VID-19” kabul edilmiş, virus SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı 
SARS-CoV-2 şeklinde adlandırılmıştır (COVID-19 (SARS-CoV2 Enfek-
siyonu) Rehberi, 2020). Daha sonra küresel salgın anlamına gelen “pan-
demi” olarak ilan edilmiştir (bbc.com, 15.08.2020). Ülkelerin bu salgını 
önlemek için aldığı tedbirler; sosyal ve ekonomik gücüne, siyasi yönetim 
anlayışına, kamunun mali olanaklarına, sağlık, eğitim, bilim ile kültürel 
alt yapılarına göre değişmektedir. Bütün ülkeler Covid-19 salgınına karşı 
bir taraftan sağlık alanında büyük uğraşılar verirken, diğer taraftan da 
olumsuz etkilenen ekonomi leri için çeşitli tedbirler almaktadır. ÇHC; bu 
salgını otoriter kamusal bazda azaltmakta etkili, aynı zamanda Singapur, 
Tayvan, Ja ponya, Güney Kore (G. Kore) gibi Asya ülkeleri, etkin sosyal ve 
ekonomik tedbirlerle başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. HSBC araştırma 
ekibinin 2020 ve 2021 yılları tahminine göre sırasıyla GSMH %3,00-%6,5; 
enflasyon %6,5-%1,7; IMF tahminlerine göre ise reel GSYH büyüme tah-
mini %1,2 (2020)-%9,2 (2021) öngörülmektedir. Bu tahminlerden salgına 
bağlı Çin ekonomi sinde (-/+)%3 ara lığında değişim beklenmektedir. WB, 
IMF raporundan önce Asya bölgesi için yayınladığı çalışmada Çin eko-
nomisinin 2020 yılı için iyi senaryoda %2,1 ve kötü senaryoda ise %0,5 
büyüyebileceğini öngörmektedir (Aktaran: TÜRMOB, Nisan2020). Ön-
görü salgınla düşen üretim faaliyetinin Çin’de olduğu gibi diğer ülkelerde 
de salgının kontrol altında alınmasıyla toparlanacağı yönündedir (Ernst&-
Young, Nisan2020). İlk tedarik zinciri aksamaları çoğunlukla Çin’den gel-
miş ve Çin mallarının önemli giriş noktalarında konteyner hacimlerinde 
düşüş yaşanmıştır. Çin “aktif ilaç bileşenleri” sektörüne hakimdir. Çin ve 
G. Kore, teknoloji ve elektronikte kilit üretim merkezidir.  Kore’de Hyun-
dai ve Japonya’da Nissan üretimini geçici olarak durdurmuştur. Dünyada-
ki oyuncakların %85’i, Çin’de üretilmektedir (Ernst&Young, Mayıs2020).  
Tüm bu etkilerin, şirketlerin muhasebe, finansal raporlama ve denetimi 
üzerinde büyük etkisi olacağı açıktır. Covid-19 yansıması ile odak noktası 
ülke hakkında kısaca bilgi verildikten sonra muhasebe sistemi incelene-
bilir.

3. TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE ÇİN HALK CUMHU-
RİYETİ MUHASEBE SİSTEMİNE OLAN ETKİLER VE YANSI-
MALARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ

Tarihte Çin ve komşu boylarla savaş halinde bulunmalarının yerleşik 
düzene geçişe engel oluşturduğu ve sürekli göçebe düzeni içinde yaşayan 
son Türk Devleti’nin Göktürkler olduğu, buna karşın Uygurların yerleşik 
düzene geçmeyi başardıkları belirtilmektedir. Göktürk alfabesi ile yazı-
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nın Orhun yazıtlarının Çince olan bölümlerinde, Çin ile olan ilişkilerin 
dostluk çerçevesinde nasıl geliştiği ve bu ülke ile dostluğun sürdürülmesi 
gerektiği önerisinin yer aldığı vurgulanmıştır (Güvemli, 2000: 154; 161-
162). Orta Asya kayıt kültürünün oluşumu ve yazılı belgelerin günümüze 
değin taşınmasında başlangıç olma açısından ilk Türk Devleti olan Gök-
türkler ile Çin’in bir bağlantısı da Göktürk harfleri bulunan metal para-
ların Çin’de Minusinsk’te bulunduğu ve yazıtın çivi yazısı ile yazıldığı 
belirtilmektedir. Yerleşik düzen, farklı bir sosyal yapı ve hukuk düzeni 
yarattığından Uygurların Çinliler ile ilişkileri fazla savaş içermeyen bir 
dönemi kapsamaktadır. Bugün Çin’in kuzeyinde özerk bir bölgede yaşam-
larını sürdürmektedirler (Güvemli vd., 2014: 5-7). Göktürkler’in maddi ve 
manevi mirası üzerine kurulan Uygur Devleti’nin Çin ile ilişkileri çoğun-
lukla siyasi nitelik taşımaktadır (Güvemli, 2000: 165). Tarihsel süreçte 
Uygur Türkleri ile ilişki önem arz etmektedir.

Uzakdoğu’da Çin’de gelişen ve hece esaslı imgeler ile yazılan bir yazı 
türü mevcuttur. Japon yazıları da buradan ortaya çıkmıştır (Payzın, S.H. 
(1992). Tarihte Dil, Yazı, Bilim ve Toplum Aktaran: T.C. Başbakanlık Dev-
let Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2010: 14). ‘Muhasebe’ denilince akla ilk 
olarak ‘rakamlar’ gelmekte ve bu iki kelimeyi birbirinden ayırma olanağı 
bulunmamaktadır. Halen Japonya ve Çin’de batı kültüründeki rakamlar 
(Hind-Arap rakamları) kullanılmaktadır (Otar, 1990: 6; 9)

Güvemli (2000) tarafından yazılan Türk Devletleri Muhasebe Tarihi 
ile ilgili kitapta; ‘Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu (1934) “Uygurlarda Hukuk 
ve Maliye İstilahları” adlı incelemesinde muhasebe belgelerinde yer alan 
Uygur Türkçesi sözcüklere verilen örneklerden birkaçı şöyledir: Sakışcı 
(Hesapları tutan-Muhasebeci),  Alım ve Alımcı (Borç ve Borç Veren) ile 
Birimci (Müşteri, Borçlu), Bitig (Defter, kâğıt, belge, kayıt ve kitap) an-
lamlarında kullanıldığı belirtilmiştir (Aktaran: Güvemli, 2000: 170-171). 
Güvemli vd. (2014) tarafından yazılan Osmanlı İmparatorluğunda Devlet 
Muhasebesi ile ilgili kitapta; Anadolu muhasebe kayıt kültürü aktarılır-
ken, ‘R. Rahmeti Arat’ın Eski Türk Hukuk Vesikaları (1964)’ adlı eserinde 
Uygurların hukuk düzeninin daha sonra kurulan Türk Devletlerine rehber 
olarak öncülük yaptığı vurgulanmıştır (Aktaran: Güvemli vd., 2014: 7). 
Yine Güvemli (2000) kitabında; ‘Akgündüz, Clark, Larry Vernon’un India 
Üniversitesi (1975) “Introduction to the Uyghur Civil Documents of East 
Turkestan” adlı doktora tezine dayanarak Uygurlar’ın muhasebe defterleri 
ile ilgili şu bilgiler bulunmaktadır: “Uygurlar, ‘Aile Hesap Defterleri’ tut-
muştur. Özellikle ekonomik ve sosyal yaşantısı gelişmiş Uygur ailelerin-
de bu tür hesap defteri alışkanlığından söz edilmekte ve Togril ailesinin 
bu konuda, altı bölümden oluşan ve günümüze kadar gelen defteri örnek 
gösterilmektedir. Tüccarların da özel cari hesap defteri tuttukları, bu def-
terlerde ticari alışverişten ortaya çıkan borç ve alacağın izlendiği, defter-
ler de ticari eşyanın fiyatlarına, yapılan masraflara ve verilen vergilere 
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(birtim), ayrıca vergi sicil defterlerinde ticari mallardan alınan vergilerin 
kayıtlarına yer verildiği görülmektedir”. Uygurlar’dan kalan belgeler, ço-
ğunlukla bir defalık olguyla ilgili olup, ticari alışverişlerdeki sürekliliğin 
bulunmadığı, dolayısıyla muhasebe kaydı özelliklerinin fazla olmadığı, 
bununla birlikte benzer belgelerin ticari işlemlerde de kullanılmış olma-
sı ve muhasebe defterlerine kayıtlarının yapılmış bulunması olasılığı her 
zaman varlığından söz edilebileceği belirtilmektedir (Aktaran: Güvemli, 
2000: 175-176; 184). 

Kültürel, toplumsal ve fiziksel olarak birbirinden ayrılan farklı za-
man bölgelerinde yaşayan örneğin; Araplar, Avrupalılar, Çinliler gibi top-
lumların birbirinden farklı takvimleri bulunmaktadır. XIX. yüzyılın ilk 
yarısı sonuna kadar siyasi etkileşim yoluyla muhasebe kültürünün trans-
feri ile ticari ilişkilerin hesaplaşma ihtiyacından ortaya çıkan ve muhase-
be kültürünün yaygınlaşmasına olan etkisi görülmüştür. Örneğin XVIII. 
yüzyılda Avrupalı tüccarların Çinli tüccarlar ile ilişkilerinde doğu kayıt 
kültürü, batının muhasebe kültürüne karşı direnç göstermiştir. Ancak 
günümüzde uluslararası sermaye hareketleri, muhasebe standartlarının 
küreselleşmesinde önünün açılması için yeterli olmuştur (Güvemli, 2012: 
11; 15). Çinlilerin Maarif-Miladi takvimine benzeyen Dünya’nın Güneş 
etrafındaki dönüşünü esas alan güneş takvimi (diğer adıyla Hsia takvimi); 
Hsai Hanedanlığı’nda ortaya çıktığı için adını bu hanedanlıktan almıştır 
ve çiftçi takvimi olarak bilinir. Bu takvimin özelliği zamanı belirten tüm 
birimlerin (yıl, ay, gün ve saat) beş element (ateş, toprak, metal, su ve ağaç 
olmak üzere beş farklı enerji evresi) ile ifade edilmesidir. Çin takvimine 
göre Miladi takvimin aksine yılın son ayı Ocak’tır. Yeni bir yıl daima 4 
Şubat’ta başlar (Özertem, 2019).

Çin dinlerinin de mevcut durumları bakımın dan büyük oranda bir 
çeşit ahlâk veya eğitim öğretisi ne indirgendikleri göz önüne alındığında, 
“Doğu dinleri” ifadesinin bugün sadece Hinduizm ve Budizm için kul-
lanılabileceğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Çin dinleri özellikle 
Türk kültür tarihi açısından önemlidir. Ancak bu din sel gelenekler gü-
nümüzde büyük oranda felsefî bir dü şünce olarak değerlendirilmektedir. 
Bunun en önemli nedeni, şüphesiz, son bir asırdır Çin’de egemen olan, 
dini sıradan bir kültür unsuru olarak gören ve onun özgürce yaşanmasına 
izin vermeyen siyasî düşüncedir. Ancak bu noktada Konfüçyüsçülük ve 
Taoizm’in ta rihsel süreçte şekillenen öğretilerinin Çin’de böyle bir anla-
yışın oluşmasında katkısının büyük olduğunu da unutmamak gerekir (Yi-
tik, 2019: 13; 16). Taoculuk (Taoizm, Daoizm), Konfüçyüsçülük’le birlikte 
2000 yıldan fazla bir süredir Çin’de hayatın her alanını biçimlendirmiş iki 
büyük yerel dinî-felsefî sistemden biridir. Kökeni eski Çin Şamancılığı’na 
dayanmakta ve tabiatla uyum halinde olmayı, müdahaleden kaçınmayı, 
basitliği ve sadeliği savunan bir düşünce ve inanç sistemidir. Tao’nun üç 
seviyesi vardır. Tao’dan bir (Tai-Chi), birden iki (Yin&Yang), ikiden üç 
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(su, toprak ve hava), üçten âlemdeki varlıklar doğar (Yitik, 2011: 10-11). 
Muhasebede sosyal sorumluluk temel kavramı gereği kurumlar, bütün 
paydaşlarıyla beraber faaliyetlerini sürdürdükleri ve kaynaklarını tüket-
tikleri çevreye karşı da sorumludur. Dinlerin muhasebe sistemleri üzerin-
deki etkileri incelendiğinde; Asya dinlerinden Budizm’in ile muhasebenin 
çevreye karşı sorumluluk anlayışı bu minvalde örtüşmektedir. Yine Uzak 
Doğu kültüründe Yin&Yang felsefesinin muhasebe sisteminde etkin oldu-
ğu belirtilmektedir. Muhasebenin varlıkları ve kaynakları, Yin&Yang da 
olduğu gibi birbirinden bağımsız düşünülemez. Ancak bu felsefesindeki 
karşıtlıklar birbirine dönüşebilir niteliktedir. Kaynakların sabit kalması 
şartıyla varlıkların kendi aralarındaki dönüşümü, bu anlayışla paralellik 
göstermektedir (Ülkü, 2013: 132; 138-139).

Türkiye’de  13-16 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul’da düzenle-
nen Çin’den 149 katılımcının olduğu 17. Dünya Muhasebeciler Kongresi’n-
de ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Muhasebe Mesleği ile Ekonomik Büyüme 
ve İstikrarın Sağlanması’ ana oturumunda o tarih itibariyle ÇHC Maliye 
Bakan Yardımcısı Wang Jun’un üzerinde durduğu konularından bazıları 
şöyledir: “Çin’de, muhasebe uzmanlığı yasal statüye bağlanarak, muha-
sebecilik mesleğinin gelişmesine önem verilmiş, küreselleşme ve teknolojik 
gelişme muhasebecileri de etkilemiş, muhasebecilerin yeteneklerini geliş-
tirmelerini ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na 
göre muhasebe uygulamalarını yönlendirme ile denetleme konularındaki 
becerilerini artırmaları gereği ortaya koyulmuştur. Çin’de çalışırken mu-
hasebecilik yetki belgesi alınabilmekte, aynı kurallara ve ortak dile göre 
finansal tablo düzenlenmesi gerekmekte, iç kontrol, risk yönetimi ve de-
netimine önem verilmekte, yolsuzlukların önlenmesine özen gösterilmek-
tedir”. ‘Uluslararası Standartların Uygulanmasında Gelişmelerin Ölçül-
mesi’ konulu oturumda ÇHC Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu 
Muhasebe Müdürü Dr. Wei-Guo Zhang’un ise değindiği konular arasında; 
“uluslararası standartların çıkarılmasından (2006) daha çok bunların uy-
gulanması, denetim standartlarının geliştirilmesi (1999), yabancı serma-
ye, büyüme hızı, ihracat, döviz rezervi, kişi başına gelir, gelişmekte olan 
ülkeler arasında Çin’in yeri, Çin’de borsaya kayıtlı şirketler, piyasalar 
ile mali skandalların etkisi, ÇHC Sermaye Piyasası Kanununa ve Ticaret 
Kanunlarına göre şirket üst yöneticilerinin sorumlulukları, kamu sektö-
rünü muhasebe uzmanlarının denetlemesi, manipülasyona ağır cezaların 
uygulanması vb.” yer almıştır (Örten, 2007: 10-11). 

2010 yılında ÇHC Xiamen Ulusal Muhasebe Enstitüsü (XINAI) yet-
kilileri Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’u ziyaret ederek, muhasebe eği-
timi hakkında deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmuşlardır (Bilanço, 
2010: 2). Çin ile örneğin MazarsDenge, Çin’de yatırım yapmak isteyen 
Türk kökenli ve Türkiye’de Çin kökenli firmalara şirket kurulumu, ver-
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gi, denetim, kurumsal finansman vb. gibi konularda danışmanlık hizmeti 
vermektedir (mazars.com.tr, 04.08.2020).

ÇHC muhasebe sistemi ile ilişkili yapılan yayınlar açısından kısa bir 
literatür taraması sunulabilir.

4. LİTERATÜR TARAMASI

Ulusal ve uluslararası literatür taraması yapıldığında; genellikle Çin 
muhasebe sistemini inceleyen çalışmaların sayıca az olduğu, diğer ülke 
karşılaştırmaları ve/veya konu araştırmaları içerisinde yer verildiği tespit 
edilmiştir. Ülkemizde muhasebe tarihi araştırmalarının öncüsü bilindiği 
üzere muhasebe uzmanı Sayın İsmail Otar olup, bu alanda Prof. Dr. Sayın 
Oktay Güvemli yazına önemli çalışmalar kazandırmıştır. Bu eserler başta 
geldiğinden çalışmanın konu açıklaması kısmında araştırmaya esas ülke-
nin muhasebe bilgisi ile bütünleşik tarafımızca seçilen başlıca eserlerden 
referans şeklinde gösterilmesi ile yetinilmiştir. Bunun dışında Türkiye’de 
Çin’in muhasebesi ile ilgili yapılan akademik yayınlara ilişkin birkaç ör-
nek vermek yerinde olacaktır. 

Kaya (2003) çalışmasında; 18.09.2002 tarihinde, Amerikan Finan-
sal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Bo-
ard-FASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International 
Accounting Standards Board-IASB) tarafından standartların yakınlaştı-
rılmasına yönelik imzaladıkları anlaşma ele alınmıştır. Uluslararası Mu-
hasebe Standartları (UMS)’nın kullanımı gelişmekte ve gelişmiş ülkeler 
açısından incelenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerden Çin’de batılı anlam-
daki ilk muhasebe standardı “The Accounting Standards for Business En-
terprises-ASBE”in 01.07.1993 tarihinde yürürlüğe girmesinin geleneksel 
muhasebeden yakınlaşmaya geçişi sağlayan en önemli muhasebe reformu 
olduğu belirtilmiştir. 

Karabınar (2005) çalışmasında; sosyal sitemlerde değişimin belirleyi-
cileri ve kültür, sonra da muhasebe ve kültür ilişkisi üzerinde durulmuş, 
günümüz muhasebe iklimi ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Çalışma kap-
samında diğer ülkelerle birlikte konu incelemelerinde; Asya ülkelerinde 
güç mesafesinin geniş, bireyselliğin oldukça yüksek, eril/dişil değerler 
noktasında ise eril sayılabilecek konumda ve riskten kaçınmanın yüksek 
olduğu belirtilmiştir. Bazı ülke örnekleri içerisinde Çin kültüründe felsefi 
öğretilerin muhasebe sistemine etkisi, G. Kore ve Japonya ile muhasebe 
değerlerinin benzer ve farklı yönleri bazen de karşılaştırmalı aktarılmıştır.

Solaş ve Ayhan (2007) çalışmalarında; Mueller ve izleyicilerinin kri-
terlerine göre Hofstede’in kültürel değer vurgusu ve Gray’in sosyo-kültü-
rel modeli bağlamında, Çin muhasebe karakterini daha iyi çözümleyen bir 
yapıda, günümüzün birçok araştırmasının Çin halkı ile onların geleneksel 
kültürleri ve yaşam biçimleri arasında ayrılmaz bir bağ kurulduğu, Hofs-
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tede’nin değişkenlerine göre Çin muhasebe davranışı ortaya koyulmuş-
tur. Ayrıca Çin defter kayıt teknikleri ayrıntılı açıklanmış ve defter kayıt 
sisteminde kültürel etki üzerinde durulmuştur. Çin muhasebe çevresinin 
geleneksel kültür bileşenlerinden doğu bilgeliğinin içsel kültüründen türe-
diği, mantığının Konfüçyüs ve Feng Shui algoritmasına dayanan kültürel 
bir sistem tasarımından oluştuğu, aynı zamanda Yin&Yang vb. etkilendiği 
vurgulanmıştır. 

Çankaya (2007) çalışmasında; uluslararası muhasebe uyumlaştırması 
ve süreci ile ilgili bilgiler verildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Rusya, Çin ve Avrupa Birliği (AB)’ndeki uyum süreci incelen-
miştir. Ardından Türkiye, Rusya ve Çin’de faaliyette bulunan ve New-
york borsasında işlem gören üç büyük şirketin 2005 yılsonu finansal tab-
lo verilerinden net kârla UMS’ye uyum dereceleri ölçülmüştür. UMS ile 
Türkiye’de uygulanan Sermaye Piyasası Mevzuatı, Rusya’daki ve Çin’deki 
yerel muhasebe standartları arasındaki uyum farklılıkları nicel bir yöntem 
olan Gray tarafından oluşturulan Muhafazakarlık Endeksi (Conservatism 
Index) kullanılarak saptanmış, Türkiye ve Çin için genel bir benzerlik ile 
daha koruyucu bir yapıya sahip oldukları tespit edilmiştir.

Kardeş Selimoğlu vd. (2009) Türkiye’de 20-24 Temmuz 2008 tarihle-
ri arasında İstanbul’da düzenlenen Çin’den de ikişer katılımcı ve bildirinin 
bulunduğu 12. Dünya Muhasebe Tarihi Kongresi’nde sunulan bildirilerin 
değerlendirmesini yaptıkları çalışmalarında; 1960-2002 tarihleri arasında 
dünyada muhasebe tarihi alanında yapılan araştırmalar çeşitli açılardan 
değerlendirilmiş ve 521 muhasebe tarihi araştırması incelenmiştir. Buna 
göre; muhasebe tarihi araştırmalarının en çok Avrupa kıtasında yapıldı-
ğı ve Avrupa’yı sırasıyla, Çin, Japonya Avustralya ile Afrika’nın izlediği, 
Çin’in yayın sayısının 22 olduğu saptanmıştır.  

Bloom ve Solotko (2010) çalışmalarında; Konfüçyüsçülüğün ana öğ-
retileri ele alınmış, ardından Çin ve Japon muhasebe uygulamaları Kon-
füçyüsçülük ışığında incelenmiştir. Çin’de bu tür uygulamalarının ÇHC 
Maliye Bakanı tarafından belirlendiği, Çin’de muhasebenin halen öze de-
ğil forma dayandığı, son zamanlarda ise Anglo-Sakson kültürü standart-
larına adapte olmaya yönelik bir eğilim gösterdiği, Çin ve Japonya gibi 
doğu Asya ülkelerinde muhasebede anahtar işlev gören temel bir kavra-
mın muhafazakârlık olduğu, ancak bu ülkelerdeki muhafazakârlığın ya-
pısının daha çok Konfüçyüsçü gelenekle örtüştüğü, Konfüçyüsçülüğün 
doğruluk ve onur anlayışının Çin’de ve Japonya’da tüm finansal bilgilerin 
açıklanmasını öngördüğü, Devletin rolü açısından Çin ile Japon muhasebe 
sistemi uygulamalarının Konfüçyüsçülüğe sıkı sıkıya bağlı kaldığı ortaya 
koyulmuştur.

Limeng (2012) Haziran 2011’de İtalya’da düzenlenen “II. International 
Conference Before and After Luca Pacioli”nde sunulan bildirisi sonrası 
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makale çalışmasında; Çin’de, Luca Pacioli zamanı olan Ming Hanedanı 
döneminde (1368-1644) Çin muhasebe sistemi ele alınıp irdelenmiştir. 
Kapitalizm çağında, Çin kırsal kesiminde, şehirlerde ve pazar yerlerinde 
rastlanılan muhasebenin “aksak defter tutma (boxingzhang)” olarak da 
bilinen  “Tripod kayıt yönteminin (sanjiaozhang)”, muvakkat, standart 
olmayan ve yerli bir çift taraflı kayıt yöntemi olarak kullanım alanına gir-
diği, bu yerli Çin çift taraflı kayıt yönteminin, Sanjiaozhang ile ortaya 
çıktığı, Longmenzhang (ejder geçidi kayıt yöntemi) ile geliştiği, Sijiaoz-
hang (dört ayaklı kayıt yöntemi) ile olgunlaştığı, batılı kayıt yöntemlerinin 
tanınması ve hakimiyet kurması ile de yok olduğu aktarılmıştır. Çalışma-
da, Çin defter tutma yönteminin gelişimi incelenmiş,  Çin geleneksel çift 
taraflı kayıt yöntemi ile Luca Pacioli’nin Partita doppia’sı karşılaştırılmış, 
Çin defter tutma yönteminin İtalyan tarzı defter tutma yönteminden geri-
de kalma nedenleri Çin toplumunun aşırı derecede durağan yapısı, Kon-
fiçyüsçülüğe dayanan güçlü ataerkil sistem vb. belirtilerek ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmıştır.

Ülkü (2013) çalışmasında; kültürel bir unsur olarak dinler ve muhasebe 
disiplininin oluşumunda dini prensiplerin etkisi incelenmiş, ardından üç sema-
vi din (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca 
Asya dinleri kültür ve muhasebe açısından değerlendirildiğinde; Uzakdoğu kül-
türü bağlamında Çin’in muhasebe sistemine, dinin etkisi irdelenmiştir. 

Karabınar vd. (2014) çalışmalarında; UFRS’nin ülkeler tarafından 
uygulanma durumları araştırılmış, 12 farklı kültür kümesinde bulunan 
54 ülkenin kültür boyutları belirlenerek seçilmiş ülkelerde yakınsama du-
rumu ortaya koyulmuştur. Dünyanın ekonomi bazında en büyük 20 ül-
kesi-G20 incelendiğinde, bu ülkelerden birisi olan Çin’e de yer verilmiş 
ve kendi yerel standartlarını anlamlı düzeyde yakınsak duruma getirdiği 
tespit edilmiştir. 

Haftacı ve Zainiguli (2016) çalışmalarında; muhasebe uygulamaları-
na etkili çevresel faktörler üzerinde durulmuş, Çin’de muhasebe uygula-
malarına etkili olan faktörler ele alınmış, ardından Çin muhasebe iklimi, 
muhasebe teriminin ortaya çıkışı, muhasebede abaküsün kullanılışı, mu-
hasebe kayıtları, kültür etkisi, Çin muhasebe ajansı ve Çin’de muhasebe 
meslek örgütlenmesi incelenmiş, Çin muhasebe ikliminin iyileştirilmesi-
ne yönelik öneriler getirilmiştir. 

Terzi (2018) çalışmasında, 2005 yılı sonrası eleştirel muhasebe üze-
rine, muhasebe ile politika ve ideoloji arasındaki karmaşık ilişkiyi çok 
boyutlu açıkladığı düşünülen, ABD ile Çin arasında karşılaştırmalı bir 
analiz olanağı sunan bazı yayınları özetlemiş ve tartışmaya sunmuştur. 

Literatür taramasından da görüleceği üzere dijital dönüşüm süreci 
kapsamında Çin’deki elektronik ortamdaki uygulamaların ele alındığı 
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yayın tespit edilememiştir. Yapılan akademik eserlerden farklı olarak bu 
çalışmanın seçilen ülkeye yönelik dijital çağda elektronik dönüşüm (e-Dö-
nüşüm) süreci uygulamalarının ortaya koyulmasıyla örnek model oluştur-
ması sağlanacaktır. 

5. DİJİTAL ÇAĞDA ASYA ÜLKELERİNDEN ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ’NDE ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ UY-
GULAMALARI ÜZERİNE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM5

Elektronik uygulamalar (e-Uygulamalar) vergi kaçakçılığının önüne 
geçerek ülkelerin vergi gelirlerini güvence altına almakta kalmayıp kamu 
hizmeti kalitesini de yükselterek mükelleflerin işlem hızının artmasını 
da sağlamaktadır (Güzeloğlu, 2016: 111). Bu e-Uygulamalar bağlamında 
ÇHC’deki durumu irdelemek, bunun için de öncelikle elektronik ortamda-
ki belge ve defter düzeni hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır.

5.1. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Ortamındaki Belge ve 
Defter Düzeni

Çin’de ÇHC Maliye Bakanlığı tarafından 10.06.1996 tarihinde, dijital-
leşme sürecinde bilgisayar aracılığıyla belge ve defter tutulmasına yönelik 
ilk düzenleme “Muhasebede Bilgisayarlaşma Hakkında İş Şartnamesi” 
yayımlanmasıdır. Şartname aşağıdaki kapsamda oluşturulmuştur (ÇHC 
Maliye Bakanlığı, Md.17):

(a.) Bilgisayar ortamında defterlerin tutulması ve kâğıt defter yerine 
kullanılması, bilgisayar aracılığıyla muhasebe yazılımını uygulayarak 
muhasebe verilerini işleyip, muhasebe bilgilerinin kaydedilmesi, muhase-
be defter ve raporlarının elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun için 
de uygulanabilir muhasebe yazılımı ve ilgili bilgisayar donanım cihazı 
olmalı, ilgili bilgisayarları kullanılabilecek bilgi ve beceriye sahip mu-
hasebe personeli istihdam edilmeli, katı bir iç yönetim sistemi kurulma-
lıdır. Bu şartları yerine getiren birimler, yerel birimlerin, yerel ilin, özerk 
bölgelerin, doğrudan Merkez Hükümeti altındaki belediyelerin hüküm-
lerine dayanarak ÇHÇ Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bilgisayar 
ortamında defter oluşturma işlemlerine ilk başlanıldığında, üç aydan uzun 
süre içinde (genellikle 6 ayı aşamaz) manuel defter ile düzenlenmelidir. 
Aynı zamanda bilgisayardaki verilerle kâğıt defterdeki veriler tutarlı ol-
malı ve ilgili bölümler tarafından denetlenmelidir.

(b.) Bilgisayar ortamında düzenlenen muhasebe belgeleri, kâğıt belge-
lerin yerine kullanılabilir. İlgili hükümlere uygun olarak denetlenir ve bir 
muhasebe dosyası olarak kaydedilir. 

(c.) Bilgisayarla muhasebede tüm birimler şu şartlara dikkat etmeli-
dir: 

5  Çalışmanın bu kısmı Nadizha (2019) lisansüstü tezinden türetilmiştir.  
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i. Bilgisayarı kullanarak muhasebe belgeleri, defter ve raporları 
yazdırma ile kaydetme işlemleri, Çin birleşik muhasebe sisteminin gerek-
lerini karşılamalı, yazı açık olmalı, muhasebe dosyaları şeklinde saklan-
malı ve saklaması süresi “Muhasebe Dosya Yönetimi Önlemleri” ne göre 
uygulanmalıdır.

ii. Cari dönemin tüm belge ve yardımcı defter verilerinin bilgisa-
yarda saklanması durumunda, büyük defter (defter-i kebir) bu verilerden 
oluşturulabilir. Böylece büyük defterin yerine “Büyük defterin mevcut he-
sabı ve bakiyelerin karşılaştırma listesi” kullanılabilir.

iii. Genel defterler, fiili şart ve iş ihtiyaçlarına göre aylık veya üç ay-
lık ve yıllık olarak basılabilir.

iv. Defter ve belgelerin açık olması şartıyla, bilgisayardan yazdırılan 
belge ve defterlerdeki tablo satırları uygun şekilde azaltılabilir.

(d.) Bant, disk, optik disk, mikrofilm ve diğer medyalarda kaydedilen 
defterler ve raporlar, muhasebe dosyasının saklanma birimi olarak aşağı-
daki şartları yerine getirmelidir:

i. Muhasebe bilgileri bant, disk, optik disk, mikrofilm ve diğer med-
yalarda kaydedilip, defterleri yazdırmaması halinde, ÇHC Maliye Bakan-
lığı’ndan onay başvurusu yapılmalıdır.

ii. Medyalarda saklama süresi, kâğıt defter ve raporların saklama sü-
resi ile aynıdır.

iii. Belgeler, büyük defter, günlük nakit defteri ve günlük banka mev-
duat defterinin yanısıra ayrıca ilgili vergilendirme, denetim ve diğer yö-
netim bölümlerinin gereksinimlerine uygun tutulan defter ve raporlar da 
zamanında yazdırılmalıdır.

iv. ‘Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler’, muhasebe verilerini kaydet-
mek için bant, içerisinde verilerin saklanabildiği sayısal veri ortamı (Com-
pact Disc-CD), mikrofilm vd. medyaları kullanmalı, muhasebe dosyaları-
nı saklamak için disket kullanımı azaltılmalıdır.

v. Manuel defter düzenleme işleminin değiştirilmesinden sonra, tüm 
birimler iş yapılan günde defter düzenlemeli ve dönem sonunda muhasebe 
raporları yazdırılarak alınmalıdır.

Günümüzde, bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ile artık çoğu iş-
letme bilgisayar aracılığıyla muhasebede program ve/veya yazılım kul-
lanmaktadır. Geleneksel muhasebede defter kullanımı ile bilgisayarla 
muhasebede belge ve defter uygulaması arasında temel farklılıklar şöyle 
özetlenebilir: Geleneksel muhasebenin temel modu “Muhasebe belgeleri 
→ Defter → Muhasebe raporu” dur. Muhasebe raporlarının hazırlanması 
tamamen bilgi ve esasa dayalı defterlere bağlıdır. Bilgisayarla muhase-
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benin temel modu “Muhasebe belgeleri → Muhasebe defteri”, “Muha-
sebe belgeleri → Muhasebe raporu” şeklindedir. “Muhasebe belgeleri 
→ Muhasebe defteri”, muhasebe bilgi kullanıcıların ihtiyaçlarını kar-
şılamaktadır. İlk önce defterin işlevleri basitleşir ve bu modda finansal 
tabloları hazırlama gereği ortaya çıkar. Defterlerin organizasyonu işlet-
menin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir ve işlem daha esnekleşir. İkincisi, 
geleneksel muhasebeye göre bilgisayarla muhasebede, belge veri tabanı ile 
defter bilgileri hızlıca özetlenebilir ve kontrol edilebilir (Fan Jiang, 2017: 
29). Çin’de defterler; günlük nakit defteri, günlük banka mevduatı defteri 
vb. gibi “zaman defteri”, büyük defter “ana muhasebe defteri” ile görü-
nüşüne göre kitap ciltli, yaprak döküntülü ve kart tipi defterler kullanıl-
maktadır. Bilgisayarla muhasebe aracılığıyla tüm defter sayfaları yaprak 
döküntülü defter formunda basılabilmektedir.  Defteri kebirin geleneksel 
üç sütunlu borç alacak defteri ve konular özet defteri olarak iki formatı 
vardır. İkinci format birincisinin yerini alabilmektedir. Yardımcı hesap 
defterinin üç sütunlu, çok sütunlu ve para miktarlı olarak üç formatı bu-
lunmaktadır (Chen Juan, 2014: 32). Örneğin, günlük nakit defteri kasada-
ki günlük nakit giriş, çıkış ve nakit tutarlarını kaydetmek için kullanılan 
bir defterdir. Bu defterin şekli genellikle borç, alacak ve bakiye tarafları 
için üç sütunludur. “Üç sütunlu defter olarak bilinen büyük defter”, para 
birimi kullanılarak hesaplanır ve sadece her bir hesabın artış azalış tutarı-
nın kaydıdır. Üç sütunlu büyük defterin kaydı, muhasebe belgelerine göre 
tek tek ve belirli bir yöntemle toplanabilir, günlük ve aylık olarak kayde-
dilir. Defterler; standart defter ve dinamik defter olarak ayrılabilmekte, 
standart defterin formatı genelde sabit iken dinamik defterin tasarım fik-
ri tamamen kullanıcıya bağlı seçilmektedir. Bilgisayar ortamında defter 
uygulaması gerçek zamanlı bilgileri yansıtmaktadır. Defterler doğrudan 
belgelerden oluşturulur ve bilgisayarda saklanır. Ayrıca CD’ler, diskler vb. 
gibi ortamda saklanmasının yanısıra uzaktan erişimde medya ile internet 
modunda tutulabilir (Xiong Fang, 2017: 18).

Çin’de elektronik ortamda defter düzenlenmesi ve finansal raporla-
mada esas alınan evrensel dilin   kullanımı da önem arz eden konular 
arasındadır.

5.2. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Genişletilebilir İşletme Raporla-
ma Dili (eXtensible Business Reporting Language-XBRL) Kullanımı

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (eXtensible Business Repor-
ting Language-XBRL); bilgisayar ortamında ve internet üzerinden deneti-
min yapılmasında birçok noktada denetçilere maliyet ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır. XBRL kullanımının denetim şirketleri arasında yayınla-
şacağı tahmin edilmektedir (xbrl.org, 11.03.2013).  Türkiye’de defterle-
rin elektronik ortamda hazırlanması için XML formatında bir standart 
olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL esas alınmıştır (edefter.gov.
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tr, 15.08.2020). Açık bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, fi-
nansal bilgilerin web üzerinden aktarımını gerçekleştirmekte ve finansal 
raporlama ile defter spesifikasyonları kullanılmaktadır. 

Çin’de XBRL’in gelişimi menkul kıymetler alanında başlatılmıştır. 
Bu bağlamda ÇHC Sermaye Piyasası6, sahip olduğu büyüklük ile geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkelerin yakından izlediği bir piyasa konumunda-
dır. Çin’de Şanghay ve Şenzhen Menkul Kıymet Borsaları (her iki menkul 
kıymet borsasında da kote olan ortak şirketler mevcut), Şanghay Türev 
Borsası, Dalian Emtia Borsası, Zhengzhou Emtia Borsası ve Çin Finansal 
Türev Borsası bulunmaktadır (Değertekin, 2009: 16-17). 

Çin’de XBRL kullanımı, şu kronolojik sırayla gelişme göstermiştir 
(xbrl-cn.org, 22.12.2018):

• Kasım 2003’te Şangay Menkul Kıymetler Borsası’nda, Çin’de ilk 
olarak XBRL’e dayalı borsaya kayıtlı şirketler için bilgi açıklama standar-
dı uygulanmıştır. 

• Ocak 2005’te Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası tarafınca 
XBRL raporlama sistemi 1.0 versiyonu yayınlanmıştır. 

• Nisan 2005 ve Mart 2006’da Şangay Borsası ile Shenzhen Borsası 
artarda XBRL Uluslararası Organizasyona katılmıştır. 

• Şubat 2006’da Çin Sermaye Piyasası (Menkul Kıymet) Düzen-
leme Komisyonu (China Securities Regulatory Commission-CSRC) Bil-
gi Merkezi, Çin Sigorta Yasal Düzenleme Komisyonu (China Insurance 
Regulation Commission-CIRC) Bilgi Merkezi, Çin Halk Bankası Kredi 
Bilgi İdaresi, Çin Bilimler Akademisi Enstitüsü ve Şangay Menkul Kıy-
metler Borsası Finansal Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından ortakla-
şa “Çin’deki Bölgesel Örgütler için XBRL Tanıtım Derneği” ve Kasım 
2008’de “XBRL Çin Bölgesel Organizasyonu” kurulmuştur. 

• Nisan 2009’da XBRL, ÇHC Maliye Bakanlığı “Çin’de Muhasebe 
Bilgi Paylaşımını Destekleme Konusunda Yol Gösterici Görüşler”de mu-
hasebe bilgi standardına dahil edilmiştir. 

• Ekim 2010’da Devlet Standardizasyon İdaresi Komisyonu ve ÇHC 
Maliye Bakanlığı, ulusal standartların XBRL teknik şartnamesi serisini 
ve “İşletmeler İçin Muhasebe Standartlarının Genel Taksonomisi”ni ya-
yımlamıştır. 

Çin’de XBRL’in ana kullanım alanları bazında kullanıcıları da aşağı-
daki gibi sıralanıp açıklanabilir (Mao Yuan ve Chen, 2011: 87): 

a. İşletmeler ve kurumlar: XBRL, işletmeler ve kurumlar için mu-

6  Günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda piyasalar ve işlemler bazında da değişiklikler 
görülebilmektedir. 
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hasebe sistemi ile iç yönetim kontrol sisteminin bilgi değişimini, finansal 
raporlama ve iç kontrolün entegrasyonunu sağlar. 

b. Yatırımcı ve alacaklılar: Yatırımcılar, alacaklılar vd. için XBRL, 
bilgiye erişim maliyetini önemli ölçüde azalttığından, daha bilimsel ve 
rasyonel yatırım ve kredi kararları verilebilir. 

c. Muhasebeciler odası: Muhasebeciler odasına kayıtlı meslek men-
supları tarafından denetlenen müşteriler için XBRL kullanımı ile müşteri 
bilgi sistemlerinden veri işlemlerini yapmak büyük ölçüde basitleşir, de-
netçiler iş ve finansal durumları analizine daha fazla odaklanır.  

d. Makroekonomik yönetim departmanı: Makroekonomik yönetim 
departmanı için, şirketler ve muhasebe aracıları örnek belgeleri alma yo-
luyla, uyumlu XBRL teknolojisi ile derinlemesine analizler yapabilirler. 

e. Devlet denetim organı: Devlet denetim organları açısından XBRL 
ile farklı denetim kurumları arasındaki veri engelleri aşılarak kaynak pay-
laşımlı-birleştirilmiş bir denetim platformu oluşturulabilir.

f. Yazılım geliştirici: XBRL için özellikle yerli yazılım geliştiricile-
rince tedarikçilerine teknik destek sağlanabilir.

Yukarıda sıralanan kullanıcıların Çin’de XBRL finansal raporundan 
beklentileri de şöyledir (Mao Yuan ve Chen, 2011: 88):

 Genişletilmiş sınıflandırma ölçütleri ile ilgili teknik standart ge-
liştirme ve tanıtımına katılmak,

 ÇHC Maliye Bakanlığı’nın birleştirilmiş gereksinimlerine göre, 
ilgili taraflara evrensel taksonomiyi karşılayan çözümler sunmak,

 XBRL ulusal ve genel sınıflandırma standardının gerekliliklerini 
karşılayan finansal yazılım veya yönetim bilgi sistemini yükseltmek,

 Genel ve genişletilmiş taksonomiye uygun olarak XBRL raporla-
rını analiz etmek için çeşitli uygulama araçlarını geliştirmek,

 Kullanıcıların XBRL ile ilgili uygulama eğitimlerine ve yetenek-
lerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Bu çalışmada elektronik muhasebe (e-Muhasebe) uygulamalarından, 
Çin’de elektronik ortamda düzenlenen e-Fatura uygulaması ayrıntılı bir 
şekilde bütünleşik çerçevede incelenmiştir.  

5.3. Çin Halk Cumhuriyeti Elektronik Fatura Uygulamaları Üze-
rine Bir İnceleme

Çalışmada, ÇHC’de elektronik ortamda düzenlenen e-Fatura uygula-
malarının incelenmesi esaslı araştırma konusunu oluşturmuştur. Araştır-
manın amacı; Asya ülkelerinden Çin’deki e-Fatura uygulamasını bütüncül 
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bir bakış açısıyla irdelemektir. Bu amaçla, çalışma sadece Çin’deki e-Fa-
tura uygulamasını kapsamaktadır. Araştırmanın ana kütlesi Asya ülkeleri, 
örneklemi ise Çin’dir. Güncel bilgilere, 2018 yılında periyodik aralıklar-
la yapılan taramalar sonucu erişilmiştir. Araştırmanın kısıtları arasında; 
Çin’deki sadece e-Fatura uygulamasının ele alınması, seçilen ülke örneği 
bilgisinin Çince’ den çevirisi yapılarak sunulmasının oldukça emek ve za-
man alıcı bir süreç gerektirmesi sayılabilir. Ayrıca çalışma konusu, çok 
geniş kapsamda olduğundan Türkiye dahil diğer ülkelerle karşılaştırması 
yapılmamıştır. Çalışmada üç dil (Türkçe, İngilizce ve Çince) kullanımı, 
farklılık yaratacak düzeyde akademik literatüre zenginlik kazandıracak 
boyuttadır. Araştırmada; ülke sınırlamaları nedeniyle, yüzyüze görüşme 
tekniği kullanılamamış, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay (vaka 
analizi) tekniğinden yararlanılmış, internet aracılığıyla web tabanlı tara-
ma yapılmış, veri toplamasında dokümanlar içerik analizine tabi tutul-
muştur. Yapılan araştırma bulgularının değerlendirmesi alt başlıklar ha-
linde açıklanabilir.

5.3.1. Asya Ülkeleri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Fa-
tura Uygulaması 

Dünya ülkelerinde e-Fatura zorunluluğu, kayıt dışı ekonomi ile mü-
cadele ve vergi kaçakçılığını önleme çalışmalarının sonucu başlatılmış-
tır (Bağrıyanık, 2016: 4). Elektronik bir devlet modeli inşa etme çabası 
dünyanın her yerinde kendini göstermekte ve e-Dönüşüm’ ün en önemli 
unsurlarından birisi olan e-Fatura; Amerika’dan Avrupa’ya, uzak doğu-
dan Kuzey Afrika’ya kadar dünyanın birçok ülkesinde kamu ya da özel 
fark etmeksizin pek çok alanda kullanılmaktadır. Asya’daki birçok ülkede 
özellikle büyük firmalar, internet bankacılığı üzerinden e-Fatura gönde-
rimi yapmakta olup, lider konumda olan ülkeler arasında Singapur, Hong 
Kong, Tayvan ve G. Kore sayılmaktadır.  Bu ülkelerde özel sektör elekt-
ronik ticaret (e-Ticaret) modeli olarak İşletmeden İşletmeye (Business to 
Business-B2B) / İşletmeden Devlete (Business to Government-B2G) kate-
gorilerinde e-Fatura’nın gelişmesinde lokomotif konumundadır. Singapur 
ve Hong Kong gibi ülkelerde hükümet kayıt tutma ve e-Fatura için çeşitli 
yasal düzenlemeleri yapmışlardır. “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin top-
lum yararına kullanılması örneği: Çin” gösterilmektedir (ozelentegrator.
com, 28.07.2020). 

Çoğu Asya ülkesi e-Fatura değişimi konusunda yasal hazırlıklarını 
tamamlama aşamasındadır.  Asya ülkelerinde de e-Fatura çalışmalarında 
temel hedef vergi kayıp ve kaçağını engellemektir. Büyük ölçekli fatu-
ra sağlayıcıları kurum Portal’ı veya internet bankacılığı üzerinden fatura 
gönderimiyle işe başlamışlardır. Asya ülkelerinden Çin’de vergi kaçağının 
azaltılmasına yönelik Çin “Altın Vergi Projesi-AVP (Golden Tax Proje-
ct-GTP)” ne göre e-Faturanın bir gereği olarak bilgi teknolojilerinin kulla-
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nılması gerekliliği ortaya çıkmış ve Çin Katma Değer Vergisi (KDV) Ka-
nunlarına uyumu geliştirecek bilgi teknolojilerinin çabaları kapsamında 
kullanılmaya başlanmıştır (Bağrıyanık, 2016: 10-11). Geliştirilen AVP ile 
tamamen gönüllülük esasına dayanan e-Fatura kullanımı teşvik edilmek-
tedir. Böylece çoğu dünya ülkesinde yaşanan vergi kaçırma olaylarının 
önüne geçilebilmektedir. Hindistan’da da zorunluluk söz konusu olmayıp, 
Çin’deki gibi e-Fatura kullanımı için teşvik çalışmaları yürütülmektedir. 
2015 yılının başında, elektronik olarak iletilecek yurt içi faturalara ve iliş-
kin tüm hizmetlere izin verilerek yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca dünyada birçok ülkede örneği olduğu gibi yine kâğıt faturalar pdf 
formatına dönüştürülüp online kanallarla (elektronik posta aracılığıyla 
gibi) müşteriye iletilmektedir. Temmuz 2016’dan itibaren Endonezya’da 
vergiye tabi tutulacak olan girişimcilerin, vergi ödemelerini sadece on-
line olarak yapmaları ve KDV faturalarını elektronik olarak çıkarmala-
rını kapsayan yasa yürürlüğe girmiştir (ozelentegrator.com, 28.07.2020). 
Çin’deki Genel KDV fatura incelemesine geçilebilir.

5.3.2. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Genel Katma Değer Vergisi 
Elektronik Fatura ve Mükellefiyet

ÇHC’de Genel KDV e-Faturası7, “Katma Değer Vergisi Elektronik 
Fatura Sistemi-KDV EFS” üzerinden yükletilip, e-Fatura servis platfor-
mu üzerinden sorgulanan ve indirilen genel KDV faturasına verilen addır. 
Kâğıt faturadan farklı olarak alıcı taraf dijital sertifika yoluyla elektronik 
ortamda imzaladıktan sonra kullanılmaktadır (ck100.com, 26.02.2018). 
Çin’de elektronik ortamda e-Faturanın görünümü şekil 1’deki gibidir.

Şekil 1: Çin Halk Cumhuriyeti’nde Genel KDV e-Fatura Görseli

Kaynak: baike.baidu.com, 23.02.2018.

7  Çalışmada “Genel KDV e-Fatura”, bundan sonra kısaca “e-Fatura” olarak ifade edilecektir. 
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ÇHC’de e-Fatura kapsamına; e-Ticaret, telekomünikasyon, kurye, 
kamu hizmetleri, alışveriş merkezleri ve diğer sanayilerin yanısıra evren-
sel makine faturası ve genel KDV faturayı yaygın kullanan mükellefler 
girmektedir. ÇHC’de e-Fatura uygulamasının genel işleyiş akışı aktarıla-
bilir.

5.3.3. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Fatura Uygulaması 
Genel İşleyiş Şekli

ÇHC’de e-Fatura uygulamasının genel işleyişi şekil 2’deki gibi şema-
tize edilmiştir.

Şekil 2: Çin Halk Cumhuriyeti’nde E-Fatura Uygulaması Genel İşleyiş Akış 
Şeması

Kaynak: chinatax.gov.cn, 24.02.2018.
Şekil 2’den de görüleceği üzere akış şeması unsurları; bilgi senkroni-

zasyonu, fatura kodlaması, e-Fatura veri üretimi, format oluşturma, ayrın-
tılı bilgilerin vergileme otoritelerine iletilmesi kısaca açıklanabilir (ÇHC 
Vergi Dairesi, 84. Md.):

 Bilgi senkronizasyonu: Mükellefler, e-Faturalar düzenlemek için 
Genel KDV EFS’in güncellenmiş versiyonunu kullanmakta ve vergi top-
lama sistemi ile onay bilgileri sistem aracılığıyla senkronize edilmektedir.
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 Fatura kodlama: Vergi toplama sistemi, e-Fatura kodunu arayüz 
yöntemini kullanarak KDV EFS’ye senkronize etmektedir. Veri arayüz 
spesifikasyonlarının iki tipi bulunmaktadır. Bunlar; Vergi Kontrol Fatu-
ralandırma Sistemi-VKFS’in ya bağımsız sürümünü kullanıp e-Fatura dü-
zenlenen mükellef ya da sunucu sürümünü kullanan mükellef içindir. 

 E-Fatura veri üretimi: Mükellefler, AVP başka bir ifadeyle Vergi 
Kontrol Projesi-VKP bağımsız veya sunucu sürümünde e-Fatura düzen-
leyebilmektedirler. E-ticaret gibi çok miktarda fatura alan şirketler, iş-
letmelerin çok sayıdaki faturalandırma gereksinimlerini karşılamak için 
VKFSnin sunucu sürümünü, buna karşın az sayıda fatura alanlar ise e-Fa-
turalandırmayı ve elektronik veri üretmeyi tamamlamak için VKFS’in 
bağımsız sürümünü kullanmayı tercih etmektedir. 

 E-Fatura formatı oluşturma: E-Fatura doğrudan teşebbüste üreti-
lebilmektedir. Ancak üçüncü taraf EFS servis platformunu kullanan mü-
kellefler olabilmektedir. Bu durumda söz konusu e-Fatura verilerini üçün-
cü taraf e-Fatura servis platformuna iletme zorunluluğu bulunmaktadır.

 E-Faturanın ayrıntılı bilgilerinin vergileme otoritelerine iletilme-
si: E-Faturanın detayları, KDV EFS aracılığıyla, vergi otoritelerine akta-
rılmakta ve böylece e-Fatura veritabanına girmektedir.

ÇHC’de e-Fatura işlem türleri ve özelliklerine geçiş sağlanabilir.

5.3.4. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Fatura İşlem Tür ve 
Özellikleri

ÇHC’de son yıllarda ağ bilgi teknolojisinin hızlı gelişimiyle Çin piya-
sasında işletmelerin büyüklük ve iş hacimlerine göre üç tür e-Fatura işlemi 
kullanılmaktadır. Bunlar kısaca aşağıdaki gibidir (Guo ve Bao, 2012: 62):

(1.) Birincisi, istikrarlı bir tedarik zinciri ve lojistiği olan büyük iş-
letmeler tarafından kullanılmaktadır. Böyle bir süreçte, faturayı veren ve 
alan iki tarafın sistemleri birbirine bağlanır. Sistem tarafından üretilen fa-
tura bilgileri internetten birbirlerine otomatik olarak aktarılır. Faturaların 
içeriğine ve sistemin sipariş bilgilerine göre kontrol edilir. İşletmenin fi-
nansal analizinin doğruluğu büyük ölçüde arttırılır. Küçük işletmeler için 
birim maliyeti de yüksek olan Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise 
Resource Planning-ERP) sistemi tarafından üretilen e-Fatura; sipariş nu-
marası, satın alma miktarı, fiyatı, vergi ve irsaliye numarası gibi sipariş-
lerdeki çeşitli bilgiler otomatik olarak kolaylıkla eşleştirilebilir. 

(2.) İkincisi, çoğunlukla hizmet odaklı orta büyüklükteki işletmeler 
tarafından kullanılmaktadır. Bu işlem, fatura içeriğini pdf formatlı e-Fa-
turalara veya bir dizi veri koduna dönüştürerek müşteriye aktarılabilecek 
şekilde tasarlanmış özel bir sistemdir. Servis sağlayıcı, satıcı ve alıcı için 
karmaşık sistem bağlantıları tasarlamaya ihtiyaç duyulmaksızın komple 
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bir hizmet seti sunar. Ayrıca müşteriler ve tedarikçilerin iş iletişimini ko-
laylaştırır. 

(3.) Üçüncüsü, parçalanmış siparişler ile mikro büyüklükteki tedarik-
çiler olan küçük işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Bu işlem, diğer 
ikisine göre daha düşük işlem maliyetine sahiptir. Tedarikçiler bir hesap 
açtırarak fatura bilgilerini web sayfasında veya toplu web sayfalarında 
müşteriye iletebilirler. 

ÇHC’de e-Fatura uygulaması için yasal dayanaklar büyük önem arz 
etmektedir. 

5.3.5. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Fatura Uygulaması-
nın Yasal Dayanakları

ÇHC’de e-Fatura uygulamasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler 
aşağıdaki gibi kronolojik olarak sıralanıp açıklanabilir (Zhou Hai ve Wang 
Chun, 2016: 86-87):

(1) Çin’de e-Fatura üzerindeki çalışmalar 2009 yılında başlatılmıştır. 
Hükümet ilgili yasalarla şartlara uygun olan işletme ve şehirlerin e-Fatura 
uygulamasına geçişini teşvik ederek desteklemiştir.

(2) Haziran 2011’de; Çin Lojistik ve Satın Alma Birliği “Çin Elektro-
nik Faturalar Mavi Kitabı”nı başarıyla yayımlayarak Çin’in e-Fatura uy-
gulamasının ilk adımı atılmış ve e-Fatura kullanımını teşvik edici temel 
şartlar hazırlanmıştır. 

(3) Ekim 2011’de; ÇHC Ticaret Bakanlığı “E-Ticaretin Geliştirilmesi 
Hakkında Yol Gösterici Fikirler” başlıklı bir tebliğ yayımlayarak e-Tica-
retin gelişiminde standardizasyon sağlanmıştır. 

(4) Şubat 2012’de; Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu “E-Tica-
retin Sağlıklı ve Hızlı Geliştirilmesini Teşvik Ettirme Bildirisi”ni yayımla-
yarak e-Fatura pilot uygulaması yürütülmeye karar verilmiştir. Pilot uy-
gulama sırasıyla; Pekin, Zhejiang, Guangzhou ve Shenzhen ile diğer 22 il 
ve ilçede başlatılarak gerçekleştirilmiştir. Devlet Vergi Dairesi “E-Fatura 
Yönetim Metodu” da ülkenin EFS kullanılarak fatura düzenlemesini teş-
vik etmiştir. 

(5) Mayıs 2012’de; Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel 
Ofisi, “E-Ticaret Pilot Kentlerin Pilot Projesini Ulusal E-Ticaret Mode-
li Kentinde Organize Etme Bildirisi”ni yayımlayarak e-Faturaların temel 
amaç ve kullanım düzenlemeleri sunulmuştur. Temelde vergileme otorite-
leri tarafından üretilen genel KDV fatura ile aynı hukuki sonuçları ortaya 
çıkarmaktadır. 

(6) Haziran 2013’te; Pekin Sanayi ve Ticaret İdaresi, Pekin Ticaret 
Konseyi, Pekin Devlet Vergi Dairesi ve Pekin Yerel Vergi Dairesi birlikte 
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Pekin e-Fatura pilot uygulaması hakkında bir bildirim yayınlamış ve o 
tarihten itibaren, Pekin’deki e-Fatura pilot çalışması resmen başlatılmıştır. 

(7) Aralık 2013’te; Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Devlet 
Vergi Dairesi, Devlet Arşiv Bürosu ve Maliye Bürosu birlikte “Elektronik 
Fatura ve Elektronik Muhasebe Dosyalarının Pilot Uygulaması Hakkın-
daki Duyuru”sunu yayımlayarak dosyaların elektronik dosya (e-Dosya)’ya 
dönüşmesi hızlandırılmıştır. EFS ile işletme elektronik muhasebesinin 
(e-Muhasebe) yerleştirilmesi önerilmiştir. Bu da e-Faturanın gelecekte bir 
geri ödeme belgesi olmasına dayanak oluşturmuştur. 

(8) Haziran 2014’te; PICC Mülk ve Kazazeden Limited Şirketi ve Pe-
kin Gelir İdaresi (Pekin Internal Revenue Service-IRS) tarafından resmi 
olarak e-Fatura hizmet platformu üzerine ilk kez kaydedilen e- Fatura ba-
şarıyla teslim alınmıştır. 

(9) Temmuz 2014’te; Devlet Vergi Dairesi tarafından “Yükseltilmiş 
KDV Fatura Sisteminin Elektronik Fatura Deneme İşletimi ile İlgili Konu-
lar Hakkında Bildirim”i resmi olarak yayımlanmıştır.  

(10) Ağustos 2015 tarihinden itibaren Pekin, Şanghay, Zhejiang ve 
Shenzhen’de yükseltilmiş KDV EFS deneme işlemlerinin yürütülmesine 
karar verilmiştir.

(11) Ocak 2015’te; Devlet Vergi Dairesi tarafından “KDV Elektronik 
Faturası ile İlgili Duyuru” yapılmıştır.

(12) Aralık 2015’ten itibaren, ülke çapında KDV EFS ile genel KDV 
e-Faturası düzenlenmesinin başlatılmasına karar verilmiştir. ÇHC Vergi 
Dairesi, “Katma Değer Vergisi Elektronik Fatura Sistemi ile Çıkarılan 
Genel KDV Elektronik Faturaların Uygulanmasına İlişkin Bildirim” ya-
yınlanmıştır. Bildirimde, fatura alıcı ve satıcı taraftan hangisi kâğıt fatura 
istiyorsa, kendisi genel KDV e-Faturanın kâğıt versiyonunu bastırabilir. 
Yasal geçerliliği, temel kullanım ve düzenlemeleri, vergileme otoritesi ta-
rafından üretilen genel KDV faturaları ile aynıdır.

(13) Yine Aralık 2015’te; ÇHC Maliye Bakanlığı ve Devlet Arşivle-
rince “Muhasebe Dosya Yönetim Önlemleri” duyurulmuştur. Söz konusu 
önlemler içinde tedarikçiler tarafından oluşturulan dosyalama kapsamına 
ait e-Muhasebe verisinin sadece elektronik ortamda saklanabileceği de 
açıkça belirtilmiştir. Böylece ilk kez e-Muhasebe dosyası oluşumu yasal 
hale getirilmiştir. 

(14) 2016 yılının başında; ÇHC Maliye Bakanlığı ve Eyalet Arşivleri 
tarafınca “Muhasebe Dosya Yönetimi Önlemleri” ile e-Muhasebe dosya-
larının yasal durumu hakkında açıklama yapılmıştır. Söz konusu önlem-
lerde belirtilen şartlar sağlandığı sürece, e-Fatura düzenlenen kişi veya 
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fatura alan kişi sadece elektronik olarak faturayı dosyalayıp kaydedebi-
lecektir.

ÇHC’de e-Fatura kullanımı birtakım avantajlar da sağlamaktadır.

5.3.6. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Fatura Kullanım 
Avantajları 

Çin’de e-Fatura kullanımının avantajları aşağıdaki gibi açıklanabilir 
(Hu Meng, 2015: 285).

(a) İşletme maliyetlerinden tasarruf sağlanır ve çevre korunur: E-Fa-
turada kâğıda ihtiyaç bulunmadığından veriler elektronik kayıt (e-Kayıt) 
şeklinde veri tabanında saklanır ve e-Faturanın İnternet’te dolaşımı sağ-
lanır. İşletme maliyet düşüşünün yanısıra e-Fatura basımı gerekmediğin-
den, çok miktardaki kâğıt tüketilmemiş olur. Finlandiyalı bilim adamları 
önerilen karbon izi araştırma yöntemine göre, Çin’in kâğıt fatura tüketimi 
yıllık 772.200 kâğıt gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, e-Faturalar kâğıt 
fatura sistemine göre en az %63 karbon emisyonunu azalışı sağlar. E-Fa-
tura kullanımıyla kaynaklar ile ekolojik çevre de korunur.

(b) İşletme ve vergileme otoritelerinin verimliliğini artırır: E-Fatura 
uygulamasından sonra, işletme e-Fatura düzenlerken direkt e-Fatura bil-
gi sistemindeki alıcının fatura bilgilerinden istediği bilgiye sahip olabilir. 
Böylelikle fatura bilgileri doğruluğu incelenebilir ve iş verimliliği arttırı-
lır.

(c) Sahte faturaların düzenlenmesini de azaltır: Piyasada her gün 
dolaşımda olan çok sayıda faturanın güvenilirliğinin nasıl sağlanacağı 
Gelirler İdarelerin başlıca sorunları arasındadır. E-Fatura verileri daha ko-
laylıkla istatistiksel analiz edilebilir ve vergileme otoriteleri gelişmiş ağ 
teknolojisini kullanarak çok sayıda e-Fatura bilgi sınıflandırma istatistik-
lerini yapabilirler.

(d) Tüketicilerin haklarını korumada yardımcı olur: E-Faturaların 
saklanması ağ veri tabanında olduğundan, tüketicilerin fatura saklaması-
na gerek bulunmaksızın istenildiği an ibrazı da web sitesinden ilgili e-Fa-
tura bilgileri bulunarak kolaylaşır ve çıkarları korunabilir.

Çin’de e-Fatura uygulamasının belirtilen avantajlarının yanında uy-
gulamanın yaygınlaşması sürecinde değişim-dönüşüm aşamasında bir-
takım zorluklar da yaşandığı bilinmektedir. E-Fatura kullanımı için ileri 
teknolojiye gereksinim duyulduğundan tüketicilerin bu tür yeni uygula-
maları bir an önce kabul edip benimsemesi gerekir. Bu da bazen zaman 
alıcı olmaktadır. Hatta bazı tüketicilerce ağ ortamında depolama alanının 
güvenilirliği haklı olarak sorgulanmaktadır. E-Fatura, web sitesi aracılı-
ğıyla ayrı ayrı faturanın bilgileri kontrol edilerek sorgulanır ve doğrula-
ması yapılır. Kısacası e-Fatura’dan e-Kayıt olduğundan denetçilere dene-
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tim teknolojisini kullanarak denetim çalışmalarını sürdürmelerini zorunlu 
hale getirmektedir (Kong Wan, 2015: 30).

Günümüzde sanal para kullanımında belge düzenlenmesi, teknoloji 
ilişkisi ve siber güvenlik durumu tartışılan konular arasındadır. 

5.3.7. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Elektronik Fatura ve Block Zin-
cir Teknolojisi İlişkisi

Çince resmi fatura kelimesi yerine kullanılan ‘Fapiao’, ülke içinde sa-
tın alınan herhangi bir mal veya hizmet için ÇHC Vergi Dairesi tarafından 
verilen yasal belgedir. Satıcı tarafından sağlanan bu belgeler, Çin hükü-
meti tarafından vergi ödemelerini izlemek ve vergi kaçakçılığını önlemek 
için kullanılmaktadır. Bireyler fapiao sayesinde vergi geri ödemelerini 
alabilmekte ve şirketler ise işlemlerini bu belgeler üzerinde yapmaktadır. 
Çin Hükümeti, Ağustos 2018’de ülkenin kurumsal ve kamu fonlarını sahte 
faturalarla zimmetlerine geçirenlerle savaşmak amacıyla ‘Blockchain Tek-
nolojisi’nden yararlanma kararı almıştır. Bu bağlamda Ağustos ayı başın-
da Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent, tüccarlar ve 
vergileme otoriteleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış faturalar 
için, bir pilot Blockchain ekosistemi oluşturmuştur.  Blockchain destek-
li e-Fatura sistemiyle, müşterinin online ödeme sırasında sadece WeChat 
uygulamasını kullanması yeterli görülmüştür (bctr.org, 28.07.2020). 

2019 yılı itibariyle Çin’in güneyindeki Şıncın kentinde blok zincir 
üzerinden EFS kurulduğundan bu yana düzenlenen e-Fatura tutarının Çin 
para birimi Yuan olarak 7 milyarı geçtiği bildirilmiştir. Şinhua ajansının 
haberine göre, mobil ve dijital ödeme sistemleriyle öne çıkan ülkenin gü-
neyindeki Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde Vergi İdaresi 2018 
yılı Ağustos ayından bu yana blok zincir teknolojisi üzerinden 10 milyon-
dan fazla fatura kesmiştir (Kabakcı, 2019, aa.com.tr, 28.07.2020). 

Söz konusu bu olgular, çalışmada güncel gelişmeleri sunabilmek 
amacıyla haber niteliği taşıyan bilgi olarak değerlendirilmiştir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Dijital çağda e-Dönüşüm sürecinde e-Muhasebe uygulamaları ola-
rak başta elektronik ortamdaki temel e-Belge, e-Fatura’dır. Bu çalışmada 
Asya Ülkelerinden ÇHC’de e-Fatura uygulaması ayrıntılı bir şekilde ele 
alınarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. ÇHC’de e-Fatura 
uygulaması üzerine çalışmalar ilk olarak 2009 yılında başlatılmıştır. 2013 
yılında ise e-Fatura pilot uygulamasına resmen geçiş sağlanmıştır. 2015 
yılından itibaren de ülke çapında Genel KDV EFS ile e-Fatura düzenlen-
mesine karar verilmiştir. Çin’de e-Fatura pilot uygulama çalışması teşvik 
edilmeye başladığında, her ülkede olduğu gibi yenilik ve değişim aşama-
sında, ilk etapta çeşitli sorunlarla da karşı karşıya kalınmıştır. Bu durum-
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ların e-Fatura uygulamasının kullanımı ve yaygınlaştırılmasını zorlaştır-
dığı görüldüğünden uygulamalarda çözüm odaklılık esas alınmıştır. 

Günümüzde Covid-19 Pandemi Salgını ile odak noktası ülke haline 
gelişi ülkeye olan ilgiyi bir o kadar arttırıcı olmuştur. Çalışmada seçilen 
ülkenin özelliği gereği diğer dünya ülkeleri örnekleri karşılaştırması ya-
pılmamış, sadece “Çin Örneği” olarak odaklanılmış ve özellikle tek ba-
şına sunulmuştur. Çünkü bu çalışmanın amacı, e-Fatura uygulamasında 
Çin örneğine yönelik farkındalık yaratmaktır. Bu çalışma bağlamında, 
dünyadaki araştırma bazlı yayınlarda özellikli bir ülkenin seçilerek vaka 
analizi şeklinde incelenmesi araştırmanın farkındalığını bir o kadar arttı-
rıcıdır. Güncel e-Muhasebe konusunun ve belgesinin ele alınıp inceleme 
konusu yapılması, seçilen ülke açısından kapsamlı şekilde orijinal dilin 
çevirisinden yararlanılarak değerlendirilmesi, çalışma hazırlanırken üç dil 
(Türkçe, İngilizce ve Çince)’deki yayınlardan konu incelemelerinde ayrı 
ayrı yararlanılması akademik literatür açısından farklılık yaratıcıdır. Bu 
yönüyle çalışma örnek model oluşturarak alanında boşluğu dolduracak ve 
literatüre katkı sağlayacaktır.  



Ailaiti Nadizha, Fatma Tektüfekçi̇368 .

KAYNAKÇA

Bağrıyanık, C. “Dünyada E-Fatura Sunumu”.  Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), http://www.tubisad.org.tr/tr/
images/pdf/dunyada-e-fatura.pdf, (28.07.2020).

Bilanço. (2010). “Çin Muhasebe Enstitüsü TÜRMOB’ u ziyaret etti”. Ekonomik 
Rapor, TÜRMOB Yayını, Temmuz, ISSN: 1307-6620, 17 (165):  1-32, 
Bilanco_165.pdf, https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/ffdf2d80-fb3e-
4e6c-ab6d-a91c25ff05b4/bilanco-dergileri, (04.08.2020).

Bloom, R. ve Solotko, J. (2010). “The Foundation of Confucianism In Chine-
se And Japanese Accounting”. (Çev.: C. Güney ve A.V. Can), Akademik 
Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, S. 20, 
Nisan-Mayıs-Haziran, 1-13, ISSN: 1694-528X, İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celala-
bat-Kırgızistan, http://www.akademikbakis.org, (04.08.2020).

Chen Juan J. (2014). “Kâğıt Defter ve E-Defter”. Ticari Durum Dergisi. 2014 
(22): 31-34.

(陈娟娟. (2014). 纸质账簿和电子账簿的区别. 商情期刊 2014 (22): 31-
34).

Çankaya, F. (2007). “Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik 
Bir Uygulama: Rusya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması” Zonguldak Kara-
elmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1303-9245, 3 (6): 127-
148, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423937175.
pdf, (04.08.2020).

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Maliye Bakanlığı. (1996). Muhasebe Bilgisayar-
laşma Hakkında İş Şartnamesi.

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Raporu, 16.12.2019, Kocaeli Ticaret Odası Yayını: 
Kocaeli, http://koto.org.tr/images/upload/89b346072129d1bcfe998f7b-
f152e909.pdf, (04.08.2020).

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Vergi Dairesi. (2015). E-Fatura Sistemini Kullana-
rak Genel KDV E-Faturası Düzenleme Hakkında Duyuru. 

Değertekin, E. A. (2009). Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası. Türkiye Ser-
maye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), Sermaye Piyasasında 
Gündem, ISSN: 1304-8155, 78: 16-30, SPKAIM_Yayin_ve_Raporlar_
Aylik_Yayinlar_2008_gundem_200902.pdf, (04.08.2020).

Ernst & Young. (Mayıs 2020). COVID-19 ve Sektörlere Etkisi. EY-covid-sek-
torlere-etkisi - EY - Türkiye.pdf, https://www.ey.com/tr/tr/home/ey-co-
vid-19, (06.05.2020).

Ernst & Young. (Nisan 2020). COVID-19 Etki Analizi-Küresel Bulgular ve Alı-
nabilecek Aksiyonlar. covid-19idunya-ve-turkiye-den-bulgular.pdf, htt-
ps://www.ey.com/tr/tr/home/ey-covid-19, (06.05.2020).



 .369İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Guo L. ve Bao N. (2012). “E-Faturanın Gelişim Analizi”. Maliye ve Muhasebe 
Dergisi. 6 (1): 62-63. (郭磊 和 保南. (2012). 浅谈电子发票的发展
概况. 财务与会计杂志. 6(1): 62-63). 

Güvemli, O. (2000). Türk Devletleri Muhasebe Tarihi - Osmanlı İmparator-
luğu’na Kadar. C:1, 2. Bs., İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Ya-
yını: İstanbul.

Güvemli, O. (2012). “Tarih Eğitimi ve Muhasebe Tarihi Eğitimi”, Muhasebe ve 
Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2 (2): 5-21, https://dergipark.org.tr/
tr/pub/muftad/issue/30127/325073, (04.08.2020).

Güvemli, O., Toraman, C. ve Güvemli, B. (2014). Osmanlı İmparatorluğunda 
Devlet Muhasebesi - Anadolu Muhasebe Kayıt Kültürü. Muhasebe ve 
Finans Tarihi Vakfı (MUFTAV), ISBN: 978-605-85912-2-6, Kamu Göze-
timi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: Ankara. 

Güzeloğlu, H. (2016). Elektronik Vergi Uygulamalarında Türkiye’nin Durumu, 
Bölüm I: Ulusal Düzeyde Sorumlu Vergicilik: 111-118”, https://assets.
kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/tr-sorumlu-vergicilik-hakan-guze-
loglu.pdf, (28.07.2020).

Haftacı, V. ve Zainiguli, R. (2016). “Muhasebe Uygulamalarını Etkileyen Fak-
törler ve Çin Muhasebe İklimi”, İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), DOİ: 
10.22139/ibd.40724, 4 (1): 141-158, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobs/
issue/23908, (04.08.2020).

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1919901/content.html, 
(24.02.2018).

http://www.ck100.com/congye/beijing/fxzd/xi2016050314043861592785.shtml, 
(26.02.2018). 

http://www.edefter.gov.tr/edefterhakkinda.html, 15.08.2020).

http://www.xbrl.org, (11.03.2013). 

https://baike.baidu.com/item/, (23.02.2018).

https://bctr.org/cin-yolsuzlukla-mucadele-icin-blockchain-kullanacak-5020/, 
“Çin yolsuzlukla mücadele için Blockchain kullanacak-19.08.2018”, 
(28.07.2020).

https://ebelge.gib.gov.tr/efaturahakkinda.html, (15.08.2020).

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/genel-bil-
giler, T.C. Ticaret Bakanlığı, (15.08.2020). 

https://www.aa.com.tr/tr/ulke-profilleri/cin-halk-cumhuriyeti/901507, 
(22.12.2018).

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538, Koronavirüs ne-
dir: Covid-19’a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri ne-
ler?-08.04.2020, (15.08.2020). 

https://www.mazars.com.tr/Anasayfa/Hizmetlerimiz/Cin-Masasi, (04.08.2020).



Ailaiti Nadizha, Fatma Tektüfekçi̇370 .

https://www.ozelentegrator.com/bilgi-merkezi/e-style/dunyada-e-donusum-or-
nekleri, (28.07.2020).

https://www.xbrl-cn.org/2012/0508/73044.shtml, (22.12.2018).

Hu Meng Q. (2015). “Elektronik Fatura’nın Etkisi ve Teşviki”. Çin İlçe Şirket 
Muhasebe Dergisi. 2015 (8): 285-286.  

       (胡梦齐. (2015). 电子发票带来的影响及其推广. 中国乡镇企业会
计杂志. 2015 (8): 285-286).

Kabakcı, F. “Çin’de blok zincir üzerinden düzenlenen fatura tutarı 1 milyar do-
ları aştı”, 01.11.2019, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cin-de-blok-zin-
cir-uzerinden-duzenlenen-fatura-tutari-1-milyar-dolari-asti/1632588, 
(28.07.2020).

Karabınar, S. (2005). Kültür-Muhasebe Etkileşimi Açısından Muhasebe İkli-
mi-Muhasebeye Kültürel Bakışlar. ISBN: 975-02-0082-9, 1. Bs., Seçkin 
Yayıncılık San. ve Tic. AŞ: Ankara.

Karabınar, S., Demirci, Ş. D. ve Kıymaz, M. (29-30 May 2014). “Yakınsamanın 
Geldiği Nokta Muhasebe Kültürü Bölgelerinde UFRS’lerin Uygulanma 
Durumu Üzerine Bir Araştırma”, 2.Uluslararası Muhasebe ve Finansman 
Sempozyumu (ISAF 2014), Bursa/Turkey: 36-54.

Kardeş Selimoğlu, S., Aslan, Ü. ve Güvemli, B. (2009). “12. Dünya Muhasebe 
Tarihi Kongresinde Sunulan Türk Akademisyenler ve Uygulamacıların 
Bildirileri; Bir Literatür İncelemesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 
42: 217-228, https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad.org.tr/. (04.08.2020).

Kaya, İ. (16-19 Nisan 2003) “FASB-IASB Anlaşması ve Global Finansal Mu-
hasebe Standartlarına Doğru”. 6. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyu-
mu, İstanbul, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyumlar/Sempoz-
yum_06/4Oturum/IdilKaya.pdf, (04.08.2020). 

Kong Wan R. (2015). “Elektronik Fatura Uygulaması Hakkında Birkaç Düşün-
ce”. Ekonomist Dergisi. 2015 (12): 29-31. 

(孔皖容. 电子发票在实际应用中的几点思考来源. 经济师. 2015(12): 29-
31).

Limeng, S. (2012). “Luca Pacioli Zamanında Çin’de Muhasebe”, (Çev.: A. Çelenk 
Üstün), Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ISSN: 2146-
4928, e-ISSN: 2651-3870, 2 (2): 179-197, http://muftav.org/index.php/
muftav-dergisi, (04.08.2020).

Mao Yuan Q. ve Chen Cheng. (2011). “Çin’de XBRL Finansal Raporunun Baş-
vuru Durumu ve Beklentisi”. Kuzey Ekonomik ve Ticaret Dergisi. 2011 
(1): 92-94. 

(毛元青 和 陈晨. (2011). XBRL财务报告在中国的应用现状和前景展望. 
北方经贸期刊. 2011 (1): 92-94).

Nadizha, A. (2019). “E-Dönüşüm Kapsamında E-Fatura ve E-Defter Uygula-
maları Üzerine Bir İnceleme”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 



 .371İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Yüksek Lisans Programı Tezi, 
İzmir, YÖK Ulusal Tez Arşiv Numarası: 584983, https://tez.yok.gov.tr/
UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=_eS_hU1jIMx98e8hIhr7nQ&no=R-
Gs49vVJpjewJpJmk7xaLw.

Otar, İ. (1990). Muhasebede Siyakat Rakamları. Lebib Yalkın Yayımları ve 
Basım İşleri A.Ş.: İstanbul.

Örten, R.  (2007). “17. Dünya Muhasebeciler Kongresi ve Değerlendirilmesi”, 
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33: 6-21, https://dergipark.org.tr/tr/pub/
mufad/issue/35602, (04.08.2020). 

Özertem, M. (2019). Çin Astrolojisi 2019. Elele Dergisi Ocak 2019 Armağan 
Yayını, Binet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş.: İstanbul, 

Solaş, Ç. ve Ayhan, S. (2007). “Çin Muhasebesinin ve Defter Kayıt Teknikleri-
nin Oluşumu Üzerinde Kültür Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,  
34: 189-197, https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35603/395526, 
(04.08.2020).

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (2010). Osmanlı İmpa-
ratorluğu Devlet Muhasebe Sistemi-Merdiven Yönteminin Kullanım 
Alanları. İstanbul.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-19 (SARS-CoV2 
Enfeksiyonu) Rehberi, Bilim Kurulu Çalışması-11.03.2020, COVID-19i-
RehberiV5-25Subat2020.pdf.

Tektüfekçi, F. (2017). E-Dönüşüm Sürecinde Elektronik Muhasebe Uygula-
maları: Elektronik Belge Uygulaması-Elektronik Defter Uygulaması. 
ISBN: 978-605-9515-01-6, KitapAna Basım Yayın Dağıtım Bilişim: İz-
mir. 

Terzi, A. (2018). “Muhasebe Düzenlemeleri: Kontrol Kimde? ABD ve Çin Kar-
şılaştırması”. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, DOI: 10.17498, 
39 (39): 20-29,  https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/article/415104, 
(04.08.2020).

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Oda-
ları Birliği (TÜRMOB). (Nisan 2020). Korona Salgınının Türkiye Ekono-
misine Etkisi-Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu. TÜRMOB Yayınla-
rı-503, Ankara, BultenCovid ekonomi.pdf.

Ülkü, S. (2013). Sosyolojik Bir Kurum Olarak Dinlerin Muhasebe Sistemleri 
Üzerindeki Etkileri. ISBN: 978-605-4485, 1. Bs., Dora Yayınları: Bursa. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397), 05.03.2010 Tarih ve 27512 
Sayılı Resmî Gazete. 

Xiong Fang L. (2017). “Manuel Defter Sistemi ile Bilgisayarlı Defter Sistemi 
Arasındaki Karşılaştırma”. Ekonomik ve Ticari Uygulama Dergisi. 2017 
(10): 18-19.  



Ailaiti Nadizha, Fatma Tektüfekçi̇372 .

(熊芳玲. (2017). 手工账簿体系与电算化账簿体系之比较. 经贸实践. 
2017 (10): 18-19).

Yitik, A. İ. (2011). “Taoculuk-Çin Kökenli Dinî-Felsefî Sistem”. C: 40,  10-12, Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Ansiklopedisi: İstanbul, https://islamansiklo-
pedisi.org.tr/taoculuk, (10.08.2020).

Yitik, A. İ. (2019). Doğu Dinleri. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları: 661, İSAM 
Yayınları: 160, Temel Kültür Dizisi: 33, ISBN 978-975-389-916-1, 4. Bs., 
Türkiye Diyanet Vakfı: Ankara, http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseac-
tion=objects2.detailcontent&cid=1046&catid=4, (10.08.2020).

Zhou Hai L. ve Wang Chun T. (2016). “Çin’de E-Faturanın Gelişimi ve Uygula-
ma Yöntemi Araştırması”. Çin Baş Muhasebeci Dergisi. 3 (152): 86-87. 

(周海龙 和 王春婷. (2016). 我国电子发票的发展历程与推行方法研究. 
中国会计师. 3 (152): 86-87). 

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 26.12.1992 Tarih ve 
21447 (M) Sayılı Resmî Gazete.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10.01.2013 Tarih ve 10703 Sayılı Resmî Gazete.



Bölüm 19
YABANCI YATIRIMCILARA 

YÖNELİK GAYRİMENKUL 

FİYATLARININ YAPAY SİNİR 

AĞLARI YÖNTEMİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 

İSTANBUL - MADRİD ÖRNEĞİ

Engin ÇAKIR1

Cahit İNCİOĞLU2**

1 * Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF İşletme Bölümü, 
Nazilli, Aydın, Türkiye, engincakir@adu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-5906-4178
2 **Doktora Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Aydın, 
Türkiye, cahitincioglu@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2449-5346



Engin Çakır, Cahit İncioğlu374 .



 .375İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

1. GİRİŞ

Son yıllarda küreselleşmenin artması ve ülkelerin, global müşterilerin 
taleplerine daha hızlı cevap verebilir hale gelmesiyle birlikte, gayrimenkul 
sektörü yabancı yatırımcılar için öngörülebilir bir fırsat haline gelmiştir. 
Fakat günümüz konjonktüründe sürekli değişen yatırım fırsatları ve üre-
ticilerin maruz kaldığı yüksek rekabetin daha da şiddetli bir hale gelmesi, 
yabancı yatırımcılara ürün ve hizmet sağlayan firmaların, yeni çözümlere 
eğilmesini gerektirmiştir (Akıner, Esin & Giritli, 2010). Dolayısıyla global 
rekabet ortamından pay almak isteyen firmalar, rakiplere göre farklılaş-
mayı sağlamalı ve bu farklılıkları müşteriye bir pazarlama unsuru olarak 
arz etmelidir (Gül, 2013).

GSYH ve ülkeye giren döviz oranında büyük paya sahip olan gayri-
menkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir 
(Şentürk, 2008). Gayrimenkul sektörü aynı zamanda Dünya istihdamı-
nın yaklaşık %30’una sahiptir. Özellikle Avrupa’da, 1 trilyon Euro’luk ve 
12 milyon kişilik istihdam oranı yaratan gayrimenkul sektörü en büyük 
pazarlar arasında yer almaktadır. Tüm bu veriler inşaat pazarının global 
anlamda önemini de göstermektedir (Duman & Etiler, 2013). Her ne kadar 
inşaat sektöründe talep yoğun olsa da sektör bir takım krizler ve pande-
mi (Covid-19) ile de karşı karşıya kalmıştır. Gerek rekabet gerekse dış 
faktörlerden ötürü Türkiye’de inşaat sektörü yavaşlamaya başlamıştır. Bu 
da ekonomik büyümede de gerilemeler olmasına sebep olmuştur (Göksu, 
Şen & Gücek, 2019). Bu krizi aşmak için ülkelerin piyasaya sunduğu na-
kit arzları ve hükümetin vatandaşlık hakkı tanıma gibi yöntemleri olum-
lu sonuçlar verse de firmaların küresel pazardan daha fazla pay alması 
için, yabancı yatırımcılara kendilerini daha iyi pazarlaması gerekmektedir 
(Özdemir, 2018). Ülkeler arasında gayrimenkul sektörü büyük bir rekabet 
içinde olduğu bu sektörde pazarlama stratejisini iyi kurabilmek için rakip-
lerin büyük verileri iyi analiz etmeleri ve farklı veya üstün yönlerin ortaya 
çıkarılması gerekmektedir (Guo, Sharma, Yin, Lu & Rong, 2017). 

Bu araştırmanın amacı, uluslararası gayrimenkul sektöründe arz edi-
len rakip ürün ve hizmetlerin Yapay Sinir Ağları (YSA) ile tahmin edi-
lerek karşılaştırılmalı olarak ortaya konulmasıdır. Araştırmada öncelik-
le yapancı yatırımcılar için inşaat sektörü ve pazarlama ile ilgili bilgiler 
verilmiş, sonrasında çalışmanın analizinde kullanılan yapay sinir ağları 
yönteminden bahsedilmiştir. Literatür bilgilerinin ardından, İspanya’nın 
en çok yabancı yatırımcı alan Madrid kentinde bulunan 21.740 ev ile Tür-
kiye’de en çok yabancı yatırım alan il olan İstanbul’daki ev kategorile-
ri, yapay sinir ağları yöntemi ile karşılaştırılmış ve böylece İstanbul’daki 
evlerin Madrid’deki evlerden daha ucuz bir yatırım aracı olduğu göste-
rilmiştir. Analiz sonucunda ev fiyatları ile metrekare değişkeni arasında 
r=0,84’lük bir korelasyon bulunmuştur. Ayrıca “oda sayısı”, “banyo sayı-
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sı” ve “otopark” gibi değişken değerleri arttıkça ev fiyatlarının da arttığı 
gözlenmiştir. Diğer taraftan “bina yapım yılı” ile “ev fiyatları” arasında 
diğer değişkenler kadar yüksek bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.

2. TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PAZARLAMA

En yüzeysel pazarlama stratejisinde bile hesaplanması gereken; müş-
teri, fiyat, konum ve tanıtım gibi birçok faktör bulunmaktadır. Kuşkusuz 
bu faktörler sektörün ve müşterilerin yapısına göre değişebilmektedir (Sü-
mer & Eser, 2006). Dolayısıyla pazarlama yöntemleri, müşterinin taleple-
rine yönelik projelere ve pazarlara özel şekillenmeli ve üstün olan kısım 
öne çıkarılmalıdır (Arditi, Polat & Makinde, 2008). Tüm bu sebepler dik-
kate alındığında, inşaat firmaları da yabancı ya da yerli yatırımcılar için, 
müşterilerin taleplerine uygun ve rakiplerinden üstün yanlarını ortaya 
çıkarmalı ve bu faktörleri müşterilere sunabilmelidirler (Dönmez, 2008).

2.1. İnşaat Sektörünün Türkiye İçin Önemi

İnşaat sektörü, bir ülkede ekonomik büyümeyi arttırmak için kulla-
nılan kalkınma yöntemlerinden birisidir (Strassman, 1970). Aynı zamanda 
Strassman (1970) eğer dikkat edilmezse inşaat pazarının, diğer ürün üre-
timlerinin yerini bile alabileceğini ve bu optimizmin ülkeleri sadece in-
şaat ekonomisine çevirebileceğini belirtmektedir. Hong Kong ve Çin gibi 
hızlı büyüyen ülkelerde inşaat sektörü ile GYSH arasında güçlü bir ilişki 
bulunmuştur (Yiu, Lu, Leung & Jin, 2004). Kısacası inşaat kalkınmasının 
tüm dünyada ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirdiği söylenebilir.

İthalat, ihracat ve harcama faktörleri ekonomik büyümeyi etkileyen 
başlıca faktörlerdendir (Saraç, 2013). Gayrimenkul sektörü ise, ithal edi-
len yapı malzemeleri, yabancı yatırımcıya satılan evler ile ülkeye giren 
döviz ve yurtiçi satışlarından oluşan 3 çeşit alışveriş ile temas etmekte-
dir. Ayrıca Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul sektörü, ülkenin lokomotif 
sektörlerinden biri olmakla beraber gayrisafi yurtiçi hasılanın büyüme-
sini doğrudan etkilemektedir (Gül & Çakaloğlu, 2017). Bununla birlikte 
sektörün çıktıları dahi farklı üretim girdileri olarak kullanılabilmekte ve 
bu benzer durumlar da bu sektörün devlet tarafından büyümeyi sürekli 
kılmak amaçlı bir makroekonomik araç olarak kullanılmasına yol açmak-
tadır.

Aynı zamanda inşaat endüstrileri vasıfsız, yarı vasıflı ve tam vasıflı iş 
gücü üretme yeteneği ile ulusal/yerel ekonomilere çok büyük katkı sağla-
maktadır (Wibowo, 2009). Hatta Singapur’da yapılan bir araştırmaya göre 
inşaat sektörü için gereken işçi sayısının o kadar artabileceği öngörülmüş 
ki işçi ihracı gerekebileceğine değinilmiştir (Lim & Alum, 1995).  Türki-
ye’de ise inşaat sektöründe çalışan kişi sayısı 1 milyondur. Bu da toplam 
istihdamın %5’ine tekabül etmektedir (Sezici, Yılmaz & Yılmaz, 2009). 
Dolayısıyla inşaat sektörünün gerek küresel anlamda gerekse Türkiye’de 
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istihdama önemli ölçüde fayda sağladığı söylenebilir.

İnşaat süreci diğer endüstrilerden ve üretim faktörlerinden (emek, 
arazi ve sermaye) bir takım girdilere ihtiyaç duyabilmekte ve bu durum da 
ülkelerde kayda değer bir istihdam yaratabilmektedir. Hızlı büyüyen ül-
keler arasında öne çıkan Malezya ile ilgili yapılan bir araştırmada, inşaat 
sektörü GSYH’nın %5’ini oluşturmuş ve sektörün gerilemesinde ise me-
tal üretiminde %35 gerilemeye sebep olmuştur (Ibrahim, Roy, Ahmed & 
Imtiaz, 2010). Türkiye’de ise bu sektör diğer sektörler ile arasında bir çok 
girdi-çıktı etkileşiminde bulunan ve GSYH’yı yıllık bazda %5-6,5 ara-
lığında etkileyebilecek büyüklüktedir (Uzunkaya, 2013). Kısacası inşaat 
sektörünün hem diğer sektörlerle olan ekonomik ilişkisi hem de GSYH’yi 
doğrudan ya da dolaylı anlamda etkileyebilmesi, bu pazarın Türkiye’deki 
diğer sektörleri de kalkındırmada da oldukça etkili olduğunu göstermek-
tedir. 

2.2. İnşaat Sektöründe Yabancı Yatırımcılarının Önemi

Gelişmekte olan birçok ülkede inşaat sektörüne yabancı yatırımcıla-
rın da katılımı sağlanmaktadır. Yatırımcılar gerek yap - işlet - devret türü 
projelerin yapımında gerekse de al-sat projelerinde yer alabilirler. Örneğin 
Çin’de 1980’lerden bu yana gelişmekte olan inşaat sektörü yabancı ya-
tırımcıları, projeleri üstlenen ana müteahhit olarak, mimari danışmanlık 
olarak, taşeron olarak ve lojistik desteği veren firma olarak bile barındıra-
bilmektedir (Chen, 1997). Ayrıca bu tür yatırımlarla ilgili riskleri hesapla-
yabilmek için Rusya’da birçok farklı risk prosedürüne mecbur kalınmıştır 
(Grabovy & Orlov, 2016). Sadece gelişmiş ülkeler değil aynı zamanda Ni-
jerya gibi gelişmekte olan ülkeler de mega projeler için yabancı yatırımcı-
ları davet etmekte ve inşaatın bilgi ile nakit yükünden kurtulabilmektedir 
(Ebekozien, Ugochukwu & Okoye, 2015). Bu durum hem ülkeler için daha 
uygun fiyata projeyi tamamlamaya hem de kamu sermayesini meşgul et-
memek adına güzel bir yöntem olarak görülebilir. Fakat Türkiye son yıl-
larda bu tür yatırımların dışında bir de ülke sınırları içerisindeki ev ve iş 
yerlerini yabancı yatırımcıya sunmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesindeki politik belirsizlikler ve savaşlar mülteci 
sorunlarına sebep olmuştur. Bu mültecilerin gittikleri ülkelerde oluştur-
muş olduğu talep inşaat sektörüne olan talebi de yükseltmiştir. Örneğin 
Türkiye’den gelen Suriyeli mülteciler ülke sınırları içerisindeki ev fiyat-
larını da oldukça yükseltmiştir (Tunca, 2018). Hatta bu durum sadece ev 
fiyatları değil talebe bağlı tüm enflasyonun yükselmesine bile sebep ol-
muştur (Süleymanov, Sönmez, Ünver & Akbaba, 2017). Aynı zamanda 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki politik belirsizlikler büyük mülteci göç-
lerine sebep olmuştur.  Ayrıca Avrupa ülkelerine göre coğrafi açıdan en 
uzak olan ülke İngiltere’de bile evlere olan taleplerde mülteci göçlerinden 
dolayı artışlar olmuştur (Sá, 2016). Bununla birlikte farklı kıtada olan Ka-
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nada’da bile mültecilerin evlere olan talebi fiyatları arttırmıştır. Bu talep 
artışı çok az da olsa Kanada ekonomisine ek bir getiri sağlamıştır (Ley 
& Tutchener, 2001). 2008 krizi ve Ortadoğu’daki karışıklıklardan önce 
yapılan bir araştırmada İsviçre’de sadece mültecilerden dolayı ev fiyatları 
2,7 artmıştır. Bu ve benzer sebepler mültecilerin, inşaat ve gayrimenkul 
pazarı için bir talep artışı yarattığı söylenebilir. 

Türkiye ekonomisi 1980’lerden beri gelişmekte olan bir ülkedir. Bu-
nunla birlikte Türkiye bazı ekonomik olarak bazı dönemlerde ekonomik 
istikrarsızlık ve kriz sonrası canlılık trendi içerisindedir (Yeldan, 2016). 
Bu durum ülkedeki faizin ve döviz kurlarının yükselmesine sebep ola-
bilmektedir (Duygulu, 1998). Fakat Türk Lirasında yaşanan değer kaybı 
yabancı yatırımcıya göre mülk değerlerinin düşmesi anlamına geldiğinden 
dolayı emekli göçü ya da yatırım için alınan konut sayılarında Türkiye’yi 
uluslararası pazarda öne çıkarabilmektedir (Özaktaş, 2019). Aynı zaman-
da yükselen ve alçalan faiz oranları ile de ev fiyatları arasında bir ilişki 
söz konusudur (Öner Badurlar, 2008). Diğer bir ifadeyle sürekli değişen ev 
fiyatları yabancı yatırımcı için kısa vadede çok kâr bırakabilen yatırımlar 
olarak görülebilir. Bu ve benzer durumlar her ne kadar ülke vatandaşları 
için zor dönemlere sebep olsa da aynı zamanda yabancı yatırımcıları ülke-
ye çekmek için bir fırsata dönüşebilmektedir. 

2.3. İnşaat Sektöründe Yabancı Yatırımcılar İçin Pazarlama Stra-
tejileri

Pazarlama, bir hedef pazarın (müşterinin) ihtiyaçlarını, çok iyi bir 
biçimde keşfetme, müşterinin zihninde değer yaratma ve alışverişin de-
vamlılığını sağlama bilimidir (Cohen, 2011). Müşteriler, ortaklar ve top-
lum için değer yaratan teklifler oluşturma, iletişim kurma faaliyetlerinin 
ardından alışveriş süreci başlar. Bu süreçte pazarlama ile, müşterilerin 
sunulan ürün ve hizmetlere olan bakış açısı ve satın alma güdüleri yönlen-
dirilir. Başarılı pazarlama için ise müşteriler ve rakipler hakkında derin 
bir bilgi birikimi gerektirir (Silk, 2006). Kısacası bir ürünü ya da hizmeti 
doğru pazarlayabilmek için öncelikle rakipleri içerisinde barındıran bir 
stratejinin planlanması gerekmektedir.

Pazarlama stratejisi, kuruluşun hizmet etmek istediği pazarla uyum 
sağlaması sürecidir (Fifield, 2008). Dolayısıyla öncelikle firma kendi 
potansiyellerini, ardından da müşterilerin ve rakiplerin potansiyellerini 
analiz ederek bir pazarlama stratejisi oluşturmak zorundadır. Bu tür bir 
stratejiyi oluşturmak için ise pazarlamada en bilinen adımlardan birisi pa-
zarlama karmasıdır ve 4 kısımdan oluşmaktadır (Borden, 1964):

• Ürün (Product): Müşterilerin talebine uygun üretilecek ürün ya da 
hizmet
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• Dağıtım (Place): Doğru ürünü, doğru yerde ve doğru zamanda 
müşteriye ulaştırabilmek

• Tutundurma (Promotion): Firma ismini ve ürünlerini sürekli müş-
terilerin zihninde tutmak

• Fiyat (Price): Hedef müşterinin bütçesine uygun fiyatı belirlemek.

Pazarlama karması endüstriyel sektörde en yaygın kullanılan pazarla-
ma stratejisi olmasına ve emlak-inşaat pazarı içinde oldukça gerekli olma-
sına rağmen inşaat sektöründe yeterince uygulanmamaktadır (Naranjo, 
Pellicer & Yepes, 2011). Müşteriyi, şirketin potansiyellerini ve rakipleri 
anlamaya yarayan stratejik adımlardan birisi de SWOT analizidir (Pelz, 
2018). Güçlü yönlerin, zayıflıkların, risklerin ve fırsatların değerlendiril-
mesi ile birlikte oluşturulan stratejiler gelecekteki beklentilerin geliştiril-
mesini mümkün kılmaktadır. SWOT Analizi 4 kısımdan oluşmaktadır 
(Gürel & Tat, 2017):

• Güçlü Yönler: Firmaların, hedef pazarda avantaj sağlamasına ya-
rayabilecek karakteristik özellikler.

• Zayıf Yönler: Firmaları rakiplerine göre daha avantajsız kılan du-
rumlar

• Fırsatlar: Endüstriye ve firmaya fayda sağlayabilecek dış faktörler

• Tehditler: Endüstriye ve firmaya zarar verebilecek dış faktörler

Türk inşaat şirketleri üzerinde yapılan çalışmalarda hedef müşteri 
kitlesini belirlemek ve onlara uygun tanıtım yapma gibi birçok pazarla-
ma faaliyeti ana başarı faktörü olarak belirlenmiştir (Arslan, Kivrak & 
Tankisi, 2009). Aynı zamanda araştırmalarda, ev fiyatlarının müşterilerin 
satın alma kararlarını etkileyebildiği görülmüş ve her müşteriye farklı pa-
zarlama yöntemi ve fiyatların sunulmasının daha uygun olduğu belirlen-
miştir (Haurin, Haurin, Nadauld & Sanders, 2010). Çünkü müşterilerin 
kafasında belirli bir fiyat skalası bulunmakta bunun üzerine çıkmak iste-
meyebilmekte ya da müşterinin zihninde belirlediği fiyattan daha düşük 
evler daha cazip gelebilmektedir. Aynı zamanda satış fiyatlarının müşte-
riye daha makul olması ve bu durumun müşteriye sunulması, özellikle de 
inşaat ve gayrimenkul sektöründe, rakiplerin önüne geçebilmenin en hızlı 
yollarından biridir (Pettinger, 1998). Kısacası inşaat şirketlerinin, rakip 
analizini iyi yapması ve müşterilerin fiyat taleplerini iyi belirleyerek ra-
kiplerden daha avantajlı olan fiyat fırsatlarını gözler önüne sermesi gerek-
tiği söylenebilir. 

2.3.1 Rakip ve Fiyat Analizi

Rakip analizi hedef kitleye hitap eden rakip firmaların potansiyelleri-
ni, yöntemlerini, fiyatlarını anlayarak onların çizgisini anlamaya ve hatta 
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rakipler üzerinden pazarın potansiyellerini bile anlayabilmeye yarayan 
analizdir (Levitt, 2008). Bu analizler, müşterilerin satın alma alışkanlıkla-
rına yaklaşılmaya çalışılabilir ya da farklı ve daha avantajlı bir yön pazar-
lanabilir. Adam Smith’in kaynak tahsisine göre de rekabet analizi; teknik 
koşullar, talep ve fiyatları düzenleme üzerinedir (Tanyeri, 2000). Rekabet 
analizlerinin özellikle de yeni bir pazara girerken; üretimin nerede yapıla-
cağı, ürünün nasıl bir ürün olacağı, talebin ne olduğu, hangi kitleye hitap 
edileceği ve hangi fiyattan satılacağı gibi birçok pazarlama argümanını 
içerisinde barındırması gerekmektedir.

Global pazarlara hitap eden firmaların uygulaması gerektiği adım-
lardan birisi de rekabet analizidir (Baş, 2005). Dünyadaki rekabetçi ko-
numun avantajları ve dezavantajları çıkartılmalı, satış yapılacak müşteri 
ve satış yapılmak istenen sektördeki diğer firmaların yöntemleri, ürünleri, 
fiyatları gibi birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü serbest 
ticaretin geçerli olduğu ticari sistemlerde şirketler rakiplerle yarışabilmek 
için kalite standartlarını, satış fiyatlarını ve maliyetleri doğru kullanmak 
zorundadırlar (Aktan, 2011). Porter (2011) uluslararası rekabet üstünlüğü 
hakkında yazılan kitapta; sektördeki rakip firmaların yapısı ve stratejileri, 
girdi koşulları, tedarikçiler ve talep koşulları hakkında bilgi edinilmesi 
gerektiğinden bahsetmiştir.

Standart kalite ve ürünlerin olduğu bir pazarda fiyatın düşmesi ile 
talebin artması gerekir (Dinçer, 2018). Aynı zamanda firmaların satmak 
istediği ürünün miktarı da katlanılan maliyet ile piyasadaki satış fiyatına 
göre belirlenebilir. Firmalar rekabet ve piyasa analizi yaparken ise fiyat 
stratejilerini de rakipler üzerinden talebi ölçerek yapmalıdırlar (Mustafa-
yev & Paşayeva, 2016). Kısacası tüketiciler elde edilebilen ürünlerde daha 
ucuz olanı tercih edebilmektedirler. 

Araştırmalarda inşaat sektörüne olan güven ile konut fiyat endek-
si arasında nedensellik tespit edilmiştir (Çetin & Doğaner, 2017). Aynı 
zamanda yabancı yatırımcı talebi, talebi yükseltse bile normalden daha 
yüksek olan fiyatlar talebi düşürmektedir (Kangallı Uyar & Kılıç, 2017). 
Tüketici daha ucuz olan fakat aynı özellikteki ev üzerinden yatırım yap-
mak isteyebilir. Konut fiyatlarının artışı ve azalışı hem talebi hem de arzı 
etkileyebilmektedir (Tsai, 2012). Başka bir deyişle konut fiyatları tüketici 
ve yatırımcının talebini azaltmaktadır. Dolayısıyla da fiyat faktörü inşaat 
pazarlamasında önemli bir unsur olarak görülebilir.

2.3.2 İstanbul’da Ev Fiyatları

İstanbul içerisindeki ilçelere göre yapılan son araştırmada ev büyük-
lüklerine göre fiyat ortalamaları aralıkları şu şekilde ortaya konmuştur 
(Yıldırım & Erkurt, 2020):

1+0 ve 1+1 (50 metrekareden küçük): < 500 bin TL
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2+1 (80 metrekareden küçük): < 750 000 TL

3+1 (120 metrekareden küçük): < 1 000 000 TL

4+1 (180 metrekareden küçük: < 2 000 000 TL

6+1 (325 metrekareden küçük): < 3 000 000 TL

(Ev fiyatları baz alınırken en yüksek ortalama ve 150 bin TL olası 
fark göz önünde bulundurulmuştur.)

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Madrid’teki evlerin verilerinin İstanbul’daki ev özelliklerine göre 
analiz edilerek fiyatlarının belirlenebilmesi için Phyton programından ya-
rarlanılmıştır. Phyton programı ile birçok seçeneğin değerlendirilmesi ve 
yaklaşık 21 bin evle ilgili bilgilerden oluşan veri setinin tamamının her 
seçenek için analiz ederek ağırlıklandırılması gerekmektedir. Diğer bir 
ifadeyle programa sorulan her kategori için tüm veriyi karşılaştırması ve 
en yaklaşık fiyatı seçmesi gerekmektedir. Veri seti standart anket verile-
rine göre biraz daha büyük çapta olduğundan ve her seferinde 20 bin adet 
analiz yapılması gerektiğinden yüksek veri analiz hızına ihtiyaç vardır. 
Ve benzer süreçler makine öğrenmesi ile istatistiğin birlikte çalışmasını 
gerektirebilmektedir (Atalay & Çelik, 2017): 

Bu çalışmada, analiz süreçlerinde yeni ve yapay zeka uygulamaların-
dan biri olarak ortaya çıkan yapay sinir ağları kullanılmıştır.

Yapay Sinir Ağları (YSA)

Ekonometrik, istatistiksel ve matematiksel modeller gibi geleneksel 
yöntemler temel olarak veri analizi için uygundur. Fakat geleneksel yön-
temler sadece doğrusal ya da doğrusala yakın problemlerin çözümünde 
ve bazı karmaşık doğrusal olmayan, zamanla değişen problemlerde sınırlı 
olarak etkilidir. Geleneksel yöntemlerin sınırlamaları ile karmaşık prob-
lemlerin geleneksel olanlardan daha iyi, hızlı ve kolay çözülebilme kolay-
lığı nedeniyle, yapay sinir ağları gibi hesaplama zekâsı algoritmalarına 
yönelik ilgi artırmıştır (Chiroma vd., 2018). Çok katmanlı algılayıcılar ola-
rak adlandırılan YSA standart istatistiksel yazılımla uygulanabilen (Sarle, 
1994), nonlineer (doğrusal olmayan) desenleri bulmakta oldukça başarı-
lıdır (Çelik, 2018). Yapay sinir ağları teşhis, sınıflandırma, kontrol, değer 
tahmini ve veri ilişkilendirmede kullanılabilmektedir (Öztemel, 2003).

Yapay sinir ağları, girilen veri setindeki yapıyı bilgisayar yoluyla öğ-
renerek, istenilen görevi (bir kategoriyi bulma ya da tahmin etme) yerine 
getirecek şekilde genellemeler yapar (Öztemel, 2003). Bu sürecin ana öğe-
leri Şekil 1’deki gibidir.
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Şekil 1: Yapay Sinir Ağı 
Yapay sinir ağlarında işlemi yapan elemanlar birbirlerine paralel ola-

rak 3 katman şeklinde bir araya gelir ve bir ağ oluştururlar (Bkz. Şekil 2) 
(Gürsakal, 2017):

• Girdi katmanı: Dış dünyadan ağa enformasyon girişinin yapıldığı 
katmandır.

• Çıktı katmanı: İşlenen verilerin sonucundaki en doğru sınıf ya da 
sayı çıktısının alındığı katmandır

• Gizli Katmanlar: Makine öğrenmesinin deneme - yanılmalar ya-
parak en doğru sonucu çıktı katmanına ulaştırmaya çalıştığı katmanlardır. 

Şekil 2: Üç Katmanlı Yapay Sinir Ağı Modeli
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Bu araştırmada oluşan sinir ağı katmanları ve olasılıklar ile ilgili bil-
giler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Örneğin, bir evin fiyatının hesaplanması bir regresyon sorunudur. Ko-
nut fiyatının büyük veya küçük bir değeri olabilir. Bu nedenle çıktı kat-
manına doğrusal aktivasyon uygulayabiliriz. Bu durumda bile nöral ağın 
gizli katmanlarda doğrusal olmayan herhangi bir fonksiyonu olmalıdır. 
Sinir ağlarının aktivasyon işlevinde Sigmoid fonksiyonu kullanılır. Sig-
moid fonksiyonu eşitlik (1)’deki gibi tanımlanır (GreeksforGeeks, 2018).

(1)

Şekil 3: Basit Sigmoid Fonksiyonu
(Næs, Kvaal, Isaksson & Miller, 1993).

Sigmoid fonksiyonu doğrusal olmayan bir fonksiyondur (Bkz: Şekil 
3). Eğer eşitlik (1)’deki  değerleri  ile  arasında olursa  değerleri 
çok hızlı bir şekilde artar. Bu da ’teki küçük değişimlerin değerinde 
büyük değişimler meydana getireceği anlamına gelir. Sigmoid fonksiyon-
ları genellikle 0 ile 1 arasında değerler almaktadır (GeeksforGeeks, 2018). 

4. UYGULAMA

Araştırmada Phyton programının “TensorFlow”, “Keras” ve “Sci-
kit-learn” kütüphaneleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Python’da Ten-
sorFlow Derin Öğrenmenin araştırılması ve geliştirilmesinde kullanılan 
temel platformlar arasında bulunmaktadır. TensorFlow ile derin öğrenme 
modelleri oluşturmak oldukça zordur. Bu nedenle TensorFlow üzerinde 
derin öğrenme modeli oluşturmak için Keras Python kütüphanesi kulla-
nılır.  Keras, TensorFlow veya Theano üstünde çalışabilen derin öğrenme 
için minimalist bir Python kütüphanesidir. Keras, araştırma ve geliştirme 
için derin öğrenme modellerinin uygulanmasını mümkün olduğunca hızlı 
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ve kolay hale getirmek için geliştirilmiştir (Brownlee, 2019). Scikit-learn 
ise Python’da birçok denetimsiz ve denetimli öğrenme algoritması sağla-
yan ücretsiz bir kütüphanedir. Ayrıca Scikit-learn destek vektör makinesi, 
rastgele ormanlar ve k-komşuları gibi çeşitli algoritmalara sahiptir. 

Bu araştırmada İspanya’nın Madrid kentinde satılmış olan 21740 adet 
ev ve bu evlere ait 58 farklı değişken bulunmaktadır. Elde edilen analiz 
sonuçları, İstanbul’da satılan evlerin ayırt edici özellikleri ile karşılaştı-
rılmıştır. Analizde, makine öğrenmesi yöntemlerinden biri olan YSA çe-
şitlerinden değer tahmini kullanılmıştır. Böylece programa İstanbul’daki 
ev özellikleri girilerek aynı oda sayısı, bina yaşı, otopark, banyo sayısı 
vb. özelliklere göre muadil evlerin Madrid’te ne kadar fiyata satılabildiği 
öğrenilmiştir. Madrid veri setine sorulan ve İstanbul’da ev satarken ayırt 
edici özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırmadaki veriler Toktoga-
raev & Barra (2020)’in veri setinden alınmıştır. 

Tablo 1: Veri Setinde Bulunan Değişkenler

Oda Sayısı Banyo Sayısı Bina Yapım Yılı Otopark Metrekare ( )
0 2 1 1960 Yok 64.0
3 2 1 1955 Yok 64.0
4 2 2 2003 Var 108.0
5 4 2 1981 Var 126.0
9 2 1 1950 Yok 85.0
... ... ... ... ... ...
21738 2 2 2002 Var 96.0
21739 4 2 2002 Var 175.0
21740 4 3 1981 Var 289.0

Yapay sinir ağı sonucunda oluşan katman, çıktı ve parametre sayı-
ları Tablo 2’deki gibi verilmiştir. Tablo 1 dikkate alındığında veri sayısı 
çok olduğundan 4 Gizli katman ve 1 Çıktı katmanı olduğu görülmektedir. 
Kompleks verilerde gizli katman sayısının çok olması daha iyi sonuçların 
elde edilmesini sağlamaktadır.

Tablo 2: Araştırmada Oluşan Katman ve Parametre Sayıları
Layer (type) Çıktı Şekli Parametre #
1. Katman (Gizli) (128) 768
2. Katman (Gizli) (256) 33024
3. Katman (Gizli) (256) 65792
4. Katman (Gizli) (256) 65792
5. Katman (Çıkış) (1) 257
Toplam Parametre:     165,633 adet
Öğretilebilir Parametre: 165,633 adet

Veri setinde bulunan değişkenlere uygun 9936 ev bulunmaktadır ve 
bu evler analize dahil edilmiştir. Analizlere yansıyan bir diğer veri de met-
rekare faktörünün yükseldikçe ev fiyatlarının da artmasıdır. Fakat nadiren 
de olsa aynı İstanbul’daki evler gibi Madrid’te de yüksek metrekareli ve 
uygun fiyatlı aynı zamanda da düşük metrekareli fakat pahalı evler bu-
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lunmaktadır. Madrid’teki evlerin metrekare ölçüsüne göre evlerin Euro 
bazında fiyatlarını gösteren dağılım grafiği Şekil 4’te yer almaktadır.

Şekil 4: Metre Kareye Göre Ev Fiyatları (Euro) Dağılım Grafiği
Çalışmada elde edilen bir diğer veri ise banyo sayılarına göre ev fi-

yatlarıdır. Şekil 5’te görüldüğü üzere banyo sayıları arttıkça ev fiyatları-
nın da arttığı gözlemlenmektedir. Diğer taraftan metre karede olduğu gibi 
banyo sayısının çok olmasına rağmen ucuz evler de vardır. Bunu temel 
sebebi ise kırsal kesimlerdeki evlerin konum itibariyle fiyatlarının düşük 
olması söylenebilir. Genel olarak banyo sayısı (6-8 aralığına kadar) art-
tıkça ev fiyatlarının da arttığını söylemek mümkündür. Banyo sayısının 8 
ve daha fazla olması durumunun, ev fiyatlarının düşmesine sebep olduğu 
söylenebilir.

Şekil 5: Banyo Sayısına Göre Ev Fiyatları (Euro) 
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Araştırmada ortaya konulan bir başka veri ise evlerin yapım yılına 
göre fiyatlarıdır. Şekil 6’ya göre evlerin yapım yılıyla fiyatları arasında 
net bir ilişki bulunamamıştır. Diğer taraftan 2020 yılından önceki 5 yıllık 
dönemde ev fiyatlarında bir artışın yaşandığı söylenebilir. Ayrıca 1960’li 
yıllarda yapılan evlerin daha yüksek fiyatlara satıldığı görülebilmektedir. 
Muhtemelen bu evler tarihi bir yapıya sahiptir.

Şekil 6: İnşa Ediliş Yılına Göre Ev Fiyatları (Euro) Dağılımı
Elde edilebilen bulgulardan bir diğeri ise oda sayısına göre ev fiyat-

larıdır. Şekil 7 dikkate alındığında oda sayısı arttıkça ev fiyatlarının ar-
tışından söz edilebilir. Özellikle 6 ve 7 oda sayısına kadar ev fiyatlarında 
artan bir trend gözlemlenmektedir. 10 ve üstü oda sayısına sahip olan ev 
fiyatlarında ise bir düşüşün olduğu görülmektedir. Muhtemelen bunlar 
kırsal kesimdeki evlerdir. 

Şekil 7: Oda Sayısına Göre Ev Fiyatları (Euro) Dağılımı
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Madrid’teki verilere İstanbul’daki ev özelliklerinden oda sayıları, 
bina yaşı, otopark mevcudiyeti ve metrekare girdi değişkenleri olarak 
alınmıştır. Analiz sonucunda program en uygun ortalama ev fiyatlarını 
Euro cinsinden tahmin etmiştir. Analiz sonucunda girdi değişkenlerine 
göre tahmin edilen ev fiyatları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Değişkenlere Göre Tahmin Edilen Ev Fiyatları
Oda 
Sayısı

Banyo 
Sayısı

Bina Yaşı Otopark
Metrekare (

Fiyat (€)

0 0 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 28,5 metrekareden küçük 170395,9
1 0 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 28,5 metrekareden büyük 174042,4
2 0 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 28,5 metrekareden küçük 170047,1
3 0 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 28,5 metrekareden büyük 173693,6
4 0 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 28,5 metrekareden küçük 172010,5
5 0 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 28,5 metrekareden büyük 175657,0
6 0 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 28,5 metrekareden küçük 171661,6
7 0 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 28,5 metrekareden büyük 175308,3
8 1 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 50 metrekareden küçük 173688,9
9 1 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 50 metrekareden büyük 213740,8
10 1 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 50 metrekareden küçük 173340,1
11 1 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 50 metrekareden büyük 208065,1
12 1 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 50 metrekareden küçük 175303,5
13 1 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 50 metrekareden büyük 212519,9
14 1 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 50 metrekareden küçük 174954,7
15 1 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 50 metrekareden büyük 206864,9
16 2 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 80 metrekareden küçük 221533,9
17 2 oda 2 banyo 20 yıldan eski yok 80 metrekareden küçük 248970,3
18 2 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 80 metrekareden büyük 357323,9
19 2 oda 2 banyo 20 yıldan eski yok 80 metrekareden büyük 385668,5
20 2 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 80 metrekareden küçük 215858,2
21 2 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 80 metrekareden küçük 243037,4
22 2 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 80 metrekareden büyük 351164,5
23 2 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 80 metrekareden büyük 379343,4
24 2 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 80 metrekareden küçük 220313,0
25 2 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 80 metrekareden küçük 247675,5
26 2 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 80 metrekareden büyük 355972,4
27 2 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 80 metrekareden büyük 384170,0
28 2 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 80 metrekareden küçük 214637,3
29 2 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 80 metrekareden küçük 241753,9
30 2 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 80 metrekareden büyük 349813,0
31 2 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 80 metrekareden büyük 377991,9
32 3 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 120 metrekareden büyük 631587,8
33 3 oda 2 banyo 20 yıldan eski yok 120 metrekareden büyük 663469,5
34 3 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 120 metrekareden küçük 386547,2
35 3 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 120 metrekareden küçük 415969,6
36 3 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 120 metrekareden büyük 623538,2
37 3 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 120 metrekareden büyük 655420,0
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38 3 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 120 metrekareden küçük 391527,1
39 3 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 120 metrekareden küçük 421350,8
40 3 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 120 metrekareden büyük 629560,3
41 3 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 120 metrekareden büyük 661442,2
42 3 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 120 metrekareden küçük 385191,1
43 3 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 120 metrekareden küçük 414359,0
44 3oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 120 metrekareden büyük 621510,5
45 3 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 120 metrekareden büyük 653392,5
46 4 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 180 metrekareden büyük 914983,7
47 4 oda 2 banyo 20 yıldan eski yok 180 metrekareden büyük 946865,4
48 4 oda 3 banyo 20 yıldan eski yok 180 metrekareden büyük 978747,3
49 4 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 180 metrekareden küçük 754718,2
50 4 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 180 metrekareden küçük 786600,1
51 4 oda 3 banyo 20 yıldan eski var 180 metrekareden küçük 818482,0
52 4 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 180 metrekareden büyük 906934,0
53 4 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 180 metrekareden büyük 938815,7
54 4 oda 3 banyo 20 yıldan eski var 180 metrekareden büyük 970697,8
55 4 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 180 metrekareden küçük 760740,4
56 4 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 180 metrekareden küçük 792622,2
57 4 oda 3 banyo 20 yıldan yeni yok 180 metrekareden küçük 824504,0
58 4 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 180 metrekareden büyük 912956,1
59 4 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 180 metrekareden büyük 944837,9
60 4 oda 3 banyo 20 yıldan yeni yok 180 metrekareden küçük 824504,0
61 4 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 180 metrekareden küçük 752690,9
62 4 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 180 metrekareden küçük 784572,5
63 4 oda 3 banyo 20 yıldan yeni var 180 metrekareden küçük 816454,4
64 4 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 180 metrekareden büyük 904906,5
65 4 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 180 metrekareden büyük 936788,3
66 4 oda 3 banyo 20 yıldan yeni var 180 metrekareden büyük 968670,2
67 5 oda 1 banyo 20 yıldan eski yok 250 metrekareden büyük 1211795,1
68 5 oda 2 banyo 20 yıldan eski yok 250 metrekareden büyük 1230415,1
69 5 oda 3 banyo 20 yıldan eski yok 250 metrekareden büyük 1249035,4
70 5 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 250 metrekareden küçük 1119481,5
71 5 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 250 metrekareden küçük 1138101,8
72 5 oda 3 banyo 20 yıldan eski var 250 metrekareden küçük 1156721,8
73 5 oda 1 banyo 20 yıldan eski var 250 metrekareden büyük 1206854,9
74 5 oda 2 banyo 20 yıldan eski var 250 metrekareden büyük 1225474,9
75 5 oda 3 banyo 20 yıldan eski var 250 metrekareden büyük 1244094,9
76 5 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 250 metrekareden küçük 1127900,4
77 5 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 250 metrekareden küçük 1146520,5
78 5 oda 3 banyo 20 yıldan yeni yok 250 metrekareden küçük 1165140,6
79 5 oda 1 banyo 20 yıldan yeni yok 250 metrekareden büyük 1215273,6
80 5 oda 2 banyo 20 yıldan yeni yok 250 metrekareden büyük 1233893,9
81 5 oda 3 banyo 20 yıldan yeni yok 250 metrekareden küçük 1165140,6
82 5 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 250 metrekareden küçük 1122960,1
83 5 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 250 metrekareden küçük 1141580,2
84 5 oda 3 banyo 20 yıldan yeni var 250 metrekareden küçük 1160200,4
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85 5 oda 1 banyo 20 yıldan yeni var 250 metrekareden büyük 1210333,4
86 5 oda 2 banyo 20 yıldan yeni var 250 metrekareden büyük 1228953,1
87 5 oda 3 banyo 20 yıldan yeni var 250 metrekareden büyük 1247573,4

Tablo 3’te tahmin edilen ev fiyatlarını daha iyi yorumlamak için girdi 
değişkenleri arasındaki korelasyon matrisine bakmak gerekir. Şekil 8’deki 
korelasyon matrisindeki renk yoğunlukları girdi değişkenleri arasındaki 
ilişkinin (korelasyonun) büyüklüğünü ifade etmektedir. 

Şekil 8: Korelasyon Matrisi
Şekil 8’deki korelasyon matrisi dikkate alındığında en yüksek iliş-

kinin “oda sayısı” ile “metrekare” arasında  olduğu bulunmuş-
tur. Ayrıca “metrekare” değişkeninin “ev fiyatı” ile en yüksek ilişkili   

 değişken olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla “metrekare”nin ev 
fiyatlarını belirleyen en önemi değişken olduğu söylenebilir. Diğer taraf-
tan “inşa yılı” değişkeni “ev fiyatı” ile en düşük ilişkiye   sahip 
değişkendir. Bu nedenle ev fiyatlarını en az etkileyen değişkenin “inşa 
yılı” olduğu söylenebilir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA

Türkiye’ye giren döviz ve ihracat oranında ve aynı zamanda da eko-
nomik kalkınma da büyük paya sahip olan gayrimenkul ve inşaat sektörü, 
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bir takım krizler ve küresel rekabetten ötürü daha fazla pazarlamaya ih-
tiyaç duymaktadır. Araştırmada İstanbul’un küresel en büyük rakibi olan 
Madrid’de bulunan evlerin fiyatlarıyla ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. Sürekli 
değişebilen faizler ile Euro-Türk Lirası arasındaki kur farkı İstanbul’u ya-
bancı inşaat yatırımları için cazip kılmaktadır. Ayrıca muadil fiyatlarına 
da bakılacak olursa gerek oturmak için gerekse de yatırım için satın alına-
cak ev fiyatlarının tüm ortalamaları İstanbul’daki evlerden daha pahalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2020 Ağustos kur verilerine 
göre, 1 Euro’nun 8,59 Türk Lirasına eşit olduğu günlerde Madrid’deki ev-
lerin emsal fiyatları İstanbul’dakilere göre oldukça pahalı varsayılabilir. 
1+0 ve 1+1 evlerin fiyat ortalaması İstanbul’da 500 bin TL’nin altında iken, 
Madrid’de bu evlerin fiyatları 170 bin Euro’nun (1.400.000 TL) üzerinde-
dir. 2+1 ve 80 metrekareden küçük evlerin fiyat ortalamaları İstanbul’da 
750 bin TL’den az iken, Madrid’de en düşük özelliklere sahip evlerin or-
talama fiyatı 214 bin Euro’dan (1.830.000 TL) başlamaktadır. 3+1 evle-
rin fiyat ortalamaları İstanbul’da 1 milyon TL’den az iken, Madrid’de en 
düşük ortalama 385 bin Euro’ya (3.308.000 TL) tekabül etmektedir. İs-
tanbul’daki 4+1 fiyat ortalamaları 2 milyon TL’den az iken, Madrid’deki 
emsallerinin en düşük ortalaması ise 752 bin Euro’ya (6.462.000 TL) denk 
gelmektedir. Son olarak 5+1 evlerin fiyat ortalamaları İstanbul’da 3 mil-
yon TL’den az iken, Madrid’deki 5+1 evlerin fiyat ortalamaları 1 milyon 
Euro’dan (8.599.000 TL) daha yüksektir. Bu durumun en önemli etkisi 
Türkiye ile İspanya’nın kullandıkları para birimleri arasındaki kur far-
kı olarak gösterilebilir. Fakat yabancı yatırımcı için düşünüldüğünde ve 
Madrid’de bulunan birçok özellikteki evin ortalama fiyatları göz önünde 
bulundurulduğunda, İstanbul’da muadil evlerin daha ucuza alınabileceği 
ve bu durumun yabancı yatırımcıya sunmak için oldukça geçerli bir pa-
zarlama faktörü olduğuna varılabilir. Bu konuyla ilgili sektörde çalışanlar 
yabancı yatırımcılara, İstanbul’daki evleri pazarlarken özellikle de gay-
rimenkul fiyatlarının uluslararası pazardaki muadillerine göre çok daha 
ucuz olduklarını da belirtmeleri önerilmektedir.

Madrid’deki evlerle alakalı çıkan diğer bir sonuç ise eski evlerin daha 
çok talep edildiğidir. Fiyatları yüksek olan evler 1950 ve 1960 yılında ya-
pılan tarihi evlerdir. Genelde tarihi evlerin fiyatlarının belli bir doyum 
oranına ulaştığı düşünüldüğünde İstanbul’daki yeni evlerin daha ucuz 
olduğu sonucuna da varılabilir. Aynı zamanda ev fiyatları ile metrekare 
faktörleri arasında ’lük bir korelasyon bulunmuştur. Oda sayısı, 
banyo sayısı, otopark gibi değişkenler büyüdükçe evlerin fiyatları artmış 
olsa bile bina yapım yılı ile ev fiyatları arasında diğer değişkenler kadar 
yüksek bir ilişki bulunmamıştır.

Araştırmada ev fiyatlarına dair Madrid ile ilgili veri setlerine ula-
şılamamıştır fakat İstanbul’daki ilçe fiyat ortalamalarına ulaşılmış ve en 
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yüksekleri ile Madrid’deki en düşük fiyatlar karşılaştırılmasına rağmen 
İstanbul fiyatlarının daha ucuz olduğu sonucuna varılabilmiştir. Bu ko-
nuyla ilgili çalışma yapmak isteyen kişilere; fiyat artışlarıyla ilgili de olu-
şabilecek avantajlar hakkında araştırma yapmaları önerilmektedir.
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1. Giriş

Toplumlar zaman içerisinde farklı etkenlere bağlı olarak değişir ve ge-
lişirler. Şu ana gelene kadar olan süreçte farklı dönemlere ait farklı akımlar 
hakim olmuştur. Bu süreç yenilenmeye devam ederken, günümüz koşulla-
rı geçmişin tarım ve sanayi toplumunun yerini artık tamamıyla hizmet ve 
bilgi toplumuna bırakmıştır (Varinli, Yaraş & Başalp, 2009). Burada insan 
öğesinin öne çıkması ve temel faktör olarak değerlendirilmesi sebebiyle, 
süreç etkisi iletişim yeteneklerinin gelişimi ile sonuçlanacaktır. Armutlu 
(2006) çalışmasında, artık ilişkisel pazarlama ile birlikte piyasa her iki 
tarafında aktif olduğu sistem olarak değerlendirse de geçmişte tek tarafın 
(satıcılar)  aktif ve diğer tarafın (alıcılar) pasif olduğunu savunmuştur.

Gelişen ve küreselleşen günümüz piyasası, özellikle rekabetin çok daha 
zorlu olması sebebiyle işletmeleri insan odağında çalışmaya sevk etmiştir. 
Müşteri kavramının hem iç hem dış çevre de etkin olması kalite kavramını 
oluşturmuş ve buna bağlı yaptırımları mecburi kılmıştır. İnsan öğesi teme-
line oturtulan işletmeler hizmet sunumunun her aşamasında duygu, düşün-
ce ve davranışlar ile ticari ve ekonomik değerini arttırmayı planlamaktadır 
(Yeniçeri, Akgül & Çınar, 2019). İşletme performans kriterlerinin tamamen 
müşteri odağında şekillenmesi, karlılık ve sürdürülebilirlik açısından ileti-
şim ve buna bağlı ilişkilerin benimsenmesi gerekliliğine dikkat çekmiştir. 
İletişim kavramının tek yönlü iletişimden çok yönlü iletişime kaydığı ve 
bütünleşik pazarlama ilkelerinin benimsendiği işletme stratejileri modern 
pazarlama trendleri ile desteklenmektedir (Tekin, Şahin & Göbenez, 2014).

Küresel ticaret önündeki en önemli engelin çok kültürlü yapıdan kay-
naklandığı ve buna bağlı olarak gelişen kültür farklılıklarına ait yansıma-
ların çatışma ve kargaşaya sebebiyet verdiği tespit edilmiştir  (Doğan & 
Uysal, 2020). Gelişen teknoloji ile birlikte yayılan iletişim kanalları bu so-
runun önüne geçmekte ve ilişkisel pazarlama yararlarını bir kez daha göz 
önüne sermektedir. Mevcut sınırların ortadan kaldırılması ve dünyanın 
tek bir pazar olarak değerlendirilmesi için oluşturulan teşvik ve politikalar 
ise işletmeleri desteklemekte taşımacılık sisteminin ilerlemesi de müşte-
riyi çok seçenekli duruma getirmektedir. Bu noktada ilişkisel pazarlama 
modern çağın gerekliliği olarak işletmeler tarafından tercih edilmekte ve 
çeşitlendirilerek uygulanmaktadır.

İlişkisel pazarlamanın ortaya çıkış sebebi karlılık, firmanın ayakta 
kalma ve rakipleri ile mücadeleyi sürdürme hatta öne çıkma çabası gibi 
görünse de işletme içinde de çeşitli amaçlar güdülmektedir. İlban, Doğdu-
bay & Gürsoy (2009) çalışmasında salt dışa dönük değil, içe dönük ilişkisel 
pazarlamayı de eş düzeyde incelemiş ve işletme içinde maliyet azaltılması, 
çalışan bağlılığı, pozitif imaj geliştirilmesi, karşılıklı bağlılık ve tüketim 
sıklığını arttırıcı üretim faaliyetlerine nüfuz edecek üretim faktörlerinin 
geliştirilmesinde ilişkisel pazarlamanın önemine dikkat çekmiştir.
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2. İlişkisel Pazarlama: Tanımı ve Kapsamı

Dünyanın hızla gelişen sektörleri arasında yer alan pazarlama yoluna 
yeni yaklaşımlar ile devam etmekte ve günümüz koşullarına uyum süre-
cinde değişmektedir. Gelişen teknoloji ve diğer tüm kavramların arasında 
koordinasyon, bütünlük ve uyum sağlama süreci pazarlama için farklıla-
şarak birleştirici rol oynamaktadır.

İlişkisel Pazarlama; işletmenin bağlantıda olduğu ve işletme sürekli-
liğinde kazan-kazan modelinin etkileşim temelli aktif olarak bulundurul-
duğu, işletme değerini arttırıcı ilişkisel faaliyetlerin tümüdür  (Çayırağa-
sı, 2016). Sürekli olarak modern çağ gerekliliklerini yaparak yaşamlarını 
sürdürmeyi amaçlayan işletmeler ilişkisel pazarlama ile müşteriyi elde 
tutma, ilişkisini uzun döneme yayma, değer oluşturma, sürekli iletişim 
ve etkileşim gibi unsurları çalışma felsefesi durumuna getirmiştir (Kılıç 
& Erdoğan, 2016).

Kocaman ve tek bir pazar haline gelen günümüz piyasasında artık 
dünya küçülmüş ve müşteri tercihlerinde alternatifler artmıştır. Varlıkla-
rını devam ettirme çabası ve sürdürmek istedikleri karlılık durumu iş-
letme seçeneklerine yön vermektedir (Kılıç, 2010). İlişkisel pazarlamaya 
geçiş aslında değer dönemine giriş olarak da nitelendirilmektedir. Kamer 
& Deniz (2013) çalışmasında ilişkisel pazarlamada önceliğin müşteri de 
olduğunu savunmaktadır. Müşteriye verilen tüm sözlerin zamanında yeri-
ne getirilmesi, bilgi paylaşımı, sürekli etkileşim, kesintisiz iletişim, uzun 
vadeli düşünme ve personeli de iç müşteri şeklinde değerlendirmenin öne-
minin de yine aynı çalışmada üzerinde durmaktadır.

Ceylan (2013) çalışmasında hizmet sektörüne ait temel özellikler üze-
rinde durmuş ve aşağıdaki unsurlar ile ilişkisel pazarlama etki alanına 
dayanak sunmuştur. 

Soyutluluk: Ürün gibi tüketildiği andan önce değerlendirme imkanı-
na sahip olmayan, üretildiği an tüketilen ve bu sebeple tüketicinin aklında 
belirsizlik yaşamasına neden olan faktördür. İşletme ilişkisinin kalitesi ile 
öngörümleme yapan tüketiciler kriterlerini daha önce ortaya konan somut 
unsurları gözlemleyerek yapmaktadır.

İnsan Yoğun Olma: Teknik ve iletişim becerilerinin karma olarak 
etki ettiği ve tüketiciye değer yaratan alıcı ve satıcıyı karşı karşıya getiren 
sunum yöndür. Ortaya konulduğu an tüketilen hizmet, tamamen emek yo-
ğun olması sebebiyle bu noktada kurulacak ilişkiler ekonomik, sosyal ve 
psikolojik açıdan etkin olacaktır.

Ayrılmazlık: Etkileşimin temel sebebi; tüketicilerin, üretimin de bir 
parçası haline gelmesi olarak görülse de esas sebep alıcı ve satıcının tüm 
bu süreci birlikte yürütme zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Birbi-
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rinden ayrı düşünülemez ve her iki taraf sürekli iletişim halindedir. Bir 
taraf istek ve ihtiyaçlarını ortaya koymayı amaçlarken, diğer taraf bunun 
karşılanabilirlik ölçüsünü hedefine alır. 

İlişkisel Pazarlamanın Amaçları
3. İlişkisel Pazarlamanın Boyutları

Müşteri ilişkilerinin zirveye taşınması ve ilişkisel pazarlama anlayışının 
pazarlamada modern eğilimlerin temelini oluşturması farklı açılardan de-
ğerlendirmeyi zorunlu kılmıştır. Bilgi çağına ait modern eğilimleri başlatan 
ilişkisel pazarlama kullanılan ve yapılan yepyeni teknolojik yatırımlar ile de 
sınırları ortadan kaldırmaktadır (Şendur, 2009). Müşterileri segmente eden ve 
her katmanı kendine özgü şekilde öne çıkan özellikleri ile değerlendiren bir 
sistem olarak inşa edilen ilişkisel pazarlamanın da kendi içerisinde boyutları 
bulunmaktadır. Müşteriler için seçim üstünlüğü yaratma da ve pazar payını 
koruma çabası ilgili pazarın dinamiklerine uygun bir strateji geliştirmesine 
sebebiyet vermektedir (Yurdakul, 2007). İşletmeler, strateji belirlerken aşağı-
da yer alan ilişkisel pazarlama boyutlarından faydalanmaktadır.

İletişim: Hedef kitle ile taraflar arasında kurulan ve en az iki taraftan 
oluşan etkileşim biçimidir. Bu süreçte bilgi paylaşımı aktif olup, pozitif 
imaj yaratma çabası hakimdir (Taşkın, Çokay, Kurt, Ebeoğlugil & Öz-
yaşar, 2014). Diğer taraftan Baran & Taşkın (2017) çalışmasında taraflar 
arası ulaştırılan mesajın hedef kitle etkisi üzerinde durmuş ve oluşan et-
kileşimin doğru kanalla yapılması ve geri bildirimlerin analiz edilmesi 
gerekliliğini önemle vurgulamaktadır.

Güven: Yetki ve sorumluluklarını yerine getiren tarafların birbiri 
üzerinde oluşturduğu etkidir. Bilgi, beceri, doğru ve güvenilir olma bek-
lentisi taraflara yüklenmiştir. Dürüstlük beklentisi bulunmakta olup, ilgili 
deneyime bağlı olarak kişiler arası bağ oluşması sağlanır. Pektaş (2019) 
çalışmasında güven unsurunun önemine dikkat çekmiş ve uzun süreli iliş-
kilerin saygı temeline oturtulduğunu vurgulamıştır. İyi ilişkilerin sürdü-
rülmesi ve korunması güven geliştirerek ancak mümkün olacaktır.
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Empati: Tarafların kendini özel hissetme isteği ve bireysel olarak 
kişinin karşı taraf yerine kendisini koyarak mevcut durumları değerlen-
dirme çabasıdır. Bireyselleştirilmiş ilgi temel öğe olarak değer görecek-
tir (Taşkın, Düğer, Söylemez, Boz & Polat, 2014). Bu durum ticari bağın 
dışında kişisel bir bağ oluşturacağından taraflar arası yakınlık kurulması 
hususunda pozitif etki yaratacaktır.

Taahhüt: İlişkilerin kalıcı olması ve uzun süreli bağ oluşması doğ-
rultusundaki çalışmalardır. Burada istek ve ihtiyaçlara yönelik doğru hiz-
metin uygun fiyatlar ile sağlanması esasına dayanır. Keskin & Kurtul-
du (2019) çalışmasında karşılıklı olarak tarafların birbirlerine verdikleri 
sözlerin potansiyel yapacaklarının aktarımı olarak düşünülmesi sebebiyle 
pozitif etki yaratacağı sonucuna varmaktadır. Zaman içerisinde sunumu 
gerçekleşen hizmet ve değişkenleri iki taraf arasında bir bağ oluşturarak, 
uzun süreli ilişkileri de beraberinde getirecektir.

Birbiri ile bağlantılı ve birbirini tamamlayan nitelikteki bu kavram-
lar, birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Farklı gibi algılansa da bir bütü-
nün parçaları olarak, tamamlanmadan istenilen etkiyi yaratmayacaktır. 
Sadık müşteri yaratma çabası işletmeler için temel noktayı oluşturmakta 
ve bu da işletme yaşam döngüsüne doğrudan etki etmektedir.

Güç kavramı burada da ilişki kalitesi kavramını açıklamakta pozi-
tif katkı sağlayan unsur olarak ele alınmaktadır (Yılmaz, 2014). İşletme 
ile kişiler arası bağların inşasında etkin olan finansal, sosyal ve yapısal 
durum tarafların tutum ve davranışlarını doğrudan etkileyecektir. Sarı & 
Kulualp (2019) çalışmasında ilişkisel pazarlama post modern akım olarak 
değerlendirilmektedir. En önemli getirilerinin satın alma davranışını dü-
zenli hale getirmek, birden fazla ürünü çapraz olarak denetmek, tavsiye 
edilen işletme haline gelmek ve şirket bağlılığı olarak özetlemiştir.

İlişkisel pazarlamanın en önemli getirilerinden biri de alıcı ve satıcı 
arasında oluşan sinerjidir (Altunoğlu, Işık & Erbilgin, 2017). Taraflar ara-
sında oluşan bağın süreklilik arz etmesi için desteklenmekte bu da belli 
oranda iş dışına taşmaktadır. İlişkisel pazarlama insanı bir bütün olarak 
ele alması sebebiyle zaman içinde oluşan bilgi ağını pozitif değerlendir-
mekte ve ilgili süreçte çeşitlenen bireysel unsurlara da dikkat çekmekte-
dir. Tüm bu bilgiyi etkin kullanma becerisi taraflar arasında oluşan siner-
jiyi kavramsal açıdan güçlendirecektir. Akın (2019) çalışmasında oluşan 
ilişkilerin uzun süreli olması gerektiğine dikkat çekmiş ve değişen dina-
miklere uyum sağlamanın önemini aktarmıştır. Sadece müşteriyi önem-
seme işletmenin istediği sonuçlara ulaşmada yetersiz kalacaktır, burada 
destekleyici kuvvet ilişkilerin senkronizasyonudur. Bütüncül yaklaşım ile 
değerlendirilen sonuçlar, farklı bakış açılarını doğru analiz edebilmek için 
empati kurularak ortaya konmaktadır.
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İlişkisel Pazarlamanın 4 Boyutu
Oluşan müşteri çeşitliliğine yönelik perspektif kazanmak isteyen iş-

letmeler, çok yönlü davranış tarzı benimsemesine karşın ilişkileri etkile-
yen dış faktörlere de açık olmaktadır. Özellikle küresel rekabet işletmeleri 
zorlamakta ve işletme için tehlike yaratmaktadır. Müşteri odaklılık işlet-
meler için çözüm odaklı ve yapıcı bir süreç olarak sürdürülmektedir. Arlı 
(2013) çalışmasında işletmelerde uygulanan ilişkisel pazarlama uygulama-
larını ana başlıklar altında kategorize etmiştir.

• Özel Günleri Hatırlama: Özellikle de duygusal bağ oluşturma ve 
siz önemlisiniz mesajı, kişilere verilen değeri bu yolla kendisine ulaştıra-
bilecektir. Önemsenme hissi satın alma davranışını kolaylaştıracaktır.

• Hizmet Bedelinde Kolaylık: Erişilebilirlik her zaman göz önünde 
olma ve ulaşılabilirlik açısından önem arz etmektedir. Hedef kitle alım 
gücüne uygun olarak hazırlanan fiyatlandırma kitleleri tekrar satın alma 
hususunda güdüleyecektir.

• İstek ve İhtiyaçları Sorma: Beklentiyi karşılama noktasında yol 
gösterici olacak ve bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Algılanan hizmette 
memnuniyet için beklentileri sorgulamak gerekmektedir.

• Üye/Paydaş Olarak Görme: Kendini bir bütünün parçası olarak 
görmek aidiyet hissi yaratacak ve samimiyet ile uzun süreli ilişkiler ku-
rulması hususunda anahtar rol oynayacaktır.

• Elde Tutma: Kalıcılık, güven ve istenilen sonuca ulaşma duru-
munda belirleyici nitelik taşıyacak ve kayıp yaşanmaması noktasında ön-
leyici güç olarak çalışacaktır.
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• Yakın ve Sıcak İlgi: Doğru iletişim ile güçlendirilmiş samimiyet 
insanlara istek ve ihtiyaçlarını söylemeleri için yeterli alanı oluşturacak ve 
etkileşim kolaylığı sağlayacaktır.

• Değer Verme: Bireysel sunum yapılan kişiselleştirilmiş hizmetler 
için değer yaratma tekrar satın alma faaliyetini tetikleyecektir. Kendini 
değerli hisseden bireyler tekrar aynı işletmeyi ziyaret etmek isteyecektir. 

• Özel Hizmet Sunma: İhtiyaç, istek ve beklentiye yönelik anlık üre-
tilen hizmetlerin müşteri üzerinde yarattığı merkezde siz varsınız imajı 
kişiler için öznel doyum yaşatacaktır.

• Hatırlama: Kendini özel hissetmek isteyen tüketici için doğru me-
sajın verilmesi hususunda atılacak adımlardan biri olarak değerlendiril-
mektedir. Hatırlanan kişilerde oluşan mutluluk, işletmeyi tavsiye etme ve 
tekrar satın alma davranışı olarak ortaya çıkacaktır.

• Şikâyetleri Çözme: Geri bildirimlerin değerlendirilmesi, hizme-
tin doğru üretilmesi noktasında istetmeyi yönlendirecek ve dikkate alınan 
müşteri, sadık müşteri haline gelecektir. 

• Bire-Bir İlişki Kurma: Sadece işi ticaret olarak görmediğinin be-
lirleyicisi olacak iş dışında da önemsendiğini hisseden insan faktörü duy-
gusal bağ kurarak, sadakat oluşturacaktır. Ayrıca müşterileri mikro alt 
gruplara parçalayarak uyum odaklı çalışma imkanı verecektir.

4. Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Oluşturmada İliş-
kisel Pazarlamanın Önemi

Müşteri memnuniyetini referans davranışlar ile ortaya koymaktadır 
(Ceylan, 2013). İşbirliği ve uyum içeresinde olması gereken taraflar sa-
dece değişime odaklı olarak değil mevcut potansiyelini de en üst seviye 
de kullanarak fayda yaratmayı amaçlamaktadır. Müşteri tatmini temeline 
oturtulan işletme stratejileri doğru zamanda doğru yerde doğru çıktıyı or-
taya koyarak beklentilere cevap vermek ve algılanan hizmeti beklenti ve 
ötesine taşıyabilmektir (Güvercin, 2020).

İlişkisel pazarlama da müşteri, işletme için en önemli varlık olarak 
değerlendirilmektedir (Şahin, 2013). Müşteri, en genel anlamıyla satın 
alma eylemini gerçekleştiren, etkilenen ya da faydalanan kişilerin tümü 
olarak yapılabilir. İşletmeler için amaç, müşteri tarafından algılanan ile 
işletme tarafından servis edilen hizmete ilişkin beklentiyi karşılama du-
rumudur. Beklenen performans ile gerçekleşen performans dengesi bizi 
ikinci aşamaya getirse de müşteri sadakati salt buna bağlı olarak değerlen-
dirilemez. Müşteri kavramını iki ana başlıkta incelemek gerekmektedir 
(Korkmaz, 2010). 
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Müşteri Tipleri
Müşteriye ilişkin kavramlar birbirini tamamlar nitelikte çalışmakta-

dır. Tutum ve davranışlar bu güdüler ile çalışmaktadır. Müşteri bağlılı-
ğı için yatırım yapan işletmeler müşteri değerini arttırmak, memnuniyet 
oluşturmak ve sadakati en üst seviyeye taşımayı amaçlar. Kurşun (2019) 
çalışmasında öneri ve şikayetlerin müşteri memnuniyeti ölçümleme ara-
cı olduğunu vurgulamış ve bunun en önemli değerleme ölçütü olduğuna 
dikkat çekmiştir.

İşletmeler tarafından müşteri için oluşturulan tüm stratejiler güven ve 
sadakat yaratma üzerine odaklanmış ve mutlak süreklilik hedeflenmiştir 
(Aydın & Tavukçu, 2019). Günümüz koşullarında misyon ve vizyon belir-
lenirken artık işletmeler hassas davranmakta daha çok müşteri kavramını 
odağına almakta ve iki taraflı unsurlar söz konusu olmaktadır. İki tarafın 
birbirine değer yarattığına odaklanan ilişkisel pazarlama duygusal bağ 
kurarak tarafların özel hissetmesine odaklanır.

Küresel pazar anlayışı her gün hayatımıza yeni ürün ve hizmetler gir-
mesine sebep olmuştur. Fakat bu durum hızla piyasaya giren birçok ürü-
nün aynı hızla çıkmasına da sebep olmuştur. Kalıcılık hedefleyen tüm bu 
işletmeler üretici – tüketici ilişkisine yeni bir boyut kazandırmıştır (Özde-
mir & Koçak, 2012). Burada en önemli olgu aldatıcı sadakat ile davranışsal 
sadakatin birbirinden ayrılarak güven geliştirmek üzerine kurulmasıdır.
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İlişkisel Pazarlama Amaçları
Kültürlerin çeşitlendirdiği müşteri kavramı sürekli olarak evrilmekte 

ve küresel değişimin içerisinde istek ve ihtiyaçları yenilenmektedir (Mi-
dilli, 2011). Doyumsuzluk seviyesinin artmasına sebep olan sürekli geli-
şim özellikle hizmet sektörünün dayanıksız olma özelliği ile eşsiz kişiye 
özel olan sunumda müşteri olgusunu zirveye taşımaktadır. İlişkisel pazar-
lama temelinde şekillenen modern eğilimler işletme amaçlarında önceliği 
müşteriye vermeyi kaçınılmaz kılmıştır.

Güven ve ilişki odaklarında hareket eden müşteri için işletmelerin 
bağlılık oluşturma hedefi memnuniyet oluşturma da ön koşul olarak ka-
bul edilmektedir (Yurdakul & Dalkılıç, 2006). Vazgeçilemez unsurlardan 
bir tanesi de satış sonrası faaliyetlere önem vermek ve müşteri ile olan 
ilişkinin satım işlemi sonunda bitmeyeceğini göstermek ve devamlılığı 
korumak olacaktır. Güç dengesi olarak yükselişi devam eden müşteri kav-
ramının, işletmenin var olma sebebi olduğu ve bu yüzyılın müşteri yüzyılı 
olarak tanımlandığı unutulmamalıdır.

Erk (2009) çalışmasında müşterinin ödediğinden fazlasını sunabilmek 
gerekliliğine dikkat çekmektedir. Her türlü çabanın karlılık için verilmesi 
ve pazarlama da artan önemi ile müşteri sadakati işletmeleri müşteri kav-
ramını doğru kullanması için stratejiler belirlemeye sevk etmiştir. Seçim 
hakkını sonuna kadar kullanan tüketici için her işletme tercih edilebilir 
olduğunu kanıtlama gereksinimi duyar. Her iki taraf içinde sadakat bu 
nokta da öne çıkmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve müşteri olma sıklığı 
aslında müşterinin kendini işletme sürecinin bir parçası olarak görme is-
teği ve çok yönlü değer anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
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5. Hizmet İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama

Hizmet sektörünün hızlı yükselişi bilgi çağının en önemli getirisi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş 
ülkelerde de bu duruma paralel olarak ilişkisel pazarlama da önem ka-
zanmış ve işletmelerde uygulama alanı odak noktası müşteriye kaymıştır.

Hoşgör & Cengiz (2019) çalışmasında ilişkisel pazarlamanın güdüle-
diği üç temel faaliyet “tekrar tercih etme, tavsiye etme ve daha fazla öde-
me” üzerinde durmuştur. Sonuçlarını da ilgili faaliyetlere bağlı kalarak 
“algılanan hizmet kalitesi, fiyat uygunluğu algısı, marka imajı, müşteri 
odaklılık, müşteri tatmini ve güveni” şeklinde açıklamıştır. Burada esas 
amaç müşteri bağlılığı yaratmak ve oluşan sadakat olgusu ile karlılığı sü-
rekli kılmaktır.

Hizmet işletmelerinde hem işletme açısından hem de müşteri açısın-
dan farklı beklentiler oluşmaktadır (Karaca, 2010). 1990’lardan itibaren 
ilişkisel pazarlamanın önlenemez yükselişi kalite ve müşteri tatmini kav-
ramları ile doğrudan ilişkilidir. Rekabetin yoğun olması hizmet farklılaş-
tırmayı ve diğer işletmelere üstünlük sağlamayı zorlaştırmaktadır. Bunun 
sebebi global pazar kavramının oluşması bununla birlikte pazarın homo-
jenleşmesi ve olgunlaşması olarak yorumlanmaktadır. Gelişen teknoloji 
ile birlikte erişilebilir pazar kavramı ve mesafe kavramının kalmayışı tü-
ketici bakış açısında uzaklık negatif etkisini yok etmiştir.

İnsan odağında çalışan hizmet işletmeleri müşteri ile uzun süreli bir-
liktelik amaçlarken diğer taraftan ilişkilerini yakın tutar. Asıl amaç hiz-
met sunumunda ortalama seviyeyi yakalamak olsa da pazarlama ayağında 
müşteri sadakati yaratarak, sürekli kazanım elde etmektir. Algı yaratma 
temelinde oluşturulan faaliyetler müşteri tercihlerine doğrudan etki et-
mektedir (Karaman, 2018). Mevcut müşteriyi elde tutmak her zaman yeni 
müşteri kazanmaktan daha az maliyetli olacağından ilişkisel pazarlama 
katkısı sürdürülebilir karlılık açısından pozitif olacaktır.

Arslan (2008) çalışmasında güç dengesinin artık tamamen farklılaştı-
ğı ve pazarlamacılardan müşteriye doğru kaydığı görüşündedir. Müşteri-
ler artık çok boyutlu değerlendirme içerisinde olup, daha bilgili, eğitimli, 
araştıran, talepkar, zamanı verimli kullanan, boşa zaman kaybetmekten 
hoşlanmayan, şüpheci, yerine getirilmeyen vaatlere karşı toleransı olma-
yan bir yapı sergilemektedir. Teknolojinin getirileri olarak bilgi paylaşı-
mının yüksek seviyede olması bilgiyi zirveye taşımış ve doğal kaynaklar 
ve para yerini bilgiye bırakmak durumunda kalmıştır. Bu durum işletme-
ler için müşteri odaklı strateji geliştirme zorunluluğu yaratmış ve müşteri 
heterojenliğine karşın pazarda oluşan homojenlik rekabet koşullarını çok 
daha zorlu hale getirmiştir. En büyük silah ise müşteri çekme etkisine 
sahip ilişkisel pazarlama olarak işletmelerde yerini almıştır. Artık kalıp-
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laşmış ve kitlesel yaklaşımlar yerini aşağıda prensiplerle güçlenen ilişki-
sel yaklaşıma bırakmıştır. Karaca (2010) çalışmasında aşağıda yer alan 
prensiplere bağladığı ilişkisel pazarlama için “6I” kuralını vurgulamış ve 
önemini aktarmıştır.

İlişki Pazarlamasının Prensipleri
Farklı sektörlere ait dinamik pazar koşulları incelendiğinde temel de 

aynı değerler olsa da sürekli değişim birtakım belirsizliklerin gelişmesine 
sebebiyet vermiş olup, sonuç olarak işletmeler de odak noktasını tamamen 
müşteriye çevirmiştir.

İlişkisel pazarlamaya yönelik oluşturulan stratejiler gün geçtikçe çe-
şitlense de en önemli uygulama modellerinden bir tanesi “Müşteriyi geri 
getirebilme / döndürme kuvveti” olarak adlandırılabilir (Kulabaş & Sez-
gin, 2010). Bu alanda farklı uygulama alanları için farklı uyarlamalar ger-
çekleştirilse de hepsinin temelinde müşteriyi tanımanın, iyi ilişkiler kur-
mada ki önemi vurgulanmaktadır. Bu modelde aşağıda yer alan 6 temel 
unsur öne çıkmaktadır.

• İlişki Kurma

• Kalite

• Benzersizlik

• Ahlak

• Teknoloji

• Organizasyonel Değişim

Bir diğer uygulama modeli ve en çok tercih edileni müşteri sadakat 
programlarıdır. Satış hacmini arttırmak için planlanan bu sistem müşteri 
bağlılığını arttırıcı ve tüketim alışkanlığında süreklilik kazandırma gibi 
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unsurlarda öne çıkmaktadır (Parlakkaya, 2009). Oluşturulan ödül sistemi-
nin yanı sıra kişilerin kendini özel hissetmesini sağlayacak manevi unsur-
lar da kullanılmaktadır (Türk & İşcioğlu, 2020).

Üçüncü ve en hızlı gelişsen uygulama sanal topluluklar olarak ifa-
de edilmektedir (Erdoğan & Torun, 2009). Taraflar arasında karşılıklı 
etkileşim kuran ve kesintisiz birebir iletişim sağlayan sanal topluluklar 
işletmeler için referans grupları oluşturarak ilişkisel pazarlamanın gücü-
nü en yüksek seviyelere taşımaktadır. İnsan doğasının hayati unsurlarını 
ilişkisel pazarlama da kullanan işletmeler sosyalleşmeyi bir adım olarak 
görmekte faaliyetlerine günümüz teknolojisini ekleyerek yön vermektedir.

6. Sonuç

Son dönem modern pazarlama faaliyetleri merkezi rolü olan ilişkisel 
pazarlama bilgi ve iletişim temelli oluşumu ile işletme trendleri arasında 
yükselişine devam etmektedir (Hoşgör & Hoşgör, 2017). Ekonomide de 
hizmet odaklı yaklaşım sistematik olarak bir ilişkiler yumağını beraberin-
de getirmiş ve bazı kavramların öne çıkmasına sebep olmuştur. İlişkisel 
pazarlama da yer alan en önemli öğe tarafların işbirliğidir (Hacıefendioğlu 
& Çolular, 2008).

Şahin (2003) çalışmasında kişilerin bireysel tercihlerini şekillendiren 
unsurların iletişime ve deneyime bağlı olduğunu vurgulamaktadır. İyi iliş-
kiler kuran işletmelerin güven olgusu yarattığı ve satın alma tercihlerinde 
bunun önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Günümüz işletmeleri özellikle 
değer yaratabilmek ve tarafların birbiri ile ilişkisini uzun soluklu devam 
ettirebilmek için adımlar atmaktadır. Çağı yakalamak ve öne çıkan insan 
unsurundan iki taraflı fayda sağlamak işletme temel amaçlarından biri ha-
line gelmiştir.

Cazip hale getirilmesi planlanan hizmet sektörü en az maliyetle 
daha fazla müşteriye ulaşmak için ilişkisel pazarlama unsurlarını tercih 
etmektedir (Dönmez & Topaloğlu, 2016). Çoklu rekabet ortamında ye-
tersiz kalan 4P (Product, Price, Place, Promotion) uygulamaları, ilişkisel 
pazarlama bileşenleri ile bütünleşerek rekabette öne çıkma avantajı için 
kullanılmaktadır. İşletmelerin farklı bakış açısı kazanmaları, müşteriye 
daha yakın olmaları, karlılığı arttırmaları ve karşılıklı güven olgusu, var-
lığını sürdürme noktasında ve rekabette yerini sağlamlaştırma hususunda 
belirleyici olacaktır. Erdoğan, Tiltay & Kimzan (2011) çalışması pazarla-
ma karmasının mekanik yapısının artık günümüz koşullarında işlevsel-
den ilişkisele kayacağı yönündedir. İlgili çalışmada özellikle son döneme 
damgasını vuran modern eğilimler temelini ilişkisel pazarlama oluştur-
makta ve gündemin etkileşim, ağlar ve ilişkilerin üzerine kurulduğu sa-
vunulmaktadır.
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Farklı sektörleri aynı çalışmada derleyen Karaman (2020) ilişkisel 
pazarlama alanında aslında her sektör kendi dinamiklerini oluşturmasına 
rağmen tek amacın müşteriye değer yaratma olması sonucuna varmıştır. 
Her işletme için en önemli stratejik kararlar müşteri temelinde gerçekleşir. 
Hizmet sektörünün gelişen yapısı ve teknoloji ile desteklenen bilgi pay-
laşımı firmaları gündemi takip etmeye, trendleri yakalamaya ve potansi-
yellerini en üst seviye de kullanma gerekliliğine sebep olmuştur. Kısacası 
farklı sektörler dahi olsa aynı kavramları günümüz koşullarının şekillen-
dirmesiyle farklı uyarlamaları kullanılarak, firma karlılığı ve kalıcılığı 
hedefler.

Tüm verilen bilgiler ışığında işletmelerin gelecek kaygısı ve sürekli 
gelişen rekabet şartları, mevcut koşullara bağlı olarak uygulanan strateji-
ler de sürekli gelişimi mecbur kılmaktadır. Günümüz piyasasını şekillen-
diren teknoloji artık her nokta da işletmeleri değişim ve yenilenmeye sevk 
etmektedir. Modern eğilimlerin temelini oluşturan ve gelişen teknoloji ile 
de desteklenerek gelişen ilişkisel pazarlama her yönüyle işletme yaşam 
eğrisini destekleyecektir. Artık müşteri odağında gelişen pazar koşulları 
karlılık hedefinde başarılı olmak için işletmeleri düzenli, sürekli ve kalıcı 
ilişkiler ile mevcut müşteriyi korumanın avantajını kullanmaya yönlen-
direcektir. Böylece işletme uzun süreli hedefleri için müşteri portföyünü 
oluşturabilecektir.
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GİRİŞ

Göreli yoksunluk, işgörenlerin zihin dünyalarında, diğer işgörenlerin 
sahip olduklarıyla kendi sahip olduklarını karşılaştırması sonucu geliştir-
dikleri adaletsizliğe maruz kaldıkları duygusudur (Poyraz vd., 2009: 74). 

Göreli yoksunluk, sosyal eşitsizliklerin insanlarda sebep olduğu 
duygular ile ilgili olarak geliştirilmiş bir kuram olarak öne çıkmaktadır. 
Kuramın orijinal biçimiyle kavramsallaşması, “The American Soldier: 
Adjustment during Army Life (1949)” isimli üç ciltlik bir çalışma ile ger-
çekleşmiştir (Stark ve Yitzhaki, 1988: 57-58). 

Gurr (1970) ve Morrison (1973), göreli yoksunluğu, bireysel başarıla-
rın bireysel beklentilere ayak uydurmakta başarısız olması olarak tanım-
lamışlardır (Gurney ve Tierney, 1982: 34). Göreli yoksunluk kuramındaki 
önemli vurgulardan bir tanesi, işgörenlerin, eğitim, tecrübe, yetenek vb. 
niteliklerini dikkate alarak kendilerini diğerlerinden daha üstün kabul et-
mesi ve bu üstün özelliklerine sahip olmasına karşın, örgütsel kimi ola-
naklardan yoksun kaldığı düşüncesine kapılmasıdır. Kurama göre işgö-
ren, sahip olduğu imkanları kendisi açısında tatmin edici bulabilir. Ancak, 
kendisinden daha az niteliğe sahip olduğunu düşündüğü işgörenler de aynı 
imkanlara sahiplerse, bu durumdan rahatsızlık duyup; daha üstün olduğu 
ve daha iyisine layık olduğu fikrini geliştirerek memnuniyetsizlik duya-
bilmektedir (Karacaoğlu ve Arslan, 2019: 110; Yılmaz, 2019: 7). Böylece 
işgörenler, hak ettiklerinden daha azına sahip olduklarını fark ettiklerin-
de, öfke, kızgınlık, şikayetlenme gibi göreli yoksunluk duyguları geliştir-
mektedirler (Mummendey vd., 1999: 229).  

1. Göreli Yoksunluk Kuramı 

Göreli yoksunluk kuramı, 1949’da Stouffer tarafından ortaya atılmış 
ve akabinde Crosby tarafından geliştirilmiştir (Yürük ve Bal, 2019: 1295). 
Kuramın, örgütsel adalet üzerine yapılan araştırmalarda alt boyut olarak 
değerlendirilen dağıtımsal adalet (distributive justice) ile ilgili çalışmalara 
başlangıç teşkil ettiği, kimi araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir 
(Yıldırım ve Eraslan, 2020: 173). Hem “Eşitlik Kuramı” hem de “Göreli 
Yoksunluk Kuramı”, örgütlerde dağıtıma dair alınan kararlar ve bu karar-
ların sonuçları üzerinde durmaktadır. Bu ise işgörenlerin daha çok örgüt-
ten elde ettikleri kazanımlarla yani dağıtımsal adalet ile ilgilendikleri gibi 
bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir (Yürür, 2008: 297). Dağıtımsal 
adalet, işgörenlerin işlerinde gösterdikleri performans ile elde ettikleri 
ödül ve kazanımların adaletli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığına dair 
algılarını ifade etmektedir. Buna göre, Adams’ın Eşitlik Kuramı (1965) ile 
Crosby’nın Göreli Yoksunluk Kuramı’nın (1976), dağıtımsal adalet kavra-
mının esasını oluşturduğu söylenebilecektir (Bahar, 2019: 1263).
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Göreli yoksunluk kuramına göre işgörenler, elde ettikleri ödülleri di-
ğer işgörenlerin aldıkları ödüller ile karşılaştırmakta, yaptıkları bu karşı-
laştırma sonucunda kendi elde ettiklerinin daha az olduğu kanaatine ulaş-
tıklarında göreli bir yoksunluk hissi yaşamaktadırlar. Kuram, Adams’ın 
eşitlik kuramından, işgörenin yaptığı karşılaştırmanın, eşitleriyle değil, 
üst kademe çalışanlarla olması sebebiyle ayrılmaktadır. Göreli yoksunluk 
kuramına göre alt kademede bulunan işgörenler, kendilerini, üst kade-
mede bulunan işgörenlerle karşılaştırmakta ve yaptıkları bu sınıflar arası 
karşılaştırmanın bir sonucu olarak adaletsizlik hissine kapılmaktadırlar 
(Cowherd ve Levine, 1992: 304; Karademir ve Çoban, 2010: 53).

Göreli yoksunluk kuramı ile Festinger’in sosyal karşılaştırmalar ku-
ramı da kimi zaman birlikte ele alınmaktadır. Ancak, göreli yoksunluk 
kuramı, algıların ve değerlendirmelerin açık olduğu gruplara ilişkin so-
nuçları ele alırken; sosyal karşılaştırmalar kuramı, algıların ve değerlen-
dirmelerin belirsiz olduğu durumlarda, karşılaştırmaların bireysel sonuç-
larını ele almaktadır (Davis, 1959: 282).  

Crosby (1976), altı önemli değerlendirmenin, işgörenlerin ücretler de 
dahil olmak üzere, elde ettikleri sonuçlarla (outcomes) ilgili memnuniyet-
sizlik duygularının önkoşulu olduğunu savunmuştur. Buna göre işgören-
ler, 1) İstedikleri sonuçlar ile elde ettikleri arasında bir fark olduğunda, 2) 
Diğerlerinin, kendilerinin sahip olduğundan daha fazlasına sahip olduk-
larına ilişki bir karşılaştırma yaptıklarında, 3) Deneyimleri, kendilerini, 
sahip olduklarından daha fazlasını beklemeye sevk ettiğinde, 4) Daha iyi 
sonuçlar elde etmeye dair gelecek beklentileri düşük olduğunda, 5) Daha 
fazlasını gerçekten hak ettiklerini hissettiklerinde, 6) Daha iyi sonuçlara 
sahip olmamalarından dolayı kişisel sorumluluklardan kendilerini kur-
tardıklarını düşündüklerinde, elde ettikleri sonuçların miktarı konusunda 
kendilerini hoşnutsuz ve küskün hissedeceklerdir (Cook vd., 1977: 424; 
Sweeney vd., 1990).

Runciman’a (1966) göre bir kişi, 1) X’e sahip olmadığı zaman, 2) Baş-
ka bir kişi ya da kişileri, önceki bir zamanda ya da beklenen bir zamanda 
X’e sahip olarak gördüğünde, 3) X’e sahip olmak istediğinde, 4) X’e sahip 
olması gerektiği fikrini kendisi için uygulanabilir gördüğünde, kendini 
göreli yoksun hissedebilmektedir (Yitzhaki, 1979: 321).  

Göreli yoksunluk yaşayan bireyler sırasıyla üç psikolojik süreç geçir-
mektedirler; 1) Zihinsel karşılaştırmalar yaparlar, 2) Kendilerinin ya da 
gruplarının dezavantajlı olduğuna dair akli değerlendirmelerde bulunur-
lar, 3) Söz konusu dezavantajları kendileri için adaletsiz görüp kızgınlık 
ve öfke duyguları geliştirirler. Bu üç aşamadan herhangi biri işlemezse 
göreli yoksunlunluk bireyde gelişmeyecektir (Pettigrew, 2015: 12). 
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2. Göreli Yoksunluk Türleri 

Runciman (1966), iki tür göreli yoksunluk önermiştir. 1)  Kişisel göre-
li yoksunluk (egoistic/personal relative deprivation); Bir gruba dahil olan 
kişinin, grubun diğer üyelerine göre kendi pozisyonundan hoşnutsuz ol-
masıyla ilgilidir. Birey olarak kendilerini yoksun hisseden insanlar, kendi-
lerini sosyal olarak daha izole ve kişisel olarak daha stres altında hissetme 
eğilimindedirler ve değişim için de bireysel stratejileri tercih etme ola-
sılıkları daha yüksektir. 2) Grup göreli yoksunluğu (fraternalistic/group 
relative deprivation); Toplumdaki diğer benzer gruplar ile kendi grubu-
nu kıyasladığında, kişinin grup üyeliğinden hoşnutsuz olmasıyla ilgilidir. 
Üye olduğu grup ya da grupların görece yoksun olduğuna inanan kişilerin 
sosyal hareketlere katılma ve grup stratejilerini kullanarak sosyal siste-
mi aktif olarak değiştirmeye çalışması daha olasıdır (Kawakami ve Dlon, 
1993: 526).

Abrams ve Grant’a göre (2012: 677), kişisel/egoist göreli yoksunluk, 
kişi diğerlerine göre, haksız yere birtakım haklardan ve imkanlardan yok-
sun bırakıldığını hissettiğinde ortaya çıkmakta, strese ve düşük yaşam 
doyumuna neden olmaktadır. Kişi, örneğin, bir karşılaştırma yaptığında, 
ücret, eğitim, deneyim vb. olanaklardan diğerlerine göre daha az yarar-
lanıyor olabilecektir. Öte yadan grup/kolektif göreli yoksunlukta, grup-
lararası bir karşılaştırma yaptığında, kişi kendi grubunun diğer gruplara 
göre haksız yere yoksun bırakıldığını hisseder. Her iki yoksunluk hali de 
memnuniyetsizliklere, strese yol açmaktadır 

Literatürde grup ya da kolektif göreli yoksunluk da kendi içinde iki 
ayrı kategoride incelenmiştir. 1) Sosyal Kolektif Göreli Yoksunluk (soci-
al collective relative deprivation); Kişi kendi grubunun koşullarını başka 
bir grubun koşullarıyla karşılaştırdığında, kendini dezavantajlı hissederse, 
sosyal kolektif göreli yoksunluk ortaya çıkmaktadır. 2) Zamansal Kolektif 
Göreli Yoksunluk (temporal collective relative deprivation); Grup içi kar-
şılaştırmaların belirli bir zaman periyodunda yapılmasını içermektedir. 
İçinde yaşanılan zaman, grubun geçmişini ve geleceğini karşılaştırmada 
temel teşkil eder. Zamansal karşılaştırmalar, özellikle sosyal değişim dö-
nemlerinde veya ekonomik zorlukların olduğu zamanlarda söz konusu ol-
maktadır. Değişen sosyal ortamlarda insanlar, zamansal karşılaştırmaları-
nı yaparak grup içindeki konumlarını yeniden değerlendirebilmektedirler 
(Sablonnière ve Tougas, 2008: 2294-2295). 

Göreli yoksunluk üzerine yapılan kimi araştırmalarda çifte göre-
li yoksunluktan (double relative deprication) da bahsedilmektedir. Hem 
kişisel göreli yoksunluk hem de grup göreli yoksunluğu yaşayanları ta-
nımlayan çifte göreli yoksunluk, özellikle kadınların yaşadığı yoksunluk-
la ilişkilendirilmektedir. Örneğin, erkek meslektaşlarından daha az ücret 
aldığını algılayan ve bir grup olarak kadınların genellikle ücret ayrımcı-
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lığına maruz kaldığını kabul eden bir kadın işgören düşünülebilir. Ücret 
eşitsizliğini kişisel özelliklere atfetme olasılığı daha düşüktür. Çünkü di-
ğer kadınların aynı ayrımcılığa maruz kaldığının farkındadır (Foster ve 
Matheson, 1995: 9).

Öte yandan Gurr (1968) göreli yoksunluğu, gereken (should) ve olan 
(is) arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanan sıkıntı ve öfke olarak tanımla-
makta olup şu şekilde formüle etmiştir;

Formüldeki RD (relative deprivation), göreli yoksunluğu; Ve (value 
expectations), değer beklentilerini; Vc (value capabilities) ise değer yete-
neklerini temsil etmektedir. Değer beklentileri, insanların istediği ve hak 
sahibi olduğunu düşündüğü haklar ve fırsatlardır; Değer yetenekleri, in-
sanların sahip oldukları veya ulaşılabileceğini düşündükleri haklar ve fır-
satlardır (Crosby, 1979: 107).

Şekil 1: Gurr’un Üçlü Göreli Yoksunluk Modeli, (Crosby, 1979: 107)
Şekil 1’de görüleceği üzere Gurr, göreli yoksunluğu üç ayrı kategori-

de incelemiştir. 1) İstek Uyandıran Yoksunluk (Aspirational Deprivation); 
İstek uyandıran yoksunluk, değer beklentileri (value expectations) artar-
ken değer yetenekleri (value capabilities) zaman içinde sabit kaldığında 
ortaya çıkar. 2) İstek Azaltan Yoksunluk (Decremental Deprivation); İstek 
azaltan yoksunluk, değer beklentileri sabit kalırken değer yetenekleri za-
manla azaldığında ortaya çıkar. 3) İstek Artıran Yoksunluk (Progressive 
Deprivation); İstek artıran yoksunlukta, değer yetenekleri azalırken değer 
beklentileri artmaktadır (Crosby, 1979: 107).

3. Göreli Yoksunluk Kuramı Üzerine Yapılan Ampirik 
Araştırmaların Sonuçları

Yılmaz (2020: 1974), akademisyenler üzerine yaptığı çalışmada, stres 
algısı ile göreli yoksunluk arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde bir 
ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Özdemir vd. (2019: 37), Orta Doğu Tek-
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nik Üniversitesi öğrencileri üzerine yaptıkları araştırmada, bireysel göreli 
yoksunluğun içsel ve dışsal güç üzerinden subjektif esenlik ile ilişkili ol-
duğunu ortaya koymuştur. 

Feldman vd. (2002: 453), küçülme nedeniyle işlerini kaybeden yöne-
ticilerden oluşan bir örneklem kullanarak yaptıkları araştırmada, göreli 
yoksunluğun, eksik istihdamın ikame işlerde psikolojik mutluluğu ne ka-
dar olumsuz etkilediğini açıklamada önemli bir aracı olduğunu göstermiş-
lerdir. Sablonnière ve Tougas’ın (2008: 2293) hemşireler üzerine yaptıkları 
ampirik araştırmanın bulguları, grup içi özdeşleşmenin göreli yoksunlu-
ğun bir sonucu değil öncülü olduğu görüşünü desteklemektedir.

SONUÇ

Karl Marx (1935) “Wage, Labour and Capital” adlı eserinde, şu ifa-
deleri kullanmıştır; “Bir ev büyük ya da küçük olabilir; komşu evler aynı 
şekilde küçük olduğu sürece bir konut olarak tüm sosyal gereksinimleri 
karşılar. Ama o küçük evin yanına bir saray yapılırsa küçük ev bir kulü-
beye dönüşür (Smith vd., 2012: 203).

Kimi araştırmacılar, göreli yoksunluğun oluşması ve toplumsal bir-
liğin bozulmasını, eşitsizliğe (inequality) bağlamakta, bunun da toplum 
sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu hususunda görüş birliğine var-
maktadır. Öte yandan göreli yoksunluğun ortaya çıkmasında, kişisel algı-
ların ve sosyal karşılaştırmaların rolü büyük önem arz etmektedir. Buna 
göre bireyler, toplumda referans aldıkları insanların, kendilerinden daha 
fazla refah içerisinde yaşadıklarına, kendi refahlarının olması gerekenden 
daha düşük olduğuna inandıklarında hayal kırıklığı yaşayacaklardır (Ber-
nburg, 2010: 493-494). 

  İnsanların hali hazırda sahip oldukları dezavantajlı durumlarına iliş-
kin farkındalık düzeyleri, göreli yoksunluk algısında önem arz etmektedir. 
Kimi toplumlarda, gelenek, görenek ve değerler vasıtasıyla doğal kabul 
edilerek meşrulaştırılmış olan birtakım eşitsizlikler, mağdur pozisyonda-
ki birey ya da gruplarca içselleştirilebilmektedir. Dezavantajlı konumda-
ki bireyler, alternatif sistem ya da olanakların farkında olmayabilecekleri 
gibi böyle bir arayış içerisinde de bulunmayabilirler. Bu durumdaki bi-
reyler, dezavantajlı olmalarına rağmen herhangi bir yoksunluk duygusuna 
sahip olmayabileceklerdir (Özdemir vd., 2019: 38-39).  
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GİRİŞ

İktisadi ve finansal değişkenlerde önemli yapısal kırılmalar gerçekle-
şebilmektedir. Bu yapısal kırılmaların gerçekleşmesinde ekonomi politi-
kalarındaki ve iktisadi birimlerin davranışlarındaki değişimlerin etkileri 
olabildiği gibi, teknolojik gelişmeler ve küresel finansal krizler gibi çeşitli 
dışsal faktörlerin de etkileri söz konusu olabilmektedir (Hatemi-J, 2008).

İktisadi ve finansal değişkenlerde meydana gelen yapısal kırılmala-
rın belirlenmesinin iki temel işlevi olduğu ifade edilebilir. Birinci işlev 
ampirik analizlerde kullanılan ekonometrik yöntemlerin etkinliği ile ilgili 
iken; ikinci işlev uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarının daha iyi 
analiz edilebilmesi  ile  ilgilidir. 

Öncelikle, ekonometrik analizlerin etkinliği açısından bakıldığında 
Carioni-i  Silvestre,  Kim ve Perron (2009) tarafından da ifade edildiği 
gibi, ampirik analizler sonucunda daha etkin bulgulara  ulaşılabilmesi için 
analizlerde kullanılan değişkenlerin ve bu değişkenlerin bir araya getiril-
mesi ile oluşturulan modellerin temel karakteristik özelliklerinin ampirik 
analizlerde dikkate alınması gerekmektedir.Aksi takdirde bu durum ilgili 
değişkenlerin  durağan  olmalarına rağmen, analizlerde durağan değilmiş 
gibi işlem görmelerine ve / veya değişkenler arasında koentegre bir ilişki 
var iken; olmadığı yönünde yanlı ( biased)  sonuçların elde edilmesine yol 
açabilmektedir.

Ekonomi politikalarının sonuçlarının analizi açısından bakıldığında 
ise incelenen dönem için olası yapısal değişimlerin dikkate alınmaması 
modeldeki açıklayıcı değişkenlerin zamanla değişebilen  dolayısıyla statik 
olmayan etkilerinin  ortaya çıkarılabilmesini güçleştirmektedir. Çünkü, 
örneğin uzun dönem katsayıları tahmin edilirken açıklayıcı değişkenler-
deki olası değişimlerin dikkate alınmaması, incelenen dönem için değiş-
meyen / sabit uzun dönem katsayılarının elde edilmesine yol  açabilmekte-
dir. Bu da ekonomide yaşanmış önemli olayların etkilerinin net bir şekilde 
ortaya çıkarılabilmesini güçleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra olası yapı-
sal değişimlerin dikkate alınmaması ne tür iktisadi ve finansal gelişme-
lerin ilgili makroekonomik ve finansal değişkenlerde yapısal değişimlere 
yol açtığının anlaşılmasını da zorlaştırabilmektedir. 

Bu nedenlerle bu çalışmada gerek literatürdeki ekonometrik model-
lerde gerekse ekonomi politikalarının etkinliğinin analizinde önemli yeri 
olan 11 adet iktisadi ve finansal değişkende yapısal kırılmaların yaşanıp 
yaşanmadığı, eğer yaşandı ise kaç adet  yapısal kırılmanın söz konusu ol-
duğu ve bunların hangi dönemde gerçekleştiği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın literatüre iki konuda önemli katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. Bunlardan birincisi ilgili değişkenlerin ulusal yazındaki ana-
lizlerde sıklıkla kullanılmalarına rağmen bu değişkenleri içeren ekono-
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metrik analizlerde (Örneğin birim kök, koentegrasyon ve uzun dönemli 
parametrelerin tahmini gibi) olası yapısal kırılmaların yeterince dikkate 
alınmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ilgili değişkenler için 
yapısal kırılmaların beklenenden daha sık gerçekleşmiş olabileceğinin 
gösterilmesinin daha etkin ekonometrik analizlerin yapılabilmesi açısın-
dan önemli olabileceği düşünülmektedir. İkinci olarak da bu yapısal de-
ğişimlerin hangi dönemlerde gerçekleştiğinin belirlenmesinin, bu yapısal 
değişimlere yol açan faktörlerin belirlenmesi ve böylece daha etkin iktisa-
di ve finansal politikaların oluşturulabilmesi açısından da önemli olduğu 
düşünülmektedir.

VERİ VE METODOLOJİ

Çalışma Ocak 2002 ile Şubat 2020 dönemini kapsamakta ve aylık ve-
rilerden oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan iktisadi ve finansal değişken-
ler ve bunlara ait ayrıntılı bilgiler Tablo 1’de; bu değişkenlerin incelenen 
dönem için genel seyri ise Şekil 1’de sunulmuştur. Tüketici fiyat enflas-
yonu, gıda enflasyonu ve sanayi üretim endeksi verileri OECD veritaba-
nından, diğer tüm veriler ise TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden 
temin edilmiştir. 

Tablo 1: İktisadi ve Finansal Değişkenlere Ait  Bilgiler
Değişkenler Açıklama
BİST 100 endeksi Kapanış fiyatlarına göre, Düzey
Tüketici fiyat  enflasyonu Yıllık % değişim, 2015=100
Dolar-TL kuru 1 Doların TL karşılığı, Alış,Düzey
Gıda enflasyonu Yıllık % değişim, 2015=100
Euro-TL kuru 1 Euronun TL karşılığı, Alış, Düzey 
TCMB Altın Rezervi Milyon ABD Doları, Düzey 
Sanayi üretim endeksi 2015=100, Reel, Düzey
3 aya  kadar mevduat faizleri TL, Akım, % 
TCMB Brüt Döviz rezervi Milyon ABD Doları, Düzey
BİST Sınai endeks Kapanış fiyatlarına göre, Düzey
BİST Mali endeks Kapanış fiyatlarına göre, Düzey
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Şekil 1: Değişkenlerin Genel Seyri (Logaritmik  Seriler)
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İlgili değişkenlerde yapısal kırılmalar olup olmadığının analizinde 
öncelikle Quandt-Andrews ile Bai ve Perron (1998, 2003) testlerinden ya-
rarlanılmıştır. Ardından CUSUM ve CUSUM SQ test istatistiklerine ait 
bulgulara yer verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde ilgili tüm serilerin hem 
sabit terim hem de trend  bileşenlerinde  yapısal kırılmalar olabileceği  an-
laşılmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm yapısal kırılmalı analizlerde logarit-
ması alınmış serilerin hem sabit terim hem de trend bileşenlerinde yapısal 
kırılmalar olup olmadığı analiz edilmiştir. 

İlgili değişkenlerde yapısal kırılmalar olduğu sonucuna ulaşıldıktan 
sonra yapısal kırılma sayılarının ve bu kırılmaların gerçekleştiği dönem-
lerin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada bu amaçla Jung ve Maderits-
ch (2014) ile Hua, Sung ve Wang’ın  (2013)  çalışmalarında olduğu gibi Yao 
(1988) tarafından geliştirilen BIC (Bayesian Information Criterion, BIC)  
bilgi kriterinden yararlanılmıştır. Ardından, hem yapısal kırılmaların sık-
lığını gösterebilmek hem de farklı yaklaşımların yapısal kırılma sayıları 
konusunda sunduğu bulgulara yer verebilmek amacıyla çalışmada yapısal 
kırılmaların sayısının belirlenmesinde Liu, Wu ve Zidek (1997) tarafından 
geliştirilen  modifiye edilmiş  Schwarz (LWZ)   kriterine ait bulgulara da 
yer  verilmiştir.

BULGULAR 

Quandt-Andrews ile Bai ve Perron (1998, 2003) testlerine ait bulgular 
Tablo 2 ve 3’te sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde  Quandt-Andrews  
testine ait maksimum LR  F  ve maksimum Wald F  test istatistikleri ile Bai 
ve Perron (1998, 2003) testine ait UDmax ve WDmax  test istatistiklerinin 
%5 anlamlılık düzeyinde ilgili tüm iktisadi ve finansal değişkenlerde ya-
pısal kırılmaların söz konusu olduğu sonuna  işaret ettiği görülmektedir.

Tablo 2: Quandt-Andrews Testi Sonuçları ( C&T)
Değişkenler Maksimum  LR F istatistiği Maksimum Wald F  

istatistiği 
BİST100 endeksi 208.67*[0.000] 417.33*[0.000]
Tüketici fiyat enflasyonu 253.98*[0.000] 507.96*[0.000]
Dolar-TL kuru 320.61*[0.000] 641.22*[0.000]
Gıda enflasyonu 100.84*[0.000] 201.69*[0.000]
Euro-TL kuru 577.90*[0.000] 1155.8*[0.000]
Altın rezervi 554.60*[0.000] 1109.2*[0.000]
Sanayi üretim endeksi 95.29*[0.000] 190.58*[0.000]
Mevduat faizleri 311.82*[0.000] 623.64*[0.000]
Döviz  rezervi 406.84*[0.000] 813.69*[0.000]
BİST Sınai endeks 113.36*[0.000] 226.724*[0.000]
BİST Mali endeks 240.31*[0.000] 480.61*[0.000]

*, %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Olasılık değerleri Hansen (1997) 
olasılık değerleridir. Trend bileşeni her durumda  istatistiki olarak anlamlı 
çıkmaktadır. Tüm değişkenlerin logaritmik değerleri analizlerde kullanılmıştır. 
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Quandt-Andrews testi çeşitli test istatistiklerinden oluşmakla birlikte burada  
maksimum LR F istatistiği ile Maksimum Wald F istatistiklerinden  yararlanılmıştır.  

Tablo 3:  Bai  ve  Perron (1998, 2003) Testi Sonuçları (C&T)
Değişkenler UDmax WDmax
BİST100 endeksi 97.23524* 98.25960*
Tüketici fiyat enflasyonu 154.5818* 196.2005*
Dolar-TL kuru 22.99084* 34.86194*
Gıda enflasyonu 81.55657* 81.55657*
Euro-TL kuru 56.75169* 98.67669*
Altın rezervi 135.8606* 186.4020*
Sanayi üretim endeksi 106.8664* 170.4809*
Mevduat faizleri 41.04666* 56.31642*
Döviz  rezervi 318.6716* 413.2168*
BİST Sınai endeks 65.54912* 83.81078*
BİST Mali endeks 77.39852* 91.05242*

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.15, maksimum  yapısal 
kırılma sayısı ise 5 olarak alınmıştır. Hata teriminin dağılımının yapısal kırılmalar 
arasında değişmesine izin verilmiştir. UDmax ve Wdmax test istatistiklerinin %5 
anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değerleri sırasıyla  11.70  ve  12.81’dir.   

Farklı yaklaşımlara karşı dirençli sonuçlar elde edebilmek amacıyla 
uygulanan  CUSUM SQ test istatistiğine  ait bulgular Şekil 2’de, CUSUM 
test istatistiğine ait sonuçlar ise sadelik sağlamak amacıyla EK I’de sunul-
muştur. 

Bulgular incelendiğinde %5 anlamlılık düzeyinde hem CUSUM hem 
de CUSUM SQ test istatistiğine göre tüm serilerde yapısal kırılmaların 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çalışma kapsamında kul-
lanılan Quandt-Andrews, Bai ve Perron (1998, 2003) testleri ile CUSUM 
ve CUSUM SQ test istatistiklerinin aynı sonuçlara işaret ettiği görülmek-
tedir. Bu durum da çalışma kapsamında sunulan bulguların güvenilirliği-
ni artıran bir unsurdur.  



Önder Büberkökü432 .

Şekil 2: CUSUM SQ Test  İstatistiği Sonuçları
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Yapısal kırılma sayılarının belirlenmesine gelince, bu amaçla kullanı-
lan BIC ve LWZ bilgi kriterlerine ait sonuçlar Tablo 4, 5 ve 6’da sunulmuş-
tur. BIC kriterine bağlı olarak elde edilen sonuçlara bakıldığında BİST100 
endeksinde Kasım 2005, Eylül  2008 ve Mayıs  2011 tarihlerinde olmak 
üzere 3;  tüketici fiyat enflasyonunda Eylül 2004, Şubat 2009, Ekim 2011 
ve Şubat 2017  tarihlerinde olmak üzere 4; Dolar-TL kurunda  Şubat 2005, 
Nisan 2010 ve Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere 3; gıda enflasyonunda 
Şubat 2006, Şubat 2011, Mayıs 2014 ve  Ocak 2017 tarihlerinde olmak 
üzere 4; Euro-TL kurunda Şubat 2006, Ekim 2008, Haziran 2011 ve Eylül  
2014 tarihlerinde olmak üzere 4; altın rezervinde  Eylül 2010, Mayıs 2013 
ve Temmuz 2017 tarihlerinde olmak üzere 3; sanayi üretim endeksinde 
Ocak  2005, Kasım  2008, Aralık  2011 ve Temmuz 2017 tarihlerinde ol-
mak üzere 4; mevduat faiz oranlarında Mayıs 2005, Şubat 2009 ve Aralık 
2012 tarihlerinde olmak üzere 3; döviz rezervlerinde Aralık 2005, Aralık 
2008, Ekim 2011 ve Haziran 2014 tarihlerinde olmak üzere 4;  BİST sınai 
endeksinde Kasım 2005, Ekim 2008, Haziran 2011 ve Haziran 2017 tarih-
lerinde olmak üzere 4; BİST mali endeksinde ise Kasım 2005, Eylül 2008 
ve Mayıs 2011 tarihlerinde olmak üzere 3 adet yapısal kırılmanın gerçek-
leştiği anlaşılmaktadır.

Tablo 4:  Yapısal Kırılma Sayıları ve Gerçekleştiği Dönemler 
BIC    ve   LWZ   sonuçları
BİST 100 Endeksi / Kırılma sayısı 3
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri

0 -2.540018 -2.486087
1 -3.547777 -3.412790
2 -3.861360 -3.645117
3 -3.954959 -3.657256 11.2005 / 09. 2008  / 05. 2011
4 -3.947974 -3.568602
5 -3.931622 -3.470364
Tüketici fiyat enflasyonu / Kırılma sayısı 4 
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri
0 -1.371506 -1.317576
1 -2.515388 -2.380400
2 -2.918789 -2.702546
3 -3.007651 -2.709949
4 -3.019727 -2.640355 09. 2004 / 02. 2009 / 10. 2011/ 02.2017
5 -2.956186 -2.494928
Dolar-TL kuru / Kırılma Sayısı 3 
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri
0 -3.625324 -3.571393
1 -4.936603 -4.801616
2 -5.075740 -4.859497
3 -5.154287 -4.856584 02.2005  /  04. 2010 /  12.  2016
4 -5.114512 -4.735140
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5 -5.071894 -4.610636
Gıda Enflasyonu  / Kırılma Sayısı  4
m. BIC  LWZ Kırılma tarihleri
0 -0.811134 -0.757204
1 -1.400987 -1.266000
2 -1.517250 -1.301007
3 -1.589071 -1.291368
4 -1.597259 -1.217887 02.2006 / 02.2011 / 05.2014 / 01.2017
5 -1.572284 -1.111026

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj  0.15, maksimum  yapısal kırılma 
sayısı ise 5 olarak alınmıştır. Hata teriminin dağılımının yapısal kırılmalar arasında 
değişmesine izin verilmiştir.  m. olası yapısal kırılma sayılarını göstermektedir. 
Yapısal kırılma sayıları BIC ve LWZ kriterlerinin aldığı minimum değere gore 
belirlenmektedir.  Bu değerler koyu ve italik olarak gösterilmiştir. 

Tablo 5: Yapısal Kırılma Sayıları  ve  Gerçekleştiği Dönemler 
BIC    ve   LWZ   sonuçları
Euro-TL  / Kırılma sayısı 4
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri

0 -2.904261 -2.850331
1 -4.686607 -4.551620
2 -5.218298 -5.002055
3 -5.253426 -4.955723
4 -5.260354 -4.880982 02. 2006 / 10. 2008 / 06.2011/ 09. 2014
5 -5.237538 -4.776280
Altın Rezervi / Kırılma sayısı  3
m. BIC  LWZ Kırılma tarihleri
0 -2.314157 -2.260226
1 -4.061896 -3.926908
2 -4.423334 -4.207091
3 -4.667265 -4.369562 09. 2010 / 05. 2013 / 07. 2017
4 -4.639870 -4.260497
5 -4.589530 -4.128272
Sanayi Üretim endeksi  / Kırılma Sayısı  4
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri
0 -5.443886 -5.389956
1 -6.006674 -5.871686
2 -6.640186 -6.423943
3 -6.842258 -6.544555
4 -7.088281 -6.708909 01.2005 / 11. 2008 /12. 2011 / 07. 2017
5 -7.033248 -6.571990
 Mevduat faizleri  / Kırılma Sayısı  3
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri
0 -1.722283 -1.668352
1 -3.012802 -2.877814
2 -3.417293 -3.201050
3 -3.667184 -3.369481 05.2005 / 02. 2009 / 12. 2012



 .435İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

4 -3.647683 -3.268311
5 -3.557662 -3.096404

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj  0.15, maksimum  yapısal 
kırılma sayısı ise 5 olarak alınmıştır. Hata teriminin dağılımının yapısal kırılmalar 
arasında değişmesine izin verilmiştir.  m. olası yapısal kırılma sayılarını 
göstermektedir. Yapısal kırılma sayıları BIC  ve  LWZ kriterlerinin aldığı minimum 
değere gore belirlenmektedir.  Bu değerler koyu ve italik olarak gösterilmiştir. 

LWZ kriterine bağlı olarak elde edilen sonuçlara bakıldığında ise kı-
rılma sayıları konusunda BIC kriteri ile birebir aynı sonuçlara işaret et-
mese de yapısal kırılmaların gerçekleşmesinin ilgili iktisadi ve finansal 
değişkenler için ne kadar yaygın bir durum olduğunun anlaşılabilmesi açı-
sından bu kriterin sunduğu bulguların da önemli olduğu düşünülmektedir. 
Çünkü LWZ kriteri de her durumda ilgili değişkenlerde çoklu yapısal kı-
rılmaların yaşandığı sonucuna işaret etmektedir.

Tablo 6:  Yapısal Kırılma Sayıları ve Gerçekleştiği Dönemler 
BIC    ve   LWZ   sonuçları
Döviz  rezervi   / Kırılma sayısı  4
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri

0 -2.595311 -2.541381
1 -4.090309 -3.955321
2 -5.322923 -5.106680
3 -5.487412 -5.189710
4 -5.522071 -5.142699 12. 2005/ 12.2008/ 10.2011/ 06.2014
5 -5.456467 -4.995209
BİST Sınai endeks / Kırılma sayısı   4
m. BIC  LWZ Kırılma tarihleri
0 -3.122124 -3.068194
1 -3.770470 -3.635482
2 -4.116017 -3.899774
3 -4.397986 -4.100284
4 -4.512059 -4.132687 11. 2005 / 10. 2008 / 06. 2011/ 06.2017
5 -4.456373 -3.995115
BİST Mali endeks / Kırılma Sayısı  3 
m. BIC LWZ Kırılma tarihleri
0 -2.045333 -1.991403
1 -3.148612 -3.013624
2 -3.509834 -3.293591
3 -3.546330 -3.248628 11. 2005 /  09.2008 / 05.2011
4 -3.505037 -3.125664
5 -3.467132 -3.005874
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj  0.15, maksimum  yapısal 
kırılma sayısı ise 5 olarak alınmıştır. Hata teriminin dağılımının yapısal kırılmalar 
arasında değişmesine izin verilmiştir.  m. olası yapısal kırılma sayılarını 
göstermektedir. Yapısal kırılma sayıları BIC  ve  LWZ kriterlerinin aldığı minimum 
değere gore belirlenmektedir.  Bu değerler koyu ve italik olarak gösterilmiştir. 
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SONUÇ

Bu çalışmada TCMB altın rezervi, TCMB brüt döviz rezervi,  
BİST100 endeksi, BİST Mali endeks, BİST Sınai endeksi, tüketici fiyat 
enflasyonu, gıda enflasyonu, Dolar-TL kuru, Euro-TL kuru, sanayi üretim 
endeksi ve 3 ay vadeli mevduat faiz oranlarından  oluşan 11 adet iktisadi 
ve finansal değişkende yapısal kırılmaların gerçekleşip gerçekleşmediği 
ve eğer  gerçekleşti ise bu kırılmaların sayısının ne olduğu  ve  bu kırılma-
ların  ne zaman gerçekleştiği konuları üzerinde durulmuştur. 

İlgili değişkenlerde yapısal kırılmaların gerçekleşip gerçekleşmedi-
ğinin belirlenmesinde farklı yaklaşımlara karşı dirençli (robust) sonuçlar 
elde edebilmek için Quandt-Andrews, Bai ve Perron (1998, 2003) testleri 
ile CUSUM ve CUSUM SQ test istatistiklerinden yararlanılmıştır. Yapı-
sal kırılma sayılarının ve gerçekleştikleri dönemlerin belirlenmesinde ise 
BIC kriterinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada LWZ kriteri-
ne ait sonuçlara da yer verilmiştir. 

Çalışma bulguları yapısal kırılmaların oldukça yaygın bir durum ol-
duğunu ve ilgili iktisadi ve finansal değişkenlerde incelenen dönem için 
minimum 3 maksimum 4 yapısal kırılmanın gerçekleştiğini  göstermekte-
dir. Bu nedenle bu değişkenleri içeren ekonometrik analizlerde daha etkin 
sonuçlara ulaşılabilmesi için yapısal kırılmaları dikkate alan yöntemlerin 
kullanılmasının  daha doğru bir yaklaşım olabileceği düşünülmektedir. 
Ekonomi politikalarının etkinliği açısından bakıldığında ise çalışma kap-
samındaki değişkenlerde ilgili tarihlerde yapısal kırılmaların meydana 
gelmesine yol açan faktörlerin neler olduğunun ayrıca incelenmesinin uy-
gulamaya dönük oldukça önemli bilgiler sunabileceği   düşünülmektedir.

EK I: CUSUM Test İstatistiği Sonuçları 
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GİRİŞ

Ülkelerin CDS sözleşmeleri finansal piyasalarda işlem gören birer tü-
rev üründür. Bu CDS sözleşmelerinin primleri ülkelerin kredi ve temerrüt 
riskinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle de CDS primleri ülke riskini ölçen temel finansal göstergelerden  
biri olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle de Fitch ve Moody’s gibi kre-
di derecelendirme kuruluşları tarafından ülkelere verilen kredi notlarına 
benzemektedir.  Fakat, ülke kredi notlarının aksine, CDS primleri günlük 
bazda piyasa dinamiklerince belirlenmektedir. CDS primlerinin artması 
ilgili ülke ekonomisinin daha riskli hale geldiğini gösterirken; düşmesi ise 
ilgili ülke ekonomisine olan güvenin arttığı anlamına gelmektedir.  

CDS primleri ülke ekonomilerine özgü iktisadi, politik ve finansal 
gelişmelerin yanı sıra çeşitli küresel gelişmelere de tepki vermektedir. Bu 
nedenlerle CDS primlerinin seviyesi uluslararası yatırımcıların ülke eko-
nomilerine dönük risk algısının bir göstergesi olmaktadır. Bu risk algısı 
da ekonomilerin yurt dışı piyasalardan borç bulabilme imkanları, bu borç-
ların maliyeti ve bu ekonomilere dönük sermaye akımları üzerinde etkili 
olabilmektedir.

CDS primlerinin küresel ölçekteki bu önemine bağlı olarak bu çalış-
mada Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika ekonomilerinden oluşan dört 
gelişen ülkenin CDS primleri arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi ana-
liz edilmiştir. Böyle bir analiz sayesinde hangi ülkelerin risk düzeyleri 
arasındaki etkileşimin daha yüksek olduğu veya hangi ülkelerin risk dü-
zeylerinin birlikte hareket ettiği konusunda önemli bulgulara ulaşılacağı 
düşünülmektedir. 

Çalışmanın literatüre iki konuda katkı sağlayacağı ifade edilebilir. Bi-
rincisi, CDS primlerinin önemine ve uluslararası literatürde oldukça ilgi 
görmesine rağmen, ulusal yazında henüz bu konuda yeterli yoğunlukta 
bir literatürün oluştuğunu söylemek güçtür. Ayrıca, ulusal yazındaki ça-
lışmaların da daha çok Türkiye’nin CDS primi ile Türkiye ekonomisine 
ait çeşitli iktisadi ve finansal değişkenler arasındaki ilişkiye odaklandık-
ları görülmektedir (Örneği bakınız: Kılcı,2017; Atasever, 2017; Akkaya, 
2016). Halbuki, özellikle benzer kategorideki ülke ekonomileri arasındaki 
entegrasyonun gerek dış ticaret hacmi gerekse sermaye akımları ile arttı-
ğı bilinmektedir. Bu nedenle de giderek küreselleşen bir finansal sistemde 
ülke ekonomilerinin CDS primleri arasındaki etkileşiminin incelenmesinin 
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. İkinci olarak bu çalışmada ilgili 
ülkelerin CDS primleri arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi analiz edilir-
ken; farklı yaklaşımlara karşı dirençli (robust) sonuçlar elde edebilmek ve 
çalışma bulgularının güvenilirliğini arttırabilmek amacıyla, çoklu Student t 
dağılım varsayımı altında dört değişkenli  diyagonal BEKK,  Scalar BEKK, 
DCC-GARCH ve CCC-GARCH modellerinden yararlanılmıştır. 
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VERİ VE METODOLOJİ

Çalışma 14 Mayıs 2018 ile 12 Ağustos 2020 dönemini kapsamakta ve 
günlük verilerden oluşmaktadır. Çalışma dönemi “verilere ulaşabilirlik” 
özelliğine göre belirlenmiştir. CDS primleri 5 yıl vadeli ülke CDS primle-
rini (USD) ifade etmektedir. Veriler Investing.com veri tabanından temin 
edilmiştir (https://tr.investing.com).

Çalışma kapsamındaki tüm çok değişkenli GARCH modellerinin ge-
tiri (mean equation) denklemleri Denklem (1)’deki gibi tanımlanmıştır: 

 ;                

 ;                          

  ;                         

;        (1)

Burada,  ,   ,    ve    ilgili ülke-
lerin CDS primlerindeki değişimleri ifade etmektedir. Bu değişimler her 
bir ülkenin logaritmik CDS primlerinin farkları alınarak hesaplanmıştır. 

Modellerin varyans-kovaryans denklemlerine gelince, öncelikle di-
yagonal BEKK (DBEKK) modelinin varyans-kovaryans denklemlerinin 
genel yapısının Engle ve Kroner (1995)  tarafından geliştirilen standart  
BEKK  modeline dayandığı ifade edilebilir. Fakat standart BEKK mode-
line göre DBEKK modelinde  tahmin edilecek daha az parametre  bulun-
maktadır. DBEKK modeli Denklem (2)’de gösterilmiştir:

                                      (2)

Burada  , zamanla değişen şartlı varyansı;  ; zamanla değişen 
şartlı kovaryansı göstermektedir. 

Scalar BEKK modeli ise analize dahil edilen tüm değişkenler için tek 
bir ARCH ve GARCH parametresi üretebilen bir modeldir. Bu modelin 
şartlı varyans denklemi Denklem (3)’te  gösterilmiştir: 

                                                                                                        (3)

Bu modelin temel avantajı ise DBEKK modeline göre daha az para-
metre içermesi ve buna bağlı olarak da  daha yüksek bir serbestlik derece-
sine sahip olmasıdır.

Engle (2002) tarafından geliştirilen DCC-GARCH(1,1) modelinde ise 
şartlı varyans-kovaryans matrisi iki aşamalı bir yaklaşım ile tahmin edi-
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lebilmektedir. İlk aşamada çalışmadaki tüm ülkelerin CDS primlerindeki 
değişimler için Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH (1,1) mo-
delleri tahmin edilmektedir. İkinci aşamada ise bu GARCH (1,1) mode-
linden elde edilen standardize edilmiş hata terimlerine dayalı olarak DCC 
modeli tahmin edilmektedir. 

Çalışmada kullanılan GARCH modeli Denklem (4) ve (5)’te gösteril-
miştir. 

                                                                                                 (4)                                                                                                             

                                                                                              (5)                                                                                                                         

DCC modelinin genel yapısı  ise Denklem (6)’da sunulmuştur:

-1/2 -1/2

                                                                       (6)

Burada  şartlı varyans-kovaryans matrisini; , zamanla değişen 
korelasyon matrisini;  ise şartlı dinamik korelasyon yapısını göstermek-
tedir.

Bollerslev (1990) tarafından  geliştirilen CCC-GARCH modeli ise her 
ne kadar  DCC-GARCH modeli gibi iki aşamalı bir süreçten oluşsa da 
DCC-GARCH modelinin aksine korelasyon katsayılarının sabit olduğu 
varsayımına dayanmaktadır. Fakat, CCC-GARCH modelinde DCC-GAR-
CH modeline göre tahmin edilecek daha az parametre bulunmaktadır. 
CCC-GARCH modelinin şartlı varyans-kovaryans denklemi   Denklem 
(7)’de gösterilmiştir: 

                                                                                                                              (7)

BULGULAR

Brezilya, Rusya, Meksika ve Türkiye ekonomilerine ait CDS prim-
lerinin  genel seyri sırasıyla Şekil 1, 2, 3 ve 4’te sunulmuştur. CDS prim-
lerinin genel seyri incelendiğinde, özellikle Brezilya, Rusya ve Meksika 
ülkelerine ait CDS primlerinin ana eğilimlerinin oldukça benzer olduğu 
anlaşılmaktadır. Türkiye’nin CDS primlerinin ana eğiliminin ise diğer 
ülke ekonomilerine ait CDS primlerinin ana eğilimlerine belli oranda  
benzemekle birlikte; özellikle  Mayıs 2018 ile Şubat 2020 arası dönemde 
daha volatil bir seyir izlediği görülmektedir. Ayrıca incelenen dönem için 
CDS primlerinin seviyesi dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin diğer 
ülke ekonomilerinden negatif  bir şekilde ayrıştığı anlaşılmaktadır. 
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Logaritmik CDS primlerinin farkları alınarak hesaplanan CDS prim-
lerindeki değişimlere uygulanan birim kök ve değişen varyans testleri ise 
CDS primlerindeki değişimlerin durağan olduğu ve değişen varyans soru-
nu içerdiği sonucuna işaret etmektedir.2 CDS primlerindeki değişimlerin 
dağılım özelliklerinin analizi için kullanılan Q-Q grafiklerine bakıldığın-
da ise (Şekil 5 ve 6)  özellikle Brezilya, Meksika ve Türkiye ekonomileri 
için standart  normal dağılıma  nazaran Student t dağılımının daha uygun 
bir dağılım varsayımı   olduğu  anlaşılmaktadır. 

Şekil 1: Brezilya CDS Primleri (Logaritması Alınmamış Orijinal Seriler 5 Yıl 
Vadeli  CDS Primleri, USD)

Şekil 2: Rusya CDS Primleri (Logaritması Alınmamış  Orijinal Seriler 5 Yıl 
Vadeli  CDS Primleri, USD)

Şekil 3: Meksika CDS Primleri (Logaritması Alınmamış  Orijinal Seriler 5 Yıl 
Vadeli  CDS Primleri, USD)

2  Bu sonuçlar burada gösterilmemiştir. Yazardan talep edilmesi halinde temin edilebilir.
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Şekil 4: Türkiye CDS Primleri (Logaritması Alınmamış  Orijinal Seriler 5 Yıl 
vadeli  CDS Primleri, USD)

Şekil 5: Q-Q Grafikleri ( Standart Normal Dağılım)

Şekil 6: Q-Q Grafikleri  (Student  t  Dağılımı)
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Bu nedenle çalışmadaki tüm çok değişkenli GARCH modelleri çoklu 
Student t dağılım varsayımı ile tahmin edilmiş ve elde edilen bulgular 
Tablo 1, 2, 3 ve 4’te sunulmuştur. Öncelikle dört değişkenli DBEKK mo-
delinin tahmin sonuçlarına bakıldığında (Tablo 1) varyans denklemlerine 
ait ARCH ve GARCH parametrelerinin her durumda pozitif ve istatistiki 
olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Çoklu Student t dağılım paramet-
resi de istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır. Sabit terimlerin de kovar-
yans denklemindeki iki durum hariç her durumda %10 anlamlılık düze-
yinde istatistiki olarak anlamlı oldukları  anlaşılmaktadır. 

Zamanla değişen şartlı korelasyon değerlerinin ortalamasına bakıldı-
ğında, bu değerlerin Brezilya ile Rusya için 0.3222; Türkiye ile Meksika 
için 0.3450; Rusya ile Meksika  için 0.3461; Brezilya ile Türkiye  için 
0.3723; Türkiye ile Rusya için 0.4528; Brezilya ile Meksika içinse 0.7993 
olduğu  görülmektedir.  Dolayısıyla ülke CDS primleri arasındaki en 
yüksek korelasyonun  Brezilya ile Meksika arasında olduğu, ardından ise 
Türkiye ve Rusya’nın geldiği anlaşılmaktadır. En düşük korelasyonun ise 
Brezilya ile Rusya  arasında olduğu, ardından ise Türkiye ile Meksika’nın 
geldiği anlaşılmaktadır.

İkinci olarak dört değişkenli Scalar BEKK modelinin tahmin sonuç-
larına bakıldığında  (Tablo 2) varyans denklemindeki  ARCH ve GARCH 
parametrelerinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı oldukları görülmek-
tedir. Çoklu Student t dağılım parametresi de istatistiki olarak anlamlı 
çıkmaktadır. Kovaryans denklemindeki iki durum hariç sabit terimlerin 
de her durumda %10 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı ol-
dukları anlaşılmaktadır. 

Zamanla değişen şartlı korelasyon değerlerinin ortalamasına bakıl-
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dığında, bu değerlerin  Brezilya ile Rusya  için 0.3259; Türkiye ile Mek-
sika için 0.3496; Rusya ile Meksika  için  0.3518; Brezilya ile Türkiye 
için 0.3743; Türkiye ile Rusya için  0.4514; Brezilya ile Meksika  içinse  
0.8005 olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla DBEKK model sonuçlarına 
benzer bir şekilde ülke CDS primleri arasındaki en yüksek korelasyonun  
Brezilya ile Meksika arasında olduğu, ardından ise Türkiye ve Rusya’nın 
geldiği anlaşılmaktadır. En düşük korelasyon değerinin ise Brezilya ile 
Rusya  arasında olduğu, ardından ise Türkiye  ile Meksika’nın geldiği an-
laşılmaktadır.

Üçüncü olarak dört değişkenli DCC-GARCH modelinin tahmin so-
nuçlarına bakıldığında (Tablo 3) öncelikle her bir ülke için ayrı ayrı tah-
min edilen tekil GARCH modellerinin varyans denklemlerindeki GARCH 
parametrelerinin her durumda pozitif ve istatistiki olarak anlamlı değerler 
aldıkları görülmektedir.Varyans denklemlerindeki ARCH parametreleri-
nin de her durumda pozitif değerler  aldıkları ve  Rusya dışındaki tüm du-
rumlarda istatistiki olarak anlamlı  çıktıkları anlaşılmaktadır. DCC-GAR-
CH modeline ait sonuçlara bakıldığında ise  ve  parametrelerinin po-
zitif ve istatistiki olarak anlamlı değerlere sahip oldukları görülmektedir. 
Bu bulgu da CDS  primleri arasındaki korelasyonun zamanla değiştiği 
anlamına gelmektedir. Ayrıca, beklenildiği gibi,  çoklu  Student t dağılım 
parametresi  de  istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır.

Şartlı korelasyon değerlerinin ortalamasına bakıldığında, bu değer-
lerin  Brezilya ile Rusya için 0.2846; Türkiye ile Meksika için 0.3263; 
Rusya ile Meksika  için 0.3183; Brezilya ile Türkiye için 0.3442; Türkiye 
ile Rusya için  0.4548; Brezilya ile Meksika içinse  0.7776 olduğu anlaşıl-
maktadır. Dolayısıyla bu kapsamda elde edilen sonuçların da DBEKK  ve 
Scalar BEKK modelleri ile benzer olduğu  görülmektedir. 

Son olarak dört değişkenli CCC-GARCH modelinin tahmin sonuç-
larına bakıldığında (Tablo 4) DCC-GARCH modelinde olduğu gibi  Rus-
ya için tahmin edilen ARCH parametresi hariç  her durumda  ARCH ve 
GARCH  parametrelerinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı değerler al-
dıkları görülmektedir. Çoklu Student t dağılım parametresi de istatistiki 
olarak anlamlı çıkmaktadır.  

Şartlı korelasyon değerlerinin ortalamasına bakıldığında, bu değerle-
rin Brezilya ile Rusya için 0.3307; Türkiye ile Meksika için 0.3699; Rusya 
ile Meksika için  0.3714; Brezilya ile Türkiye  için 0.3907; Türkiye ile Rus-
ya için 0.4795; Brezilya ile Meksika  içinse  0.7741 olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla bu kapsamda elde edilen sonuçların da bu aşamaya kadar elde 
edilen sonuçlar ile benzer olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma kapsamında 
kullanılan dört farklı modelin benzer  bulgulara işaret etmesinin de çalış-
ma kapsamında elde edilen bulguların güvenilirliğini arttırdığı düşünül-
mektedir.
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Tablo  1:  Dört değişkenli  DBEKK Modeline Ait  Tahmin Sonuçları
Parametreler Katsayılar Olasılık değeri
Getiri denklemlerine ait sabit terimler
Sabit terim_1 -0.2365* 0.0011
Sabit terim_2 -0.2338* 0.0013
Sabit terim_3 -0.2380* 0.0033
Sabit terim_4 -0.1383** 0.0695
Varyans denklemlerinin sabit terimler
Sabit terim_11 1.7048* 0.0307
Sabit terim_22 1.9880* 0.0043
Sabit terim_33 1.0459* 0.0342
Sabit terim_44 2.0005* 0.0034
Kovaryans  denklemlerinin sabit terimler
Sabit terim_12 0.6514 0.1111
Sabit terim_13 1.4948* 0.0199
Sabit terim_14 0.7822* 0.0231
Sabit terim_23 0.1540** 0.0548
Sabit terim_24 0.7768* 0.0058
Sabit terim_34 0.0635 0.6889
Varyans denklemlerine ait ARCH ve GARCH parametreleri
ARCH_11 0.4895* 0.0000
ARCH_22 0.5827* 0.0000
ARCH_33 0.4540* 0.0002
ARCH_44 0.5876* 0.0000
GARCH_11 0.8720* 0.0000
GARCH_22 0.8126* 0.0000
GARCH_33 0.8842* 0.0000
GARCH_44 0.8091* 0.0000
Student  t 2.352998* 0.0000
Log likelihood -5455.478
Ülkeler Ortalama Şartlı korelasyon değerleri
Brezilya _Rusya 0.3222
Brezilya_Meksika 0.7993
Brezilya_Türkiye 0.3723
Rusya_Meksika 0.3461
Türkiye_Rusya 0.4528
Türkiye_Meksika 0.3450

*, ** sırasıyla  %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Burada 1, 2, 3 ve 
4 rakamları sırasıyla Brezilya, Rusya,  Meksika ve Türkiye’yi ifade etmektedir.

Tablo 2:  Dört Değişkenli Scalar BEKK Modeline  Ait  Tahmin Sonuçları
Parametreleri Katsayılar Olasılık değeri
Getiri denklemi
Sabit terim_1 -0.2309* 0.0012
Sabit terim_2 -0.2260* 0.0010
Sabit terim_3 -0.2304* 0.0036
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Sabit terim_4 -0.1280** 0.0940
Varyans denklemi
Sabit terim_11 1.9907* 0.0218
Sabit terim_22 1.8999* 0.0265
Sabit terim_33 1.2868* 0.0266
Sabit terim_44 1.8917* 0.0217
Kovaryans  denklemi 
Sabit terim_12 0.5882* 0.0447
Sabit terim_13 1.8037* 0.0184
Sabit terim_14 0.6986* 0.0244
Sabit terim_23 0.1601 0.2151
Sabit terim_24 0.7546* 0.0200
Sabit terim_34 0.0342 0.7973
Varyans denklemlerine ait ARCH ve GARCH parametreleri
ARCH 0.5428* 0.0000
GARCH 0.8399* 0.0000
Student  t 2.334358* 0.0000
Log likelihood -5458.600
Ülkeler Ortalama Şartlı korelasyon değerleri
Brezilya _Rusya 0.3259
Brezilya_Meksika 0.8005
Brezilya_Türkiye 0.3743
Rusya_Meksika 0.3518
Türkiye_Rusya 0.4514
Türkiye_Meksika 0.3496

*, ** sırasıyla  %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  Burada 1,2,3 ve 4 
rakamları sırasıyla Brezilya, Rusya,  Meksika ve Türkiye’yi ifade etmektedir.

Tablo 3:  Dört Değişkenli  DCC-GARCH  Modeline  Ait  Tahmin Sonuçları 
Parametreler Katsayılar Parametreler Katsayılar
Her bir değişken için  tekil  GARCH   modeli  tahmin sonuçları
CDS Brezilya CDS  Rusya 
Getiri denklemi Getiri denklemi
Sabit terim -0.3279*[0.042] Sabit terim -0.1423[0.246]
Varyans denklemi Varyans denklem
Sabit terim 1.4615*[0.004] Sabit terim 0.5288[0.559]
ARCH 0.4316*[0.000] ARCH 0.1514[0.168]
GARCH 0.5728*[0.000] GARCH 0.8293*[0.000]
Log likelihood -1576.597 Log likelihood -1570.451
CDS Meksika CDS Türkiye 
Getiri denklemi Getiri denklemi
Sabit terim -0.0976[0.457] Sabit terim -0.0939[0.479]
Varyans denklemi Varyans denklemi
Sabit terim 0.6908*[0.006] Sabit terim 0.9632*[0.049]
ARCH 0.1782*[0.000] ARCH 0.2103*[0.000]
GARCH 0.7865*[0.000] GARCH 0.7525*[0.000]
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Log likelihood -1590.461 Log likelihood -1590.875
DCC  modeli  tahmin   sonuçları
Ülkeler Korelasyon değerleri
Brezilya _Rusya 0.2846*[0.000]
Brezilya_Meksika 0.7776*[0.000]
Brezilya_Türkiye 0.3442*[0.000]
Rusya_Meksika 0.3183*[0.000]
Türkiye_Rusya 0.4548*[0.000]
Türkiye_Meksika 0.3263*[0.000]

 (Alfa)
0.1007*[0.000]

 (Beta)
0.7351*[0.000]

Student  t 2.923244*[0.000]
Loglikelihod -5491.514

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez 
içerisindeki değerler olasılık değerleridir

Tablo 4:  Dört  Değişkenli CCC-GARCH   Modeline  Ait  Tahmin Sonuçları
Parametreler Katsayılar Parametreler Katsayılar
Her bir değişken için  tekil  GARCH   modeli  tahmin sonuçları
CDS Rusya CDS Türkiye 
Getiri denklemi Getiri denklemi
Sabit terim -0.1423[0.246] Sabit terim -0.0939[0.479]
Varyans denklemi Varyans denklemi
Sabit terim 0.5288[0.559] Sabit terim 0.9632*[0.049]
ARCH 0.1514[0.168] ARCH 0.2103*[0.000]
GARCH 0.8293*[0.000] GARCH 0.7524*[0.000]
Log likelihood -1570.451 Log likelihood -1590.875
CDS Meksika CDS Brezilya 
Getiri denklemi Getiri denklemi
Sabit terim -0.0976[0.457] Sabit terim -0.3279*[0.0417]
Varyans denklemi Varyans denklemi
Sabit terim 0.6908*[0.006] Sabit terim 1.4615*[0.0041]
ARCH 0.1782*[0.000] ARCH 0.4316*[0.0072]
GARCH 0.7865*[0.000] GARCH 0.5728*[0.0000]
Log likelihood -1590.461 Log likelihood -1576.597
CCC  modeli  tahmin   sonuçları
Ülkeler Korelasyon değerleri
Brezilya _Rusya 0.3307*[0.000]
Brezilya_Meksika 0.7741*[0.000]
Brezilya_Türkiye 0.3907*[0.000]
Rusya_Meksika 0.3714*[0.000]
Türkiye_Rusya 0.4795*[0.000]
Türkiye_Meksika 0.3699*[0.000]
Student  t 2.893051*[0.000]
Loglikelihod -5527.369
*, ** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez 
içerisindeki değerler olasılık değerleridir

Bu aşamaya kadar yapılan tüm açıklamalar ışığında yapısı gereği sabit  ko-
relasyon değerleri  üreten CCC-GARCH modeli hariç diğer tüm modellere ait 
zamanla değişen şartlı korelasyon değerleri  Şekil 7, 8 ve 9’da sunulmuştur. Ay-
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rıca daha spesifik bulgulara ulaşabilmek  amacıyla zamanla değişen şartlı kore-
lasyon değerlerine ait betimleyici istatistikler Tablo 5’te sunulmuştur. Bulgular 
incelendiğinde belli dönemlerde CDS primleri arasındaki pozitif korelasyonun 
oldukça yüksek seviyelere çıkabildiği görülmektedir. Muhtemelen bu durum 
küresel finansal risk düzeyinin arttığı dönemlerde söz konusu olmaktadır. İnce-
lenen dönem için bu duruma örnek olarak pandemi süreci gösterilebilir. Ayrıca 
belli dönemlerde korelasyon değerlerinin negatif olabileceği de anlaşılmaktadır. 
Bu durum ise muhtemelen CDS primlerinin  daha çok ülkelere özgü dinamik-
lerden etkilendiği veya küresel şokların ülke ekonomileri üzerinde farklı etkile-
rinin söz konusu olduğu dönemlerde  söz konusu olmaktadır3. 

Şekil 7: DBEKK-GARCH Modeline Ait Zamanla Değişen Korelasyon Değerleri 
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3  Örneğin net bazda enerji ithal eden bir ekonomi ile net bazda enerji ihraç eden bir 
ekonominin artan petrol fiyatlarından farklı yönde etkilenmesi gibi.
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Şekil 8: Scalar BEKK Modeline Ait Zamanla Değişen Korelasyon Değerleri
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Şekil 9: DCC-GARCH Modeline Ait Zamanla Değişen Korelasyon Değerleri
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Tablo 5 : Korelasyon Değerlerine Ait  Betimleyici İstatistikler
Korelasyonlar Maksimum Minimum Std. Sapma
DCC-GARCH 
Brezilya _Rusya 0.8351 -0.2877 0.1574
Brezilya_Meksika 0.9371 -0.3240 0.1250
Brezilya_Türkiye 0.8972 -0.1811 0.1436
Rusya_Meksika 0.7878 -0.1925 0.1625
Türkiye_Rusya 0.8924 -0.0623 0.1218
Türkiye_Meksika 0.7507 -0.2663 0.1470
Scalar BEKK
Brezilya _Rusya 0.9076 -0.6945 0.2360
Brezilya_Meksika 0.9851 -0.0385 0.1249
Brezilya_Türkiye 0.9511 -0.2317 0.1956
Rusya_Meksika 0.9494 -0.6127 0.2299
Türkiye_Rusya 0.9516 -0.4343 0.1789
Türkiye_Meksika 0.9735 -0.2235 0.1934
DBEKK
Brezilya _Rusya 0.9144 -0.6789 0.2361
Brezilya_Meksika 0.9821 0.0460 0.1199
Brezilya_Türkiye 0.9466 -0.2474 0.1942
Rusya_Meksika 0.9339 -0.5728 0.2235
Türkiye_Rusya 0.9603 -0.5448 0.1884
Türkiye_Meksika 0.9503 -0.2112 0.1856

CCC-GARCH modeli yapısı gereği zamanla değişmeyen korelasyon de-
ğerleri ürettiğinden ilgili dönem için tek bir korelasyon değeri hesaplamakta-
dır. Bu nedenle bu tabloya CCC-GARCH modeli dahil edilememektedir.

Her ne kadar bu aşamaya kadar yapılan analizlerde ilgili çok değiş-
kenli GARCH modellerinin benzer bulgulara işaret ettiği sonucuna ulaşıl-
mış olunsa da ilgili modeller arasından hangisinin en iyi model olduğunun 
belirlenmesi de önemli bir konu olabilmektedir. Bu konuda oldukça farklı 
metodolojik yaklaşımlar bulunmakla birlikte; bu çalışmada literatürdeki 
çeşitli çalışmalarda temel bir yaklaşım olarak dikkate alınan, modelle-
rin otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarını giderebilme özellikleri 
üzerinde durulmuştur. Bu sorunları giderebilen modellerin  daha uygun 
modeller oldukları ifade edilmiştir. Bu kapsamda bu çalışmada litera-
türdeki benzer çalışmalarla uyumlu bir şekilde tekil  otokorelasyon testi 
olarak  hata terimlerine uygulanan Ljung-Box Q (k)  test istatistiğinden, 
tekil değişen varyans  testi olarak hata terimlerinin karelerine uygulanan  
Ljung-Box Q2 (k) test istatistiğinden yararlanılmıştır. Çoklu otokorelasyon 
ve çoklu değişen varyans testleri olarak ise Hosking (1980) ile Li ve McLe-
od (1981) testlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar  
Tablo 6 ve 7’de  sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, Ljung-Box Q (k), 
Ljung-Box Q2 (k), Hosking (1980) ile Li ve McLeod (1981) testlerinin hem 
otokorelasyon hem de değişen  varyans sorunlarının  geleneksel anlamlı-
lık düzeylerinde  her durumda  sadece DCC-GARCH modeli  ile giderile-
bildiği sonucuna işaret ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla, uyum iyiliği 
açısından en uygun modelin DCC-GARCH modeli olduğu ifade edilebilir. 
Nitekim,  diğer birçok modele nazaran  literatürde DCC-GARCH modeli-
nin  daha yaygın bir kullanım alanı olduğu ifade edilebilir.
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Tablo 6: Diagnostik Testlerin   Sonuçları
Her bir değişkene ait tekil sonuçlar / DBEKK GARCH 
CDS Brezilya CDS  Rusya 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 2.7327[0.7411] Q(5) 13.886*[0.0163]
Q(20) 18.344[0.5648] Q(20) 38.888*[0.0070]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 1.9076[0.8618] Q2 (5) 18.784*[0.0021]
Q2 (20) 6.6864[0.9976] Q2 (20) 79.357*[0.0000]
CDS Meksika CDS Türkiye 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 2.1400[0.8294] Q(5) 5.886[0.3174]
Q(20) 12.820[0.8850] Q(20) 44.2826*[0.0014]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 1.4039[0.9239] Q2 (5) 2.0867[0.8370]
Q2 (20) 20.777[0.4104] Q2 (20) 35.623*[0.0170]
Her bir değişkene ait tekil sonuçlar / Scalar BEKK GARCH
CDS Brezilya CDS  Rusya 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 3.1346[0.6792] Q(5) 14.592*[0.0122]
Q(20) 22.1175[0.3342] Q(20) 40.962*[0.0038]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 2.0113[0.8476] Q2 (5) 18.626*[0.0023]
Q2 (20) 10.162[0.9651] Q2 (20) 71.914*[0.0000]
CDS Meksika CDS Türkiye 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 2.6208[0.7582] Q(5) 5.3185[0.3783]
Q(20) 14.537[0.8023] Q(20) 39.724*[0.0054]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 2.4415[0.7853] Q2 (5) 5.6236[0.3446]
Q2 (20) 32.763*[0.0358] Q2 (20) 33.224*[0.0319]
Model Sonuçları
DBEKK Model Sonuçları Scalar BEKK  Model    Sonuçları
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi
Hosking (5) 114.70*[0.0067] Hosking (5) 112.614*[0.0095]
Hosking (20) 421.387*[0.0001] Hosking (20) 423.650*[0.0001]
Li-McLeod (5) 114.664*[0.0067] Li-McLeod (5) 112.570*[0.0096]
Li-McLeod (20) 419.901*[0.0001] Li-McLeod (20) 422.019*[0.0001]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Hosking (5) 171.871*[0.0000] Hosking (5) 196.816*[0.0000]
Hosking (20) 667.439*[0.0000] Hosking (20) 667.037*[0.0000]
Li-McLeod (5) 171.625*[0.0000] Li-McLeod (5) 196.492*[0.0000]
Li-McLeod (20) 660.445*[0.0000] Li-McLeod (20) 660.564*[0.0000]

*, ** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez 
içerisindeki değerler olasılık değerleridir.
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Tablo 7:  Diagnostik Testlerin Sonuçları
Her bir değişkene ait tekil sonuçlar / CCC-GARCH modeli
CDS Brezilya CDS  Rusya 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 4.9677[0.4198] Q(5) 6.8830[0.2295]
Q(20) 24.5450[0.2194] Q(20) 11.7601[0.9241]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 0.4995[0.9921] Q2 (5) 2.1186[0.8325]
Q2 (20) 4.6069[0.9998] Q2 (20) 9.3212[0.9788]
CDS Meksika CDS Türkiye 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 3.4643[0.6289] Q(5) 4.2768[0.5103]
Q(20) 10.040[0.9674] Q(20) 20.2349[0.4433]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 3.8589[0.5699] Q2 (5) 4.0085[0.5482]
Q2 (20) 10.1212[0.9659] Q2 (20) 13.1950[0.8689]
Her bir değişkene ait tekil sonuçlar / DCC-GARCH modeli
CDS Brezilya CDS  Rusya 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 4.3051[0.5064] Q(5) 7.886[0.1626]
Q(20) 20.320[0.4381] Q(20) 17.062[0.6489]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 0.8299[0.9751] Q2 (5) 2.4175[0.7889]
Q2 (20) 7.1074[0.9963] Q2 (20) 9.2860[0.9794]
CDS Meksika CDS Türkiye 
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi 
Q(5) 1.3140[0.9335] Q(5) 4.158[0.5268]
Q(20) 6.9155[0.9969] Q(20) 23.995[0.243]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Q2 (5) 2.3221[0.8030] Q2 (5) 6.3603[0.2727]
Q2 (20) 9.1570[0.9810] Q2 (20) 14.972[0.7779]
Model Sonuçları
CCC-GARCH  Model Sonuçları DCC-GARCHModel    Sonuçları
Otokorelasyon testi Otokorelasyon testi
Hosking (5) 97.1830**[0.0928] Hosking (5) 91.7290[0.1742]
Hosking (20) 358.194**[0.0695] Hosking (20) 348.434[0.1316]
Li-McLeod (5) 97.221**[0.0924] Li-McLeod (5) 91.7738[0.1734]
Li-McLeod (20) 357.962**[0.0706] Li-McLeod (20) 348.272[0.1329]
Değişen varyans testi Değişen varyans testi
Hosking (5) 49.784[0.9947] Hosking (5) 65.5105[0.8425]
Hosking (20) 251.958[0.9974] Hosking (20) 236.540[0.9998]
Li-McLeod (5) 49.974[0.9943] Li-McLeod (5) 65.6821[0.8389]
Li-McLeod (20) 252.682[0.9972] Li-McLeod (20) 238.057[0.9997]

*, ** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez 
içerisindeki değerler olasılık değerleridir.
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SONUÇ

Ülke CDS primleri küresel finansal piyasalarda işlem gören, ülkelerin 
risk düzeylerini ölçen  ve  uluslararası yatırımcılar tarafından ilgiyle takip 
edilen  risk göstergelerinden biridir. Özellikle 2007-2008 küresel finans 
krizi döneminde ve sonrasında yaşanan gelişmelerin kredi derecelendir-
me kuruluşlarına olan güveni belli oranda azaltmış olmasına bağlı olarak; 
son dönemlerde ülke ekonomilerinin  kredi temerrüt olasılıklarının ölçül-
mesinde CDS primlerinin öneminin arttığı ifade edilebilir. Bu çalışmada 
Brezilya, Rusya, Meksika ve Türkiye ekonomilerinin CDS primleri ara-
sındaki dinamik şartlı korelasyon değerleri  çoklu Student t dağılım var-
sayımı altında  dört değişkenli DBEKK, Scalar BEKK, CCC-GARCH ve 
DCC-GARCH modelleri ile tahmin edilmiştir.

Çalışma kapsamındaki tüm modeller benzer sonuçlara işaret et-
mekle birlikte; uyum iyiliği açısından diğer modellere göre daha iyi bir 
performans sergilediği belirlenen DCC-GARCH modeline ait sonuçla-
ra göre Brezilya ile Rusya arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 
0.2846; Türkiye ile Meksika arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 
0.3263; Rusya ile Meksika arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 
0.3183; Brezilya ile Türkiye arasındaki ortalama şartlı korelasyon değe-
ri 0.3442; Türkiye ile Rusya arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 
0.4548; Brezilya ile Meksika arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 
ise  0.7776’dir ve tüm bu korelasyon değerleri istatistiki olarak anlamlıdır. 
Dolayısıyla CDS primleri arasındaki en yüksek korelasyonun  Brezilya ile 
Meksika arasında olduğu, ardından ise Türkiye ve Rusya’nın geldiği anla-
şılmaktadır. En düşük korelasyon değerinin ise Brezilya ile Rusya arasın-
da olduğu, ardından ise Türkiye ile Meksika’nın geldiği anlaşılmaktadır.

Zamanla değişen şartlı  korelasyon değerleri daha ayrıntılı  bir şekilde  in-
celendiğinde ise her ne kadar ortalama şartlı korelasyon değerleri pozitif çıksa 
da belli dönemlerde ülke CDS primleri arasındaki şartlı korelasyonun negatif 
değerler alabildiği de belirlenmiştir. Ayrıca, belli dönemlerde ülke CDS prim-
ler arasındaki korelasyonun minimum 0.7507 (Türkiye ile Meksika arasında) 
maksimum 0.9371 (Brezilya ile Meksika arasında) olacak şekilde ortalama 
değere  göre çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği gözlemlenmiştir. 

Çalışma bulgularının ülke riskleri arasındaki etkileşimin daha iyi an-
laşılabilmesi açısından  önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü,  bu tür 
bilgilerin hem uygulanacak ekonomi politikalarının hem de uluslararası 
yatırımların etkinliği açısından önemli bilgiler içerdiği ifade edilebilir. 
Fakat  korelasyon değerleri CDS primleri arasındaki nedensellik ilişkisi 
konusunda doğrudan bir bilgi sunmamaktadır. Bu nedenle daha sonraki 
çalışmalarda CDS primleri arasındaki nedensellik ilişkisinin de incele-
nebileceği düşünülmektedir.  Ayrıca daha sonraki çalışmalarda ülke CDS 
primleri arasındaki korelasyon değerlerinin hangi faktörlere bağlı olarak 
zamanla değiştiği de incelenebilir. 
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1. Giriş

On sekizinci yüzyılın sonunda mekanik üretim araçlarının ortaya 
çıkmasıyla birlikte birinci sanayi devrimi başlamıştır. İlk mekanik üretim 
araçlarını mekanik dokuma tezgâhı gibi su veya buhar gücüyle çalışan 
makineler oluşturmaktadır (Türkmen, 2018:223). Yaşanan gelişmeler neti-
cesinde sanayileşmenin başlaması bu döneme tekabül etmektedir. Birinci 
sanayi devrimi ile birlikte ev ya da küçük dükkânlarda kas gücü ile ya-
pılan üretimin yerini fabrikalarda gerçekleşen mekanik üretim almıştır.  
On dokuzuncu yüzyılın sonunda elektrikli makinelerin üretimde kulla-
nılmasıyla ikinci sanayi devrimi başlamıştır. İkinci sanayi devrimi seri 
üretimi ve montaj hattını tanıtmıştır. 1970’lerin başından itibaren bilgi 
ve elektronik teknolojilerinin kullanımıyla üretim sürecinde ortaya çıkan 
otomatikleşme ile üçüncü sanayi devrimi başlamıştır. İnternetin durduru-
lamaz ilerlemesi ile bilgi işlem teknolojileri yaygınlaşmıştır. Bilgisayarla-
rın birbirine bağlı hale gelmesi sürekli olarak büyüyen bir ağ oluşumuna 
sebep olmuştur. Tüm sensör, cihaz ve makinelerin birbirleriyle bağlantı ve 
iletişim kurabilmesini sağlayan nesnelerin interneti ile sistemlerin birbir-
leriyle ve insanlarla gerçek zamanlı iletişimini ve iş birliğini sağlayan si-
ber fiziksel sistemlerin ortaya çıkışı sonucunda dördüncü sanayi devrimi 
başlamıştır. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devriminin 
ana fikri internet teknolojilerinin endüstriye girmesidir (Gabriel ve Pessl, 
2016:132).

Endüstri 4.0 terimi, Alman hükümetinin bir girişiminin sonucu ola-
rak 2011 yılında ortaya çıkmıştır. İlk hedefi, yerel üretimi artırmak ve üre-
tim süreçlerinin daha fazla dijitalleşmesini teşvik etmektir (Pwc, 2017:6) 
Endüstri 4.0, Alman imalat endüstrisinin rekabet edebilirliğinin artırıl-
masına yönelik bir yaklaşım olarak öne sürülse de Almanya’nın yanı sıra 
hemen birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin odak noktası hâline gel-
miştir. Almanya’nın yanı sıra farklı ülkeler farklı isimlerle Endüstri 4.0 
felsefesini kabul etmişlerdir. Almanya çoğunlukla “Endüstri 4.0” terimini 
kullanmakta, İngilizce konuşulan ülkeler ve Avrupa Birliği’nde ise “Nes-
nelerin İnterneti (IoT)” adı tercih edilmektedir (Kagermann vd. 2013:14). 
Çin Endüstri 4.0’ın teknolojik gelişmelerini yakalamak için “Made in Chi-
na 2025” adında stratejik bir plan geliştirmiştir (Liu, 2016:53). Japonya, 
Endüstri 4.0 gelişmelerinin toplumun değerlerine entegrasyonu olan “Top-
lum 5.0” terimini kullanmaktadır (Wang vd., 2016:379). ABD’de ise Gene-
ral Elektrik Endüstri 4,0’ı “Endüstriyel İnternet” olarak adlandırmaktadır 
(Evans ve Annunziata, 2012:3).

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan Dördüncü Sanayi Devrimi, üretim 
teknolojilerinde tüm değer zinciri sürecinin yönetiminde mevcut otomas-
yon ve veri alışverişi eğilimini ifade etmektedir. Endüstri 4.0 konsepti, 
özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yaygın olarak kullanıl-
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maktadır. ABD gibi İngilizce konuşulan ülkelerde ise “Her şeyin İnterne-
ti” olarak adlandırılmaktadır (Deloitte 2015:3). Genel olarak, Endüstri 4.0, 
siber fiziksel sistemlerin, endüstriyel üretim sistemlerinde uygulanması 
olarak yorumlanmaktadır (Ghobakhloo, 2018:911). Endüstri 3.0, sadece 
makinelerin otomasyonu üzerine odaklanırken; Endüstri 4.0, tüm fiziksel 
varlıkların uçtan uca dijitalleştirilmesine ve değer zinciri ortaklarıyla di-
jital ekosistemlere entegrasyonuna odaklanmaktadır. Verilerin üretilmesi, 
analiz edilmesi ve sorunsuz bir şekilde iletilmesi, Endüstri 4.0 tarafından 
vaat edilen kazanımları desteklemektedir (PwC 2016:6).

Endüstri 4.0’ın kendine özgü bir takım merkezi özellikleri bulunmakta-
dır. Bu merkezi özellikleri Smitt vd. (2016:21) aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

Birlikte Çalışabilirlik: Tüm aygıtların ve insanların birbirleriyle bağ-
lantı ve iletişim kurma ve işlemleri sürdürmek; hatta daha da iyileştirmek 
için veri alışverişi yapabilme yeteneğidir. Bu veri alışverişinde herhangi bir 
makine veya cihaz, bilgileri sensörlerden toplayarak kaynak olabilmektedir. 

Sanallaştırma: Sanallaştırma, siber fiziksel sistemlerin fiziksel süreç-
leri izleyebildiği anlamına gelmektedir. Bu durum sensör verileri, sanal 
tesis modelleri ve simülasyon modelleriyle bağlantılıdır. Böylece fiziksel 
dünyanın sanal bir kopyası oluşturulur. Akıllı fabrika tesisinde sanal mo-
del, tüm siber fiziksel sistem koşullarını içermektedir. Başarısızlık duru-
munda bir insana haber verilebilmektedir. Ek olarak, bir sonraki çalışma 
adımları veya güvenlik düzenlemeleri gibi tüm gerekli bilgiler sağlan-
maktadır. Böylelikle, artan teknik karmaşıklığın ele alınmasında insanlar 
desteklenmektedir (Hermann vd., 2015:12). 

Âdemi Merkeziyet: Müdahale veya çatışma olmadıkça siber fiziksel 
sistemlerin, kendi kararlarını verebilme yeteneğidir. Sistemler süreçlerini 
daha özerk bir şekilde gerçekleştirdiklerinde kazanç artmaktadır. 

Gerçek Zamanlı Yetenek: Sensörlerden veya herhangi bir kaynaktan 
akıp anında bilgi sunan verileri zenginleştirme ve analiz etme yeteneğidir. 
Organizasyonel görevler için verilerin gerçek zamanlı olarak toplanması 
ve analiz edilmesi gereklidir. Akıllı fabrikada tesisin durumu sürekli iz-
lenmekte ve analiz edilmektedir. Böylece, tesis bir makinenin arızasına 
tepki verebilmekte ve ürünleri başka bir makineye yönlendirebilmektedir 
(Herman vd., 2015:12). 

Servis Oryantasyonu: Bilgisayar yazılımı için servisler şeklinde bir 
tasarım yaklaşımıdır. Servis odaklı tasarım ilkeleri, yazılım endişelerinin 
izole edilmesini vurgulamaktadır. 

Modülerlik: Akıllı fabrikaların esnek ve değişen gereksinimlere uyar-
lanabilir olması ve altyapının veya sistemin herhangi bir bölümünün ge-
nişletilip değiştirilebilmesini ifade etmektedir.
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Endüstri 4.0, küresel üretimin geleceğini yönlendirmektedir. En-
düstriyel devrimin dördüncü aşaması veya Endüstri 4.0 olmak üzere bu 
dönem, dijitalleştirilmiş fabrika ve dijitalleştirilmiş ürünlerin otomasyon 
dönemidir. Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerini oluşturan dokuz teknoloji 
endüstriyel üretime ivme kazandırmaktadır:

Siber Fiziksel Sistemler: Endüstri 4.0’ın önemli bir bileşeni, fiziksel 
ve sanal dünyanın kaynaşmasıdır. Bu füzyon, siber fiziksel sistemler (CPS) 
ile mümkün olmaktadır (Lee, 2008:363). CPS, iş için küresel ağlar kuran, 
gerçek zamanlı veri erişimi ile veri işleme hizmetleri sağlayan fiziksel ve 
dijital dünyaları entegre eden bir sistemdir. Özellikle, fiziksel dünya ve 
iletişim teknolojilerinin entegrasyonu, CPS’ in temeli olarak sağlanmakta, 
bu sayede çevremizdeki çeşitli fiziksel tesislerin ve cihazların Endüstri 
4.0 ile nasıl ilişkilendirilebileceğini açıklamaktadır. CPS, bu tesislerin ve 
cihazların birbirleriyle işbirliği yapmasına, iletişim kurmasına ve akıllı bir 
dünyaya ulaşmasına izin vermektedir (Lu, 2017:2). CPS, sensörler, akıllı 
robotlar, dronlar, 3D baskı cihazları yardımıyla fiziksel süreçleri kontrol 
etme ve izleme yeteneğini geliştirmektedir (Senvar ve Akkartal, 2018:53). 
Genellikle bağımsız makineler olarak inşa edilen geleneksel gömülü sis-
temlerin aksine, CPS birkaç cihazı birbirine bağlamaya odaklanmaktadır. 
Sensörlere ve aktüatörlere bağımlı olan bu yüksek derecede bağlantılı ve 
işbirlikçi bilgisayar tabanlı sistemlerin “sınıfları” mevcut dijital dünyada 
olduğu kadar fiziksel dünyada da ilerleme sağlamaktadır. Daha teknik bir 
yaklaşım, CPS’i hesaplamanın fiziksel süreçlerle bir kombinasyonu olarak 
tanımlamaktır. Gömülü bilgisayarlar ve ağ monitörleri, fiziksel işlemlerin 
hesaplamaları etkilediği geri bildirim döngüleri ile belirli adımları kontrol 
etmektedir. (Poovendran, 2010:1364).

Nesnelerin İnterneti:  Fiziksel nesnelerin birbirleriyle iletişim kurma-
sını ayrıca bilgi paylaşmasını ve kararları koordine etmesini sağlamakta-
dır.  IoT, fiziksel, cihaz, araç ve elektronik, yazılım, sensör, aktüatör ve 
ağ bağlantısı ile bu nesnelerin veri toplamasına ve değiştirmesine olanak 
tanımaktadır. IoT, ortak amaçlara ulaşmak için benzersiz adresleme şema-
ları aracılığıyla RFID, sensörler, aktüatörler, cep telefonları gibi şeylerin 
birbirleriyle etkileşime girmesine ve komşu akıllı bileşenleri ile işbirli-
ği yapmasına olanak sağlamaktadır (Giusto vd., 2010:5). IoT, yakınsama 
noktası internet olan “standart iletişim protokollerine dayalı olarak ben-
zersiz bir şekilde adreslenebilen dünya çapında birbirine bağlı nesneler 
ağı”nı ifade etmektedir (Botta vd., 2016:3). IoT, fiziksel nesnelerin birbir-
leriyle iletişim kurmasını ayrıca bilgi paylaşmasını ve kararları koordine 
etmesini sağlamaktadır (Ghobakhloo, 2018:918). IoT endüstrideki fiziksel 
nesnelerin ağını ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda 3D modeller veya 
makinelerin fiziksel davranış modelleri gibi ürünlerin, süreçlerin ve üre-
tim altyapısının dijital temsillerini de içermektedir (Jeschke vd., 2017:4).
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Büyük Veri:  Büyük veri teknolojileri, çok çeşitli verileri keşfederek, 
ele geçirip analiz ederek kuruluşların ekonomik olarak değer elde etmesini 
sağlayan yeni nesil teknoloji ve yapıları ifade etmektedir. Büyük veri anali-
zi, çağdaş kuruluşların zaten sahip oldukları büyük miktardaki bilgilerden 
daha iyi değer elde etmelerini sağlamaktadır (LaValle vd., 2011:21). Büyük 
veri teknolojisi, derinlemesine anlayış elde etmek, öngörü kazanmak ve 
doğru kararlar almak için keşifler yapmak amacıyla çeşitli veri türlerinden 
hızlı bir şekilde değerli bilgiler elde etmek için yeni işlem modlarını kullan-
maktadır Büyük veri ve büyük veri analizi, imalat şirketlerine süreçleri op-
timize etme, maliyetleri düşürme ve operasyonel verimliliği artırma gibi bir 
dizi avantaj sağlamaktadır  (Zhou vd., 2015:2150). Gelecekteki endüstride, 
CPS içindeki atölye ekipmanı sensör verilerini ve kurumsal bilgi sistemleri-
ni entegre edecektir. Bu işlem sırasında, üretim sürecini yönlendirecek ka-
rarları saklamak, analiz etmek ve oluşturmak için büyük miktarda veri bir 
bulut bilgi işlem veri merkezine yüklenecektir. Büyük veri, sürekli büyüyen 
bir veritabanının hızlı ve verimli bir şekilde yönetimi ile etkin kullanımını 
sağlamaktadır. Bu teknoloji ile birbiriyle uyumlu olmayan çeşitli sistemler-
de, veritabanlarında ve web sitelerinde toplanan veriler bile, belirli bir şirket 
veya kişinin bulunduğu durumun net bir profilini göstermek için işlenebil-
mekte ve birleştirilebilmektedir. (Witkowski, 2017:767).

Arttırılmış Artırılmış Gerçeklik (AR), fiziksel gerçek dünya ortamla-
rının canlı doğrudan veya dolaylı görünümlerinin, üst üste bindirilmiş bil-
gisayarlı görüntülerle artırıldığı, gerçeğin gelişmiş bir sürümüdür. Bu tek-
noloji, Endüstri 4.0 uygulamalarının merkezinde yer almaktadır. Sanayi 
toplumu için büyük önem taşıyan bu yeni teknolojiyle birlikte gerçek ope-
rasyonlar ve simülasyon endüstrisi ortaya çıkmıştır. Bu teknikler özellikle 
ürün ve üretim sistemlerinin tasarımında büyük faydalar sağlamaktadır. 
AR, özellikle akıllı üretim fonksiyonları açısından Endüstri 4.0 trendinde 
yer alan en önemli teknolojilerden biridir (Öztemel ve Gürsev, 2018:25).

Otonom Robotlar:  Otonom bir robot, otonom üretim yöntemini daha 
hassas bir şekilde gerçekleştirmek ve aynı zamanda insan işçilerin çalış-
makla sınırlı olduğu yerlerde çalışmak için kullanılmaktadır. Otonom ro-
botlar, verilen görevi verilen zaman sınırı içinde kesin ve akıllı bir şekilde 
tamamlayabilmekte, ayrıca güvenlik, esneklik, çok yönlülük ile işbirli-
ğine odaklanabilmektedir (Vaidya vd. 2018:235).  Otomasyon ile birlikte 
endüstriyel robotların kullanımı, üretimde ve günlük hayatta giderek art-
maktadır. Otomasyonun kısmi döngü süresi, daha düşük hata oranı, daha 
yüksek kalite, daha fazla güvenilirlik, daha az atık ve daha iyi zemin alanı 
kullanımı gibi sayısız fayda vaat etmesi, endüstriyel robotiği tüm dünyada 
üreticiler için vazgeçilmez kılmaktadır (Ghobakhloo 2018:920).

Katmanlı Üretim (3D Baskı): Katmanlı üretim, parçaların ince toz 
katmanlarını eriterek ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) modüllerinin 
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önerdiği geometriye dayanarak plastik veya metal bir malzeme katmanı-
nın diğerinin üzerine eklenmesiyle oluşturulduğu üretim tekniğini ifade 
etmektedir. Bu teknoloji yeni tasarım paradigmaları açmaktadır: “tasarı-
mın üretimi” ilkesi ile geleneksel “üretim için tasarım” yaklaşımına kar-
şıdır  (Esmaeilian, 2016:93). Katmanlı üretim, özellikle 3D baskı teknolo-
jisi, üreticilerin yeni ürün tasarımı ile üretim süreçlerini basitleştiren ve 
hızlandıran prototiplerin deneme üretimlerini mümkün kılmaktadır (Gil-
christ, 2016:210). Endüstri 4.0, müşterileri ve tedarikçileri bir araya geti-
recek ve müşterilerin üretim siparişlerini doğrudan gerçek zamanlı olarak 
üretim ortağına göndermeleri için ortak bir prosedür hâline gelecektir. Bu 
gibi durumlarda katmanlı üretim, imalatta daha hızlı üretim, üretim ta-
sarım özgürlüğü, tedarik zincirinde azalma, hızlı prototipleme ve küçük 
ölçekli üretim deneyleri yoluyla “akıllı fabrika” fikrini desteklemektedir 
(Lasi vd., 2014:240).

Bulut Bilişim: Büyük veriler, özellikle insan davranışı ve etkileşim-
leri ile ilgili olarak kalıpları ortaya çıkarmak için bilgisayarlar tarafından 
analiz edilebilen son derece büyük veri setleri olarak tanımlanabilmek-
tedir (Lee vd., 2014:3). Teknolojinin hızla ilerlemesi, veri ve bilgilerin 
inanılmaz bir şekilde artmasını sağlamıştır. Bu büyüyen veri hacimlerini 
yönetmek için büyük veriler açısından yeni yaklaşımlar gerekmektedir.  
Verilerin hacminin ve çeşitliliğinin üstesinden gelmek aynı zamanda veri 
depolama ile analizi için yeni teknolojiler geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bulut bilişim, tüm yerel hizmetleri ve süreçleri buluta kaydırarak inter-
net ile talebe dayalı veri alışverişini gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır. 
Tüm verileri depolamak için bir platform sağlamanın yanı sıra farklı yazı-
lım veya uygulamaları yürütmek içinde kullanılabilmektedir.

Simülasyon: Simülasyon modelleme, modellenen sistemin tahmin 
edilmesi ve çıktısının oluşturması için gerçek veya sanal bir süreci ya 
da sistemi çalıştırmanın bir yoludur. Simülasyonlar, insanları, ürünle-
ri ve makineleri içeren bir simülasyon modelinde gerçek dünyayı temsil 
etmek için gerçek zamanlı veriler kullanılarak yapılmaktadır (Rüßmann 
vd., 2015:5). Üretim süreçlerinde simülasyonların kullanımı, duraksama 
sürelerini kısaltmak ve değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda başlangıç 
aşamasındaki üretim hatalarını da azaltmaktadır. Karar verme kalitesi, 
simülasyonlar yardımıyla kolay ve hızlı bir şekilde geliştirilebilmektedir 
(Vaidya vd., 2018:235). Ayrıca, sistemlerin simülasyonları çeşitli senaryo-
ların değerlendirilmesine izin vermektedir. Senaryolar değerlendirildik-
ten sonra, maliyet-etkin çözümler geliştirilebilmekte, test edilebilmekte 
ve uygulanabilmektedir (Grant Thornton 2017:8).

Yatay ve Dikey Entegrasyon: Entegrasyon, esas olarak tüm paydaş-
ların, satıcıların, çalışanların, müşterilerin ve yönetimin, ürünlerle, sü-
reçlerle, fiziksel ve bilgilendirici alt sistemlerle bütünleşmesine odaklan-
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makta ve sonuç olarak organizasyonel hedeflere ulaşmak için ortak bir 
ilişki kurmaktadır (Akhilesh ve Möller, 2019:107). Entegrasyon ve ken-
di kendine optimizasyon, endüstriyel organizasyonda kullanılan iki ana 
mekanizmadır (Schuh, 2015:53). Makro perspektiften yatay entegrasyon, 
bir değer yaratma modülleri ağı ile karakterize edilir. Değer yaratma mo-
dülleri, farklı değer yaratma faktörlerinin, yani donanım, insan, organi-
zasyon, süreç ve ürünün etkileşimi olarak tanımlanır (Stock ve Seliger, 
2016:537). Tüm değer yaratma ağı boyunca yatay entegrasyon ise bir ürün 
yaşam döngüsünün değer zinciri boyunca değer yaratma modüllerinin şir-
ketler arası ve şirket içi akıllı çapraz bağlanmasını ve dijitalleştirilmesini 
tanımlamaktadır (Stock ve Seliger, 2016:537). Yatay entegrasyon, bilgi, 
finans ve materyallerin gerçek zamanlı olarak sorunsuz akışını kolaylaş-
tırmaktadır. Bu, işgücü tüm kuruluştaki bilgileri birbirine bağlayan işbir-
liği araçlarının yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu entegrasyon verimli 
bir ekosistem ile sonuçlanmaktadır (Akhilesh ve Möller, 2019:107). Dikey 
entegrasyon ve ağa bağlı üretim sistemleri; üretim istasyonları, üretim 
hücreleri, hatlar ve fabrikalar aracılığıyla farklı toplama ve hiyerarşik se-
viyeler içindeki akıllı çapraz bağlama ve dijitalleştirmeyi ifade eder. Ay-
rıca pazarlama, satış ya da teknoloji gelişimi gibi ilgili değer zinciri faali-
yetlerini de içermektedir (Stock ve Seliger, 2016:537). Dikey entegrasyon, 
farklı türde ürünler üretmek için aktif olarak yeniden yapılandırılabilen 
kendi kendini organize eden sistemlere yol açmaktadır (Wang vd., 2016:2).

Üretim süreçlerini önemli ölçüde değiştiren teknolojilerin çoğu yeni 
değildir. Yapay zekâ, sensörler, 3D baskı, dronlar, robotik ve nanotekno-
loji gibi teknolojiler aslında yaklaşık 30 yıl önce icat edilmiştir. Onları 
daha uyarlanabilir yapan ve endüstriyel süreci hızlandıran şey, bilgi işlem 
gücündeki büyük artış ve maliyet düşüşleridir (Deloitte, 2015:5).

Giriş bölümünde Endüstri 4.0 ve diğer endüstri devrimleri, Endüstri 
4.0’ın özellikleri ve temel bileşenleri açıklanmıştır.  Daha sonra konu ile 
ilgili literatür taraması yapılmış ve ilgili bazı çalışmalardan bahsedilmiş-
tir. Daha sonra imalat sanayinin gelişimi ve Endüstri 4.0 ilişkisi ele alın-
mış ve son olarak Endüstri 4.0’ın dünya ekonomisi üzerindeki etkileri ele 
alınmaktadır.  

2. Literatür Taraması

Kagermann (2014), çalışmasında dijitalleşmenin etkilerini, zorlukla-
rını ve fırsatlarını tartışmış; politika eylemi örnekleri sunmuştur. Endüstri 
4.0 çağında gelişmiş değer yaratmak için iki temel aracın; platform tabanlı 
işbirliği ve ikili bir inovasyon stratejisi olduğunu öne sürmüştür.

Drath ve Horch (2014) çalışmalarında Endüstri 4.0’ın başarı mı yoksa 
bir aldatma mı olduğunu tartışmışlardır. Endüstri 4.0’ın gelecekte olan bir 
olgu olduğunu savunmuşlardır. Endüstri 4.0’a geçişte karşılaşılan sorunlar 
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karşısında tüm tarafların iyi bir şekilde işbirliği yapması koşuluyla, En-
düstri 4.0’ın potansiyel bir başarı olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir.

Gabriel ve Pessl (2016) çalışmalarında küçük ve orta ölçekli işletme-
leri esas almışlar ve ampirik bir çalışmaya atıfta bulunarak Endüstri 4.0’ın 
potansiyel, sosyal ve çevresel etkilerini tartışmayı amaçlamışlardır. Bu 
amaçla Endüstri 4.0’ın teorik yönlerinin pratikte uygulanabilmesi için sür-
dürülebilirlik etkilerine odaklanmışlardır. Ayrıca yeni bir yaklaşım olan 
Endüstri 4.0’ın sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel perspektifini nasıl 
etkileyebileceğini tartışmışlardır.

Kroh (2016) çalışmasında dördüncü sanayi devriminin toplumsal 
boyutu olan kilit soruna işaret ederek stratejik hükümet kılavuzlarında 
belgelenen teknokratik yöntemleri eleştirmiş ve Endüstri 4.0’ın sosyoe-
konomik sonuçlarını ele almıştır. Sonuç olarak Dünya ekonomisinde her 
şeyden önce devletlerarasındaki ekonomik ve sosyal düzeydeki yaklaşım 
lehine önemli değişiklikler yapılması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca 
dünyanın ekonomik entegrasyonuna sosyal entegrasyonun eşlik etmesi 
gerektiğini, aksi takdirde daha ileri ülkelerin kalıcı bir kitlesel göç dalga-
sıyla ve hatta savaş çatışmaları tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları gere-
keceğini belirtmiştir.

Yazıcı ve Düzkaya (2016) çalışmalarında Endüstri 4.0 dönüşümünü 
toplum ve eğitim üzerindeki etkileri açısından ele almışlardır. Endüstriyel 
dönüşümlerin toplumsal kurumlara etkisini, Dördüncü Sanayi Devrimi 
ve Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi açısından mevcut durumunu 
ortaya koymuşlardır. Mevcut endüstriyel ve eğitim altyapısını inceleyerek 
Türkiye’nin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi ve ekonomik büyüme 
gerçekleştirebilmesi için önerilerde bulunmuşlardır.

Stock ve Seliger (2016) çalışmalarında araştırma ve uygulamada-
ki son gelişmelere ve Endüstri 4.0’daki sürdürülebilir üretim için farklı 
fırsatlara dayanarak Endüstri 4.0’ın son teknoloji incelemesini sunmuş-
lardır. Bu fırsatların sürdürülebilir üretim alanındaki mevcut araştırma 
yaklaşımlarını Endüstri 4.0’ın gelecekteki gereklilikleriyle birleştirdiğini 
belirtmişlerdir. Son olarak, Endüstri 4.0’da sürdürülebilir üretim için özel 
bir fırsat olarak üretim ekipmanlarının güçlendirilmesi için bir kullanım 
örneği sunmuşlardır.

Wang vd. (2016) esnek ve yeniden yapılandırılabilir akıllı fabrika 
uygulaması için dikey entegrasyona odaklanmışlardır. Çalışmalarında 
endüstriyel kablosuz ağları, akıllı terminalleri, makineleri, konveyörleri, 
ürünleri ve bulut kullanımını içeren bir çerçeve öneren, dikey olarak en-
tegre olan yeniden yapılandırılabilir bir akıllı fabrika kurmuşlardır. Ar-
dından, operasyon mekanizmasını kontrol mühendisliği perspektifinden 
ele almışlardır. Akıllı ürünlerin bulutta uygulanan, büyük veri analitikle-
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rine dayanan geri bildirim ve koordinasyon blokları ile desteklenen kendi 
kendini organize eden bir sistem oluşturacağını belirtmişleridir. Sonuç 
olarak Endüstri 4.0 akıllı fabrikasının teknik zorluklarla aktif olarak başa 
çıkmanın yanı sıra mevcut teknolojileri yoğun bir şekilde uygulayarak 
elde edilebileceğini ortaya koymuşlardır.

Hoffman ve Rüsch (2017) çalışmalarında Endüstri 4.0’ın lojistik yöne-
timi bağlamındaki fırsatlarını tartışmayı amaçlamışlardır. Bu amaç doğ-
rultusunda kavramsal bir araştırma yaklaşımı izlemişlerdir. Önce, lojistik 
odaklı bir Endüstri 4.0 uygulama modeli ve Endüstri 4.0’ın temel bile-
şenlerini sunmuşlardır. Farklı lojistik senaryoları, olası sonuçları pratiğe 
yönelik bir şekilde gösterilmiş ve sonuçlar endüstriyel uzmanlarla tartışıl-
mıştır. Çalışma, âdemi merkeziyetçilik, öz düzenleme ve verimlilik açı-
sından fırsatlar ortaya koymuştur. Sonuç olarak “Endüstri 4.0” kavramı-
nın hâlâ net bir anlayışa sahip olmadığı ve henüz uygulamada tam olarak 
kurulmadığı açıkça ortaya konulmuştur.

Morrar vd. (2017) Endüstri 4.0’ı sosyal inovasyon perspektifi ile ele 
almışlardır. Endüstri 4.0 ve gömülü teknoloji yayınım ilerlemesinin teknik 
değişim ve sosyoekonomik etki açısından katlanarak büyüdüğünü belirt-
mişlerdir. Bu nedenle, bu tür bir dönüşümle başa çıkmanın, sadece tekno-
lojik olanları değil, yenilikçi ve sürdürülebilir sistem çözümlerini içeren 
bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini savunmuşlardır. Çalışmalarında tek-
nolojik ve sosyal inovasyon arasındaki etkileşimi sürekli olarak proaktif 
ve dolayısıyla zamanında sürdürülebilir stratejilerle buluşturmayı kolay-
laştıracak bir çerçeve önermişlerdir. Bu stratejilerin, ekonomik kazançlar-
dan yararlanabileceğini, toplumu büyük ölçüde zenginleştirebileceğini ve 
çevreyi koruyabileceğini savunmuşlardır. Bu tür devrimci dönüşüm için 
sürdürülebilirlik şemsiyesi altında teknolojik inovasyon ve sosyal inovas-
yon güçlerinin birleştirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

Kiel vd. (2017) çalışmalarında Endüstri 4.0’ın, sürdürülebilir değer 
yaratmanın üçlü alt çizgisine atıfta bulunarak, ekonomik, ekolojik ve sos-
yal yönler açısından üreticiler üzerinde çeşitli sonuçlar ortaya koyduğunu 
ancak teknik çekirdeği nedeniyle mevcut araştırmaların teknik temellere 
odaklandığını, ekonomik tartışmaların ise henüz yeni başladığını belirt-
mişlerdir. Bu doğrultuda çalışmalarında ekonomik, ekolojik ve sosyal fay-
dalar ve zorluklar ile ilgili kapsamlı bir çerçeve çizmeyi amaçlamışlardır. 
Önde gelen üç Alman endüstrisinden (makine, elektrik ve otomotiv) 46 
imalat şirketindeki yarı yapılandırılmış uzman görüşmelerine dayanan ke-
şif amaçlı çoklu vaka incelemesi yaklaşımını kullanmışlardır. Görüşülen 
kişilere göre Endüstri 4.0 kapsamında ilk beş sırada yer alan ve en sık göz-
lenen fayda rekabet gücünün arttırılması fırsatı olmuştur. Bunu sırasıyla 
finansal, genel ekipman etkinliği, yeni iş modelleri ve kaynak verimliliği 
faydaları izlemektedir. İlk beş sırada yer alan ve en sık gözlenen zorluk 
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olarak ise teknik entegrasyon olmuştur. Bunu da sırasıyla organizasyonel 
dönüşüm, veri güvenliği, iş birliği ve gelecekteki sürdürülebilirlik zorluk-
ları izlemiştir. Ek olarak araştırma sonucunda sürdürülebilir endüstriyel 
değer yaratmaya hak kazanabilmek için Endüstri 4.0’ın kurulan üçlü alt 
çizelgesinin üç başka boyutta, teknik entegrasyon, veri - bilgi ve kamu 
bağlamında genişletilmesinin gerektirdiğini ortaya koymuşlardır.

Kocsi ve Oláh (2017), Endüstri 4.0 konseptine dayanarak daha kısa 
üretim süreleri ve daha düşük üretim maliyetleriyle daha güvenilir sü-
reçler elde etmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla bir kereste şirketinin ben-
zersiz mobilya üretim sürecindeki arızaları ve arıza nedenlerini tespit et-
mişlerdir. İyileştirme ölçüsü olarak robotik kolun dâhil edilme ihtimalini 
incelemişlerdir. Sonuç olarak akıllı bir sistem arızaların kaynağında bile 
problemleri belirleyebildiği ve dolayısıyla gecikmeyi önlemenin yanı sıra 
operasyon hassasiyetini artırma olanağı sağladığından, robotların uygu-
lanmasının benzersiz üretim sistemlerinde önemli bir seçenek olduğunu 
ortaya koymuşlardır.

Shamim vd. (2017) çalışmalarında hizmet sektöründeki Endüstri 4.0 
zorluklarını ve konaklama endüstrisindeki durumu ele almışlardır. Hizmet 
sektörünü bilgilendirmek amacıyla Endüstri 4.0’ın zorluklarının üstesin-
den gelmeye uygun yönetim uygulamalarını keşfetmeyi amaçlamışlardır. 
Bu amaç doğrultusunda konaklama endüstrisi çalışanları ile yarı yapılan-
dırılmış görüşmeler yapmışlardır. Sonuç olarak bir organizasyonda ino-
vasyon ve öğrenim ortamını destekleyebilecek bir yönetim uygulamaları 
çerçevesi önermişlerdir. Böylece teknolojinin kabul edilmesini, örneğin 
dijital geliştirmeleri ve siber fiziksel sistemlerin uygulanmasını kolaylaş-
tırarak Endüstri 4.0’ın hızına ayak uydurulabileceğini savunmuşlardır.

Schneider (2018) çalışmasında Endüstri 4.0 dönüşümünün altında ya-
tan derin yönetsel ve idari zorlukları ortaya koymayı amaçlamıştır. Sis-
tematik bir literatür taraması yoluyla mevcut katkıları toplamış ve analiz 
etmiştir. Endüstri 4.0’ın getirdiği on sekiz yönetim zorluğu tespit etmiş ve 
elde ettiği bilgileri birbiriyle ilişkili alt kümeler hâlinde sentezlemiştir. Bu 
zorlukları; strateji ve analiz, planlama ve uygulama, işbirliği ve ağlar, iş 
modelleri, insan kaynakları, değişim ve liderlik olarak tanımlamıştır.

Agostini ve Filippini (2018) çalışmalarında yine Endüstri 4.0’a giden 
yolda örgütsel ve yönetsel zorluklar üzerinde durmuşlardır. Çalışmaların-
da örgütsel ve yönetsel uygulamaların, Endüstri 4.0 teknolojilerinin fark-
lı seviyelerde benimsenmesiyle ilişkili olup olmadığını ortaya koymayı 
amaçlamışlardır. Araştırmacılar bu amaca ulaşmak için, İtalyan imalat 
firmalarını içeren bir anket çalışması yapmışlardır. Sonuçlar, Endüstri 4.0 
teknolojilerini benimseme seviyelerine göre iki firma kümesinin (yüksek 
ve düşük benimseme) tanımlanabileceğini göstermiştir. Yüksek benimse-
me kümesine dâhil olan işletmeler arasında ise Endüstri 4.0 teknolojilerini 
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daha yoğun uygulayan küçük bir şirketler grubu olduğunu; bu firmaların, 
hepsine göre incelenen tüm örgütsel ve yönetsel uygulamaların önemli öl-
çüde daha yüksek seviyelerini kaydettiklerini ortaya koymuşlardır. Buna 
karşılık firmalar arasında Endüstri 4.0 teknolojilerinden olan; inovasyon 
ve dijital teknolojiler konusunda yüksek vasıflı çalışanlar, yalın yöntemle-
rin benimsenmesi, bilgi iletişim teknolojileri araçlarının kullanımı ve be-
ceriler konusunda uzmanlaşan bazı organizasyonel ve yönetsel faktörlerin 
var olduğunu saptamışlardır.

Schlund ve Baaij (2018) çalışmalarında Endüstri 4.0’ın kapsamını ve 
altında yatan teknolojileri anlamada sık görülen zorlukları ele almışlardır. 
Endüstri 4.0 105 hakkındaki mevcut anket literatürünü gözden geçirmişler 
ve Endüstri 4.0 ile ilgili teknolojileri tanımlamışlardır. En sık kullanılan 
teknolojilerin 2013-2016 yılları arasındaki evrimini ortaya koymuşlar ve 
bu yolla Endüstri 4.0 kapsamının yapılanmasını, önemli araştırma eğilim-
lerinin ortaya konulmasını; Endüstri 4.0 dâhilindeki uygulama alanlarının 
anlaşılmasını amaçlamışlardır.

Ślusarczyk (2018) çalışmasında girişimcilerin Endüstri 4.0’a yönelik tu-
tumlarını ölçmeyi, kavramın unsurlarını uygulamaya ne kadar hazır oldukla-
rını tespit etmeyi, işletmelerin daha yüksek bir teknolojik ve örgütsel seviyeye 
etkin bir şekilde ulaşmasında tehdit oluşturabilecek engelleri ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Çalışma kapsamında devlet kurumları, konsorsiyumlar veya 
işletmeler tarafından yürütülen birçok profesyonel rapor incelenmiştir. Bu 
belgelerden elde edilen uluslararası analizler sonucunda şirketlerin en çok 
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin getirdiği zorluklarla ilgilendikleri saptanmış-
tır. Çalışma kapsamındaki birçok şirket Endüstri 4.0 kavramını rekabet ede-
bilirlik açısından gelişme ve gelişme için büyük bir fırsat olarak kabul etse 
de uygulama için hazırlık durumlarının ülkeye, sektöre ve hatta bireysel bir 
şirkete bağlı olarak büyük ölçüde değiştiği ortaya konulmuştur.

Adamik (2019) çalışmasında Endüstri 4.0’ın gelişiminde rekabet avan-
tajı yaratma sürecinin temel gereksinimlerini ortaya koymayı ve bu gerek-
sinimlerin derecesini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla Endüstri 4.0’a 
özgü araçların geliştirme ve uygulama derecelerini belirlemiş ve bunların 
seçilen işletmelerin rekabet avantajları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 
Yapılan pilot araştırma sonucunda Polonya’da faaliyet gösteren şirketle-
rin, modern çözümlerin sunduğu olanaklardan faydalanma düzeyleri gi-
derek artarken, Endüstri 4.0 gereklilikleri ile ilgili nispeten sınırlı bilgiye 
sahip oldukları ortaya konulmuştur. İşletmelerin sanallaştırma ve dijital 
dönüşüm alanlarında, bu çağa özgü araçları kullanmak konusunda istek-
siz oldukları ve sonuç olarak, Endüstri 4.0 döneminde rekabet avantajı 
yaratmaya ve rekabet etmeye henüz hazır olmadıkları ortaya konulmuştur.

Whysall vd. (2019) çalışmalarında Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ge-
tirdiği iş ortamlarındaki dönüşümsel değişikliklerin, stratejik insan kay-
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nakları yönetimi için büyük bir fırtına yarattığını; bu bağlamda yetenek 
yönetimi teorisi ve pratiğinin etkilerini keşfetmeye ihtiyaç duyulduğunu 
savunmuşlardır. Çalışmalarında Endüstri 4.0’ın getirdiği yeni teknolojile-
rin yetenek yönetimi açısından zorluklarını ortaya koymayı amaçlamış-
lardır. Bu amaçla yetenek yönetiminin her aşamasında karşılaşılan zor-
lukları keşfetmek için insan kaynakları yöneticileri ve üst düzey liderlerle 
işe alım, eğitim - gelişim, kariyer gelişimi, yetenek hareketliliği ve başarı 
planlaması konularını içeren mülakatlar yapmışlardır. Yapılan mülakatlar 
sonucunda Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik değişimin hızı, çalışanla-
rın mevcut yetenekleri ile rollerinin hızla gelişen gereklilikleri arasında 
önemli bir fark yarattığı ve yetenek gelişimine daha etkili yaklaşımlar 
düşünmeye ihtiyaç olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca orta düzey yö-
neticilerin değişim yönetiminde önemli bir rol oynamalarına rağmen En-
düstri 4.0 dönüşümü bağlamında göz ardı edilen kritik yetenek olduklarını 
saptamışlardır.

3. İmalat Sanayi ve Endüstri 4.0 İlişkisi

Modern imalat, bir ürünün ve bileşenlerinin üretimi için gerekli süreci 
içermektedir. İmalat sanayi ise; hammaddenin veya yarı mamulün makine 
ya da el emeği ile işlenip bir sanayi ürününe dönüştürüldüğü sanayi dalı-
nı içerir. Dönüşüm süreci fiziksel, kimyasal veya mekanik olabilmektedir. 
Üreticilerin genellikle kamu tüketimi için mal üreten imalathaneleri ve fab-
rikaları bulunmaktadır. Makine ve ekipman genel olarak imalat sürecinde 
kullanılmaktadır. Bazı durumlarda örneğin; pişmiş ürünler, el işi takılar ve 
diğer el sanatları gibi mallar elle üretilebilmektedir. Yiyecek-içecek, tütün, 
tekstil, deri, kâğıt, petrol ve kömür, plastikler, kauçuklar, metal, makine, 
bilgisayar, elektronik, ulaşım, mobilya ve diğerleri dâhil olmak üzere birçok 
büyük imalat endüstrisi bulunmaktadır (Levinson, 2018).

İmalat sanayi ekonomik ve sosyal ilerlemenin hayati bir kaynağıdır. 
İyi yönetim uygulamalarının ihracatçısıdır ve gelişmiş ekonomilerde tek-
nolojik inovasyonun en büyük motorudur. Buna ek olarak, üretim faaliyeti 
çok sayıda olumlu dışsallık yaratır, çünkü endüstride biriken bilgi dün-
ya standartlarında yönetim uygulamalarının ve ürün tasarım liderliğinin 
kaynağını oluşturmaktadır (Hernandez vd., 2018: 2). Öte yandan imalat 
sanayi hem gelişmekte olan ekonomilerin hem de pazarların gelişimi açı-
sından stratejik öneme sahiptir. Üretim tüm sorunların çözümü olmasa da, 
birçok iş fırsatı yaratan yenilikçi ve ileri teknoloji endüstrisi durumunda-
dır (World Economic Forum, 2012).

İmalat sanayi, sürekli iyileştirme için teknolojik gelişme ve yenilik 
peşinde koşma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak imalat sa-
nayideki esas gelişme ve yeniliklerin endüstriyel devrimler olarak kabul 
edilen üç büyük dönüşümsel değişim sonucu gerçekleştiği kabul edilmek-
tedir (Fletcher ve Webb, 2017:159). 
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İlk Sanayi Devrimi (1760-1830) öncesinde üretim, sadece “elle ürün 
veya mal üretmek” anlamına gelmekteydi. Çoğu aile, çiftliklerinden veya 
evlerinden çalışmaktaydı. Sanayi Devrimi, dikiş makinesi ve ampul de dâ-
hil olmak üzere bugün hâlâ kullandığımız icatlarla büyük değişiklikler ge-
tirerek, imalat sanayinin önünü açmıştır. Sanayi Devrimi, malların üretim 
biçiminde büyük bir değişiklik yaratmıştır. Üreticiler evlerinde el ile ürün 
üretmek yerine, daha kısa sürede birden fazla miktarda ürün üretmek için 
makineleri kullanmaya başlamışlardır. Tekstil üretimi, cam yapımı, maden-
cilik ve tarım endüstrisi önemli değişiklikler geçirmiştir. Çıkrık, su çarkı ve 
buhar motoru zanaatkârların rolünü üstlenmiştir. Ürünler daha ucuz ve daha 
hızlı üretildiği için arz büyümüş, talep ise fabrikaların açılmasını sağlayan 
arzdan daha fazla hâle gelmiştir. Bu durum neticesinde ise başta tekstil ol-
mak üzere fabrika sayılarında çoğalma meydana gelmiştir. İlk sanayi devri-
mi fabrikalar içinde üretimin merkezileştirilmesine yol açan su, buhar gücü 
ve makinelerin geliştirilmesinde uzun ilerleme sürecini ifade etmektedir.

İkinci Devrim’de (1870–1914) elektrik gücü ve hareketli konveyörün 
bulunması, montaj hatları ile seri üretimin ölçek ekonomilerinde büyüme 
yaratmasını sağlamıştır. Büyük ölçekli üretim, montaj hattı süreçlerini 
ve temel varlıklar olarak gelişmiş teknolojileri kullanarak, malların seri 
üretimine olanak sağlamıştır. Verimli üretim teknikleri, üreticilerin ölçek 
ekonomilerinden faydalanmalarını sağlayarak daha düşük maliyetle daha 
fazla birim üretmelerini sağlamıştır. Seri üretim ve montaj hattı imalatı, 
şirketlerin birbirlerinin yerine kullanılabilecek parçalar oluşturmalarına 
ve parça özelleştirme ihtiyacını azaltarak bitmiş ürünlerin daha kolay ya-
pılmasına izin vermiştir.

Üçüncü Dijital Devrim, 20. yüzyılın ortalarından itibaren elektronik, 
bilgi işlem ve otomasyondaki gelişmeler yoluyla üretim yöntemlerinde 
değişiklik getirmiştir. Bunun hâlâ devam ettiği savunulmaktadır; çünkü 
bilgi teknolojisi ve dijitalleşme hâlâ geliştirilmektedir (Rifkin 2016). Bil-
gisayar teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda üreticilerin daha az zaman-
da daha fazla üretim yapması mümkün hâle gelmiştir. Dakikalar içinde 
binlerce ürün üretilebilmektedir. Bilgisayar teknolojisi üretimi birleştir-
mek, test etmek ve izlemek için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, 
şu anda bu önceki teknolojilerin tümünün yeni ve dönüşümsel yollarla en-
tegre edildiği, yeni ve farklı bir aşama olan Dördüncü Sanayi Devrimi’ne 
girdiğimiz yaygın olarak kabul edilmektedir (Schwab 2016:12). Alman 
ulusal girişimlerinin üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için “Industrie 
4.0” olarak etiketlediği bu yeni sanayi devrimi, fabrika üretim sistemleri-
nin dijitalleşmesini ve giderek daha fazla entegre teknolojiler tarafından 
dönüştürülmesini sağlayacaktır (Hermann vd., 2016:3).

Öte yandan hızlı teknolojik değişimin ve pazarların küreselleşme sü-
recinin neden olduğu farklı faktörlerin birleşmesinden ötürü üretim hızla 
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değişmektedir. Bunlar arasında, katlanarak artan performans seviyeleri, 
yıkıcı teknolojilerinin ortaya çıkması, üretim hatlarının yoğun robotizas-
yonu, küresel rekabetin yeniden yapılandırılması ve imalat şirketlerinin 
artan dinamik pazarları yer almaktadır. Tüm değer zincirini etkileyen yı-
kıcı potansiyele sahip bir dizi teknolojinin ortaya çıkması, küresel üretim 
stratejisinin tamamını değiştirmektedir (Hernandez vd., 2018:4).

Mevcut küreselleşme, insan varlığının sosyal, çevresel ve ekonomik 
boyutlarında sürdürülebilir bir şekilde evrimleşmesini sağlayarak, dünya 
çapında sürekli büyüyen sermaye ve tüketim malları talebini karşılama 
zorluğu ile karşı karşıyadır. Bu zorluk ile başa çıkmak için, endüstriyel de-
ğer yaratma sürdürülebilirliğe yönelik olmalıdır. Öte yandan üretim, bir-
kaç gücün yakınsaması nedeniyle derin bir model değişikliği geçirmekte-
dir. Bunlar: a) yeni yıkıcı teknolojilerin eşzamanlı olarak ortaya çıkması, 
b) çalışanların makinelerle hızlandırılmış ikamesi, c) küresel rekabetin 
yeniden yapılandırılması ve d) büyüyen tüketici gücünün hâkim olduğu 
yeni bir pazar dinamiğidir. Endüstrilerin bu güçlere ve sürdürülebilirliğe 
nasıl uyum sağlayacakları ise Endüstri 4.0 paradigması ile açıklanmakta-
dır (Hernández vd., 2018: 1).

Şu anda, erken sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel değer yaratma, 
“Endüstri 4.0” olarak adlandırılan sanayileşmenin dördüncü aşamasına 
doğru gelişme ile şekillenmektedir. Bu gelişme, 1970’lerin başında başla-
yan; imalatta yüksek düzeyde otomasyon gerçekleştirmek için elektronik 
ve bilgi teknolojilerine dayanan üçüncü sanayi devrimini takip etmektedir 
(Stock ve Seliger, 2016: 536). Buna yönelik olarak son yıllarda yeni nesil 
bilgi teknolojilerinin imalatta yaygın olarak uygulanmasıyla birlikte, bir-
çok ülke endüstriyel internet, Endüstri 4.0 ve Made in China 2025 gibi 
ulusal imalat geliştirme stratejileri geliştirmiştir. Bu stratejilerin ortak bir 
amacı fiziksel dünyanın ve siber üretim dünyasının birlikte çalışmasını, 
entegrasyonunu ve kaynaşmasını gerektiren akıllı üretime ulaşmaktır. Ay-
rıca, IoT, bulut bilişim, büyük veri, mobil internet ve CPS gibi yeni bilgi 
teknolojileri akıllı üretimi teşvik etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Fiziksel dünyada üretilen veriler IoT ve internet aracılığıyla algılanabil-
mekte; siber dünyaya aktarılabilmektedir. Fiziksel dünya ve siber üretim 
dünyası CPS’e dayanmaktadır (Tao ve Qi, 2017:1). Siber-fiziksel üretim 
sistemleri, üretimin dijital dönüşümünün özü olarak adlandırılmaktadır. 
Siber-fiziksel üretim sistemleri, şimdiye kadar görülmemiş dikey üretim 
sağlayan, üretim teknolojileri ile bilgi ve iletişim teknolojileri arasında ka-
demeli bir yakınsamanın en gelişmiş aşamasını temsil etmektedir (Szala-
vetz, 2018: 2-3).

Diğer taraftan, Endüstri 4.0 teknolojisinin yükselişi ile sensörler, ma-
kineler, iş parçaları ve BT sistemleri, tek bir işletmenin ötesinde değer 
zinciri boyunca bağlanacaktır. Bu bağlı sistemler standart internet tabanlı 
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protokoller kullanarak birbirleriyle etkileşime girebilmekte ve hatayı tah-
min etmek, kendilerini yapılandırmak ve değişikliklere uyum sağlamak 
için verileri analiz edebilmektedir. Endüstri 4.0, makineler arasında veri 
toplamayı ve analiz etmeyi mümkün kılarak, daha düşük maliyetlerle 
daha yüksek kaliteli ürünler üretmek için daha hızlı, daha esnek ve daha 
verimli süreçler sağlamaktadır. Bu da üretim verimliliğini artırarak, eko-
nomiyi değiştirecek, endüstriyel büyümeyi teşvik edecek ve işgücünün 
profilini değiştirecektir (Rüßmann vd., 2015: 3).

Bu yeni karmaşık sistemlerin temel bir bileşeni akıllı otomasyon ve 
insan robot işbirliği olacaktır. Endüstriyel robotlar, operasyonel hızları ve 
ağır yüklerden dolayı ortaya çıkan tehlikeler nedeniyle geleneksel olarak 
üretim sistemlerindeki insanlardan ayrılmaktadır. Bununla birlikte tekno-
lojideki ilerlemeler, izlenen üretim sistemlerindeki büyük ölçekli robotla-
rın, küçük ölçekli robotların ve yardımcı robotik cihazların yaygın olarak 
insanlarla daha işbirliği içinde çalışacak şekilde konuşlandırılacağı anla-
mına gelmektedir. Bu sadece insanların çalışma ve otomasyonla etkileşim 
kurma biçimlerini dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda performans 
izleme için çok daha fazla veri sağlama ve yakalamayı da içerecektir 
(Fletcher ve Webb, 2017: 159).

Öte yandan, hizmetleştirme imalatta önemli bir trend hâline gelmiş-
tir. Endüstri 4.0 bağlamında hizmet yönelimi, çoğunlukla “Hizmet Olarak 
Üretim” ve “Hizmet olarak Ürün” kavramlarını ifade etmektedir ve ima-
lat, kullanıcılara hizmet olarak sunulmaktadır (Tao ve Qi, 2017:1). Hizmet 
olarak üretim iş modeli, mal üretmek için ağa bağlı üretim altyapısının 
toplu olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Üreticiler ile IoT ve bulut 
bilişim arasındaki yaygın bağlantı, şirketlerin üretim ihtiyaçlarını ve ka-
pasitelerini otomatik olarak iletmelerine izin vererek yeni bir üretim eko-
sistemi sunmaktadır. Bu ortamda, karmaşık üretim görevleri, farklı şirket-
lerden çeşitli imalat hizmetleri ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu, fiziksel 
ürün yerine üreticilerin üretim kapasitesinin birincil mal olarak kabul edi-
lebileceği anlamına gelmektedir. (Tao ve Qi, 2017: 8). Hizmet olarak ürün 
iş modelinde ise, ürünler bir hizmet veya sanallaştırılmış deneyim olarak 
sunulmakta ve müşteriler tek bir peşin ödeme yerine ürüne abone olmak-
tadır. Bu iş modeli özellikle, ne zaman ve nasıl kullanıldıklarını izlemek 
için ürünlere yerleştirilebilen hizmetlerin interneti teknolojileri tarafından 
etkinleştirilmektedir (Ghobakhloo, 2018: 922).

Değişen üretim ve dağıtım ekonomisi, tüketici talebindeki değişimler 
ve “akıllı” ürünlerin ortaya çıkması, üreticileri yeni değer yaratma ve ya-
kalama yöntemlerini radikal bir şekilde keşfetmeye zorlamaktadır. Üretim 
artık sadece fiziksel ürünler yapmakla ilgili değildir. Tüketici talebinde-
ki değişiklikler, ürünlerin doğası, üretim ekonomisi ve tedarik zincirinin 
ekonomisi şirketlerin iş yapma biçiminde köklü bir değişime yol açmıştır. 
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Eklenen sensörler ve bağlantılar ürünleri akıllı ürünlere dönüştürürken, 
ürünler giderek platform hâline gelmekte ve hatta hizmet alanına girmek-
tedir (Deloitte, 2015:2). Öte yandan Endüstri 4.0, üretim kontrolü için gele-
neksel merkezi uygulamaların sonunu belirlemektedir. Akıllı fabrikaların 
ekosistemleri ile akıllı ve otonom atölye birimleri vizyonu, doğal olarak 
merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Müşteriye özel ürünler için talep-
lere cevap veren bu tesisler, 3D baskı, IOT, bulut bilişim, mobil cihazlar 
ve büyük veri gibi teknoloji destekleyicileri tarafından desteklenmekte ve 
üretimde tamamen yeni bir ortam yaratmaktadır (Lobo, 2015: 16).

Geleceğin üretiminde, akıllı bilgi sistemleri, bulut üretimi, esnek üre-
tim ve hizmet optimizasyonu için geleneksel sıralı insan makine üretim 
süreçlerini daha karmaşık ve dijital olarak birbirine bağlı CPS’e dönüş-
türecektir (Fletcher ve Webb, 2017:160). Gelişen internet ve bilişim tek-
nolojileri sadece kendi içlerinde değil, fabrika dışındaki diğer sistem ve 
organizasyonlarla da iletişim kuracaktır. Bilgisayar aracılı iletişimin ve 
veri güdümlü internet tabanlı ağların ilerleyen karmaşıklığı, üretim ve 
hizmet sistemlerinin gerçek zamanlı olarak uyarlanabilir kontrolünü (Yin 
ve Kaynak 2015:144) ve robotların daha fazla uygulanmasını, fiziksel ve 
otonom elemanlar arasındaki akıllı etkileşimleri de sağlayacaktır. (Wan 
vd., 2015:137). Bu nedenle üretim sistemleri, bilişim, robotik, mobil ci-
hazlar ve sensörler gibi çeşitli bileşenler aracılığıyla insanların çok daha 
fazla entegrasyonunu ve otomasyonu içerecektir. Endüstri 4.0’ın bir atölye 
seviyesinde başlatılmadığı iddia edilmesine rağmen bu hareketin getirdiği 
değişikliklerin atölye ortamlarını dönüştüreceği kaçınılmaz görünmekte-
dir (Schuh vd., 2015:12).

4. Dünya ve Türkiye İmalat Sanayisinde Gelişmeler ve Endüstri 4.0

Farklı gelişim temposu, küresel endüstrinin mekânsal yapılandırıl-
masının dönüşümünü etkilemektedir. Bu dönüşüm, farklı endüstrilerdeki 
çıktıları değerlendirirken nicel ve nitel istatistiksel yöntemlerle kolayca 
belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, küresel düzeyde tüm ekonomik 
farklılıklar kuzey-güney uçurumunda (gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler) 
kalmaktadır. Bu dönüşüm, kişi başına gösterge de dâhil olmak üzere ima-
lat sanayisindeki katma değerli üretim göstergesi ile yansıtılabilmektedir. 
UNIDO veri analizine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayi 
göstergeleri arasında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Ancak, gelişmek-
te olan ülkelerin (başta önde gelen ülkeler: Çin, Brezilya, Hindistan, En-
donezya, Meksika, Kore Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye vb.) endüstriyel 
ürünlerin üretimi ve ihracatındaki rolü ve önemi giderek artmaktadır (Ro-
dionova vd., 2017:1506).

Dünya hasılasın içinde en önemli pay üretim çıktısı sağlayan ima-
lat sanayisine aittir. Aynı şekilde bir ülkenin ekonomik düzeyi ve kalkın-
mışlık seviyesi yine o ülkenin GSYH’sı içinde imalat sanayisinin payına 
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bakarak anlaşılmaktadır. Dünya üretim çıktısının en önemli göstergele-
rinden birisi küresel hâsıladır. Ülkelerin küresel hasılaya katkıları ima-
lat sanayilerinin ve ekonomilerinin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık 
göstermektedir. 

Tablo 4.1’de dünya ekonomisindeki genel gelişmeler ile gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerin büyüme hızı yüzdeleri görülmektedir. Tablo 4.1’e 
göre dünya hasılası 2017 yılında 80,1 trilyon dolar iken 2018 yılı sonunda 
84,8 trilyon dolara yükselmiştir. Ülke grupları temel alınarak değerlendi-
rildiğinde, gelişmiş ülkelerin büyüme hızı yüzdelerinin, gelişmekte olan 
ülkelerin büyüme hızı yüzdelerine göre düşük olduğu görülmektedir. 2018 
yılı sonunda gelişmiş ülkelerin büyüme hızı %2,3 iken gelişmekte olan 
ülkelerin büyüme hızı %4,6’dır. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığına en 
yüksek büyüme hızı yüzdeleri Hindistan, Çin ve Türkiye’ye aittir. 2018 
yılında Hindistan %7,3 büyüme ile en hızlı büyüyen ülke olurken, Çin 
%6,6’lık büyüme hızı elde etmiş, Türkiye ise %3,5 oranında bir büyüme 
hızı yakalayabilmiştir. Küresel mal ve hizmet ticaret hacmi 2017 yılında 
%5,3 oranında bir artış göstermiş ancak 2018 yılında bir gerileme yaşaya-
rak %4’ düşmüştür.

Tablo 4.1: Dünya Ekonomisinde Genel Gelişmeler

GÖZTERGE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BÜYÜME HIZI (%)

Dünya 4,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,3 3,8 3,7

Gelişmiş Ülkeler 1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,4 2,3

ABD 1,6 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,2 2,9

Japonya -0,1 1,5 2,0 0,4 1,4 1,0 1,9 0,9

Avrupa Bölgesi 1,6 -0,9 -0,2 1,4 2,1 1,9 2,4 1,8

Almanya 3,7 0,7 0,6 2,2 1,5 2,2 2,5 1,5

Fransa 2,2 0,3 0,6 2,2 1,5 2,2 2,5 1,5

İtalya 0,6 -2,8 -1,7 0,1 1,0 0,9 1,6 1,0

İngiltere 1,6 1,4 2,0 2,9 2,3 1,8 1,8 1,4

İspanya -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,6 3,2 3,0 2,5

Gelişmekte Olan Ülkeler 6,4 5,3 5,1 4,7 4,3 4,4 4,7 4,6

Çin 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,9 6,6

Rusya Federasyonu 5,1 3,7 1,8 0,7 -2,5 -0,2 1,5 1,7

Arjantin 6,0 -1,0 2,4 2,5 2,7 -1,8 2,9 -2,6

Brezilya 4,0 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,5 1,1 1,3

Hindistan 6,6 5,5 6,4 7,4 8,2 7,1 6,7 7,3

Türkiye 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,4 3,5
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Küresel Hâsıla 
(Trilyon Dolar)

73,2 74,6 76,7 78,8 74,6 75,6 80,1 84,8
Dünya Mal-Hizmet Ticaret 
Hacmi (%) 7,2 3,0 3,6 3,8 2,8 2,2 5,3 4,0

İthalat

Gelişmiş Ülkeler 5,3 1,7 2,5 3,9 4,8 2,4 4,2 3,7

Gelişmekte Olan Ülkeler 11,6 5,3 5,1 4,2 -0,9 1,8 7,0 6,0

İhracat

Gelişmiş Ülkeler 6,1 2,9 3,2 3,9 3,8 1,8 4,4 3,4

Gelişmekte Olan Ülkeler 8,9 3,5 4,7 3,2 1,6 3,0 6,9 4,7

Kaynak: IMF (2019); “World Economic Outlook” s.148.
Dünya ekonomisinde ve üretimde yaşanan teknolojik gelişmeler sebe-

biyle Dünya Ekonomik Forum’u 2018 yılında Küresel Rekabetçilik Rapo-
ru’na yeni bir boyut eklemiş ve Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global 
Competitiveness Index 4.0) adında yeni bir endeks yayınlamıştır. Adından 
da anlaşıldığı üzere bu yeni endeks dördüncü sanayi devriminin rekabet 
gücü üzerindeki etkilerini içermeyi amaçlamaktadır. (EBSO, 2019:23). 
Tablo 4.2’de yeni endeks kapsamında ilk on sırada yer alan ülkeler ve Tür-
kiye’nin sıralaması gösterilmektedir.

Tablo 4.2’ye göre 2018 yılı yeni küresel rekabet sıralamasında ABD 
ilk sırada yer almaktadır. Singapur ikinci sırada yer alırken bu ülkeyi sı-
rasıyla Almanya, İsviçre ve Japonya takip etmektedir. Yeni endeks çer-
çevesinde Türkiye’nin sıralaması 2017 yılında 58 iken 2018 yılında ise 3 
sıra gerileyerek 61 olmuştur. Dolayısıyla, Küresel Rekabet Endeksi 4.0’a 
göre Türkiye’nin bulunduğu konum daha da gerilemiştir. Bu sonucu Tür-
kiye’nin dördüncü sanayi devrimini yakalayamama riski olarak değerlen-
dirmekte mümkündür. Ancak gelişmiş üretim teknolojileri, uluslararası 
şirketlerin öncülük ettiği Türkiye genelinde giderek daha fazla uygulan-
maktadır.

Tablo 4.2: Yeni Küresel Rekabet Endeksi Sıralamasında İlk 10 Ülke

ÜLKE
2018
(140 Ülke)

2017
(140 Ülke)

ABD 1 1

Singapur 2 2

Almanya 3 3

İsviçre 4 4

Japonya 5 8

Hollanda 6 5
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Hong Kong 7 7

İngiltere 8 6

İsveç 9 9

Danimarka 10 11

Türkiye 61 58

Kaynak: World Economic Forum (2018); “The Global Competitiveness Report” 
s.11.

İlk uyarlanabilir endüstriler, her ikisi de en son standartları ve tek-
nolojik gereksinimleri karşılaması gereken çok sayıda yerel tedarikçiye 
sahip büyük uluslararası şirketler tarafından yönetilen otomotiv ve hava-
cılık üretimidir. Ayrıca dayanıklı tüketim malları, elektronik, kimyasallar, 
makineler, çelik, inşaat, tekstil, enerji ve madencilik endüstrileri gelişmiş 
üretim teknolojilerini uygulamaya odaklanmıştır. Türkiye, yüksek üret-
kenliğe dayalı daha yenilikçi bir ekonomiye geçmek için dijitalleşme ve 
ileri imalatta somut adımlar atmalıdır. Şu anda, Türkiye’nin üretim çık-
tısının yaklaşık %30’u ve küresel ihracatının %37’si (ve AB’ye yapılan 
ihracatın %63’ü) orta ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşmaktadır. Türk 
Hükümeti’nin önceliği, gelişmiş üretim teknolojilerini kullanarak orta ve 
yüksek teknolojili ürün üretimini AB ortalamasına yükseltmektir (Export.
gov, 2019).

5. Sonuç

Hızlı teknolojik değişimin ve küreselleşme sürecinin neden olduğu 
farklı faktörlerin birleşmesinden ötürü üretim hızla değişmektedir. Bunlar 
arasında, katlanarak artan performans seviyeleri, yıkıcı teknolojilerinin 
ortaya çıkması, üretim hatlarının yoğun robotizasyonu, küresel rekabetin 
yeniden yapılandırılması ve imalat şirketlerinin artan dinamik pazarları 
yer almaktadır. Tüm değer zincirini etkileyen yıkıcı potansiyele sahip bir 
dizi teknolojinin ortaya çıkması, küresel üretim stratejisinin tamamını de-
ğiştirmektedir (Hernandez vd., 2018:4).

Yaşanan değişimler ile birlikte teknoloji sürekli olarak gelişerek, üre-
timi daha verimli, daha hızlı ve daha uygun maliyetli hâle getirmeye de-
vam etmektedir. Bununla birlikte, otomasyon aynı zamanda birçok imalat 
işini de ortadan kaldırmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki önemli 
ilerlemeler sonucunda imalat sanayi, üretim süreçlerinin dijitalleşeceği ve 
birbirine bağlı CPS içinde gerçekleşeceği devrimci değişikliklerle karşı 
karşıyadır. Bu yeni karmaşık sistemlerin en önemli bileşeni akıllı otomas-
yon ve insan robot işbirliğidir.
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Endüstri 4.0’a yönelik gelişim mevcut durumda imalat sanayi üzerin-
de önemli bir etkiye sahiptir. Endüstri 4.0; akıllı fabrikalar, akıllı ürünler 
ve akıllı hizmetlerin, “endüstriyel internet” olarak da adlandırılan nesne-
lerin ve hizmetlerin interneti servislerinin kurulmasına dayanmaktadır. 
Endüstri 4.0’a yönelik bu gelişme, her yerde bulunan bilgi ve iletişim tek-
nolojisi altyapısını kullanarak sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesi 
için büyük fırsatlar sunmaktadır. İmalat sanayisindeki dijital dönüşüm 
veya Endüstri 4.0, değer yaratmanın tüm alanlarında kapsamlı değişiklik-
lere yol açarak; daha verimli üretim süreçleri, daha güçlü müşteri odaklı-
lık, yeni pazarlama ve iş modelleri ile sonuçlanmaktadır.
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1.Giriş

Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanun-i Sultan Süleyman; bir di-
zesinde. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet 
cihânda bir nefes sıhhat gibi”. diyordu. Yani halkın gözünde devlet (ikti-
dâr) gibi değerli bir şey yoktur. Halbu ki şu dünyada bir nefes sıhhat gibi 
devlet (güç) olamaz. İnsanoğlu için en önemli varlık, en kıymetli zengin-
lik sağlıktır. Varlığını sürdürmek isteyen insanoğlunun şüphesiz bunun 
için sağlıklı nesiller yetiştirmesi de ve ekonomik olarak yeterli olması da 
önemli bir faktördür. Sağlıklı insanların daha verimli, beceri kabiliyeti-
nin daha yüksek, öğrenme düzeylerinin daha iyi olduğu düşünüldüğünde 
sağlıklı bir insanın gelir ve refah düzeyinin yüksek olacağı varsayılabilir. 
Sağlıklı olmanın yanında, sağlığı korumakta önemli bir unsurdur ve sür-
dürülebilir olması açısından sağlığa yönelik bir kısım harcama yapılması 
ise şarttır. Bu harcamalar sağlık harcaması olarak adlandırılmaktadır. Bu 
tür harcamalar öncelikle bireyin ve devamında toplumun sağlık seviyesini 
artırıp aynı zamanda ekonomik büyümeyi tetiklediği ve pozitif etkilediği 
yönü de literatürde vurgulanmaktadır. (Badri ve Badri 2016, Aydemir ve 
Baylan 2015, Ashar vd. 2012; Nyamwange 2012; Majdi 2014;). 

Diğer taraftan, ekonomik büyümeyi ise bir ülke sınırları içerisinde 
üretilen nihai mal ve hizmet miktarının cari yıl içerisinde, bir önceki yıla 
göre reel olarak artırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle ekono-
mik büyüme tüm ülkelerin odaklandığı ekonomik bir hedeftir ve gerçek-
leşmesi için uygulanan ve uygulanacak tüm politikalar büyüme merkez-
lidir.

Bu hedefe yönelik arayışlar ve Solow Modelindeki eksiklikler nede-
niyle, ekonomik büyümenin nasıl ortaya çıkacağı ve ekonomik büyümeyi 
etkileyen iktisadi politikaların neler olabileceğini açıklamak isteyen yeni 
yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. İlk başlarda 1986’da Romer ile 
başlayıp, sonrasında Lucas (1988) ve Barro (1990) ile devam eden yeni 
teorilerde ekonomik büyümeyi etkileyen faktörün ne olduğu aranmıştır. 
İçsel büyüme modelleri bir ekonominin büyümesi için gerekli olan sektör-
lerin önemini belirtirken diğer taraftan, fiziki sermayeye atfedilen abar-
tılı önemin gereksiz olduğu asıl önem verilmesi gereken unsurun üretim 
faktörlerinden biri olan beşeri sermaye olması yönündedir. (Kibritcioğlu, 
1998: 224).

Beşeri sermayeyi ise toplumu oluşturan insanlar ve o insanların sahip 
olduğu bilgi, beceri, sağlık ve eğitim düzeyi olarak ifade edilebilir. Lucas’a 
göre bir bireyin beşeri sermayesindeki artış, o kişinin kendi verimliliği 
yanında, diğer üretim faktörlerinin verimliliğini de pozitif olarak etkile-
mektedir. Bu yönüyle bakıldığında ülke ekonomilerinin, eğitim, teknoloji, 
sağlık gibi alanlarda destek sunması beşeri sermayenin gelişimi üzerinde 
olumlu etkiler yaratacağı, bu etkinin ekonomik büyüme üzerinde fiziki 
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sermaye yatırımlarına göre daha fazla bir etki yaratacağını öne sürmüş-
tür. Diğer taraftan literatürde beşeri sermayenin de ekonomik büyümeyi 
pozitif yönde etkilediği yönünde birçok çalışma mevcuttur. (Lucas, 1988; 
Grammy and Assane, 1996; Cheng ve Hsu, 1997; Barro, 1998). 

Sağlıklı bir toplum nitelikli bir beşeri sermaye kaynağıdır ve dolayı-
sıyla sağlıklı bir beşeri sermaye kalkınma için oldukça önemlidir. Bunun 
yanında, sağlık yalnızca hastalık veya engellilik durumunun olmaması 
değil aynı zamanda insanların tüm ömrü süresince kendini geliştirme ka-
pasitesi olarak da ifade edilebilir.(Lusting, 2006:1).

Barro (1996) ya göre; sağlık sermaye üreten bir varlık ve ekonominin 
ana motorudur. Bu ifadeden de bir kez daha anlaşılacağı üzere sağlık be-
şeri sermayeyi etkileyen en önemli belirleyicidir. 

Literatürden hareketle, bu çalışmada Türk Dünyası olarak tanımlanan 
ve içerisinde Türkiye’nin de olduğu 7 Asya Ülkesinde 1995-2019 dönemi 
için kişi başına gayri safi yurt içi hâsıla ile kişi başı yapılan sağlık har-
camaları ilişkisi araştırılmıştır. Öncelikle, birinci nesil birim kök testleri 
ile sonuçlar analiz edilmiş ve ardından yatay kesit bağımlılığını dikka-
te alan CADF birim kök testi ile sonuçlar karşılaştırılmıştır. Pesaran et 
al. (2004) yatay kesit bağımlılık testi kullanılmıştır. Buradan elde edilen 
sonuca göre kişi başına sağlık harcaması I(1), kişi başına düşen gelir ise 
I(0) seviyesinde durağan olarak tespit edilmiştir. Serilerin farklı seviyede 
durağan olmasından dolayı Panel ARDL yöntemi kullanılarak serilerin eş 
bütünleşik durumları ve uzun dönem katsayıları elde edilmiştir. Bulgular, 
kişi başına düşen gelirde meydana gelen artışların sağlık harcamalarını 
artırdığı sonucunu ortaya koymuştur.

2. Literatür Taraması

Literatürde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisine yönelik 
çok sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendi-
ğinde, tek ülke ve birden çok ülkeyi birlikte ele alan zaman serisi ve panel 
veri analizlerine rastlanılmaktadır. Genel olarak bu çalışmalarda sağlık 
harcamaları, sağlık kurumlarının sayısı, doğum oranı ve bebek ölüm ora-
nı gibi değişkenlerin ekonomik büyüme ile olan ilişkilerinin araştırıldığı 
görülmektedir. 

Yapılan çalışmaların bazıları sağlık ve ekonomik büyüme arasında 
karşılıklı bir ilişkinin olduğunu ortaya koyarken, bazıları ise herhangi bir 
ilişkinin olmadığı sonucunu vermiştir.

Literatür taraması neticesinde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çalışmalar bu kısımda incelenmiştir. 

Hansen ve King (1996), 20 OECD üyesi için 1960-1987 arasını kapsa-
yan dönemde ülke ekonomilerinde kişi başı sağlık harcamaları ve GSYİH 
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arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemi ile incelemiştir. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlara göre, serilerin durağan olmadığı, sağlık harcama-
larının düzeyinin tespit edilmesinde GSYİH’nın önemli bir veri olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.

Mc Coskey ve Selden (1998), çalışmalarında 20 OECD ülkesi için kişi 
başına düşen sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
panel veri analizleri yardımıyla incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre, 
sağlık harcamalarının sağlık alanında doğru ve etkin yapılmaması ve sağ-
lık politikalarını yanlış işlemesi olasılığının ekonomik büyümeyi azalttı-
ğı yani ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etki yaratacağı sonucuna 
ulaşmıştır.

Reinhart (1999), yaptığı çalışmasında, Barro, 1990, Barro,1997, Blan-
chard, 1985, Ogaki, vd., 1996 gibi yazarların yapmış oldukları çalışmaları 
analiz etmiş ve doğuşta yaşam beklentisi ile kamu harcamalarının eko-
nomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Yapılan çalışmada elde 
edilen sonuç; doğuşta yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin pozitif yönlü olduğu şeklindedir. Yani doğuşta yaşam beklentisi-
nin artması ekonomik büyümeyi artırmaktadır.

Bhargava vd. (2000), 1965-1990 dönemi verileri ile 100 den fazla ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık ile ekonomik büyüme arasında-
ki ilişkiyi incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada Panel veri analiz yöntemi-
nin kullanılmış, veriler beşer yıllık seriler şeklinde analiz edilmiştir. Yapı-
lan analizlere göre ekonomik büyüme ile sağlık arasında pozitif yönlü bir 
ilişkinin olduğu fakat bu ilişkinin zayıf olduğu bulgusunu yansıtmaktadır.

Bloom vd., (2001), 1960-1990 dönemine ait veriler ile 104 ülkenin in-
celendiği çalışmada, ekonomik büyüme üzerine sağlığın etkilerinin be-
lirlenmesine yönelik panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Sağlık 
değişkeni olarak doğuşta yaşam beklentisi ele alınmıştır. Çalışmaya göre, 
sağlığın ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlam-
lı bir etkisi olduğu doğuşta yaşam beklentisindeki bir yıllık iyileşmenin 
toplam hâsıla üzerinde %4’lük bir artış gerçekleştirdiği sonucuna ulaş-
mışlardır.

Heshmati (2001), 1970-1992 yıllarını kapsayan dönemde OECD ülke-
lerini incelediği çalışmasında, GSYİH ile kişi başına düşen sağlık harca-
maları arasındaki ilişkiyi genişletilmiş Solow modeli çerçevesinde analiz 
ederek sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönünü araş-
tırmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sağlık harcamalarının ekonomik büyü-
meyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Diğer taraftan sağlık 
harcamalarının ülkelerin birbirlerine yakınsama hızlarınıda etkilediği ve 
OECD ülkelerindeki yakınsama hızının %2,7 olduğu değerlendirilmekte-
dir.
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Mayer (2001a), 1950-1990 dönemine ait veriler ile 18 Latin Amerika 
ülkesinin nedensellik testleri ile incelendiği çalışmada, sağlıktan gelire 
doğru bir nedensellik ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin çok güçlü olduğu 
bulgusunu ortaya koymuştur. Yine çalışmada yaş ve cinsiyet guruplarının 
yaşam beklentisi, sağlık değişkeni olarak ele alınmış ve 50-70 yaş grubun-
daki insanların sağlığındaki iyileşmelerin ekonomik büyümeye pozitif 
yönlü etki yapabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan,  Latin Ame-
rika’da yetişkin ve yaşlı insanların sağlığındaki iyileşmelerin, ekonomik 
büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Okunade ve Karakuş (2001), 1960-1997 yıllarını kapsayan dönemde 
19 OECD ülkesi için sağlık harcamalarının nispi fiyatı, sağlık harcamaları 
ile GSYİH değişkenlerinin eşbütünleşik olup olmadığını incelemişlerdir. 
İncelenen ülkelerden, İngiltere, İrlanda ve Yunanistan’da sağlık harcama-
larının fiyat ve gelir esnekliği 1’den büyük olması nedeniyle uzun dönem-
de yapılacak sağlık harcamalarının lüks mal olarak kabul edilebileceği ile-
ri sürülmüştür. Diğer taraftan sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının 
nispi fiyatı ve GSYİH değişkenleri arasında bir eşbütünleşmenin bulun-
duğu sonucuna ulaşılmıştır. OECD ülkelerinde ulusal sağlık harcamaları 
ile ilgili politikaların uygulanması durumunda ekonomik büyüme pozitif 
yönlü etkilenecektir.

Mayer (2001b), 1950-1995 yılları için Meksika’nın sağlık harcamaları 
ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkileri incelemiştir. Doğum ve ölüm 
oranı, yaşam beklentisinin sağlık göstergesi olarak kullanıldığı çalışmada 
yapılan zaman serisi analizleri neticesinde, sağlık harcamaları ile ekono-
mik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu sonucu elde edil-
miştir. Bu sonuca göre sağlık harcamaları ve sağlığa yönelik yatırımlar 
ekonomik büyümeyi kuvvetli bir şekilde olumlu etkilemektedir. 

McDonald ve Roberts (2002), 77 ülkenin 1960-1989 dönemine ait 
verileri kullanılarak yapılan çalışmada, değişken olarak doğuşta yaşam 
beklentisi ve bebek ölüm oranları kullanılmıştır. Sağlık değişkenlerinin 
ekonomik büyümeye etkisinin incelendiği çalışmada genişletilmiş Solow 
Modeli ve Dinamik Panel Veri modeli dikkate alınarak elde edilen sonuç-
lar şöyledir. Doğumda yaşam beklentisinin ekonomik büyüme üzerinde 
pozitif etki yaratacağı ortaya konulmuştur.

Kar ve Taban (2003), 1971-2000 dönemi için Türkiye üzerine yaptık-
ları çalışmada kamu harcamalarındaki dağılımın (sağlık, eğitim, sosyal 
güvenlik, altyapı harcamaları) ekonomik büyümeye üzerine olan etkile-
rini eşbütünleşme testleri kullanarak araştırmışlardır. Elde edilen sonuç-
lara göre, eğitim ve sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik büyümeyi 
pozitif, sağlık harcamalarının ise ekonomik büyümeyi negatif olarak et-
kilediği, altyapı harcamalarının ise istatistiksel olarak anlamsız olduğu, 
sonucuna ulaşmışlardır.
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Erdil ve Yetkiner (2004) 1990-2000 dönemi için düşük, orta ve yük-
sek gelirli 75 ülkenin sağlık ve ekonomik büyüme arasında bir nedensellik 
ilişkisinin olup olmadığını panel VAR modeli incelendiği çalışmada, gayri 
safi yurtiçi hâsıla ve kişi başına düşen sağlık harcamaları değişkenleri 
kullanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre yüksek ge-
lirli ülkelerde sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru, düşük 
ve orta gelirli ülkelerde ise ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına 
doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dreger ve Reimers (2005), 21 OECD ülkesi için 1975 - 2001 döne-
minde sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Sağlık değişkeni olarak sağlık harcamaları, doğuşta yaşam beklentisi ve 
bebek ölüm oranının kullanıldığı çalışmada, panel eşbütünleşme analizi 
ile araştırılmıştır. Analizler sonucunda, sağlık ile ekonomik büyüme ara-
sında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu ve sağlık harcamalarının tek ba-
şına ekonomik büyümeyi belirlemediği, bunun yanında sağlık sektöründe 
ve tıbbi ilerlemelerde, doğuşta yaşam beklentisi, bebek ölüm oranları ve 
yaşlılık düzeyinin de diğer belirleyiciler olduğu görülmüştür.

Kar ve Ağır (2006), 1926-1994 yılları için Türkiye’de beşeri sermaye 
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik testi ile analiz et-
mişlerdir. Eğitim ve sağlık harcamalarının milli gelir içindeki oranı ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı eşbütünleşme yaklaşımı ile 
test edilmiştir. Bu sonuçlara göre, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Koying ve Young-Hsiang (2006), 15 OECD ülkesinde 1980-1998 yıllarını 
kapsayan dönemde ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasında bir iliş-
kinin bulunup bulunmadığını Mankiw vd. (1992) modeline dayalı bir regres-
yon analizi çerçevesinde çalışmalarında incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına 
göre; sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ve aynı 
zamanda istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir.

Weill (2006), 80 ülkeyi 1960-2000 dönemi için kapsayan çalışmasın-
da yataykesit regresyonlar yardımıyla sağlık harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini ele almıştır. Ampirik bulgular iki değişken 
arasında bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Buna göre literatürle doğru 
yönlü olarak sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi olumlu etkileyen 
bir faktör olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Kıymaz vd. (2006), Türkiye’de 1984-1998 dönemi için sağlık har-
camaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme 
testi ile araştırmışlardır. Test sonuçlarına göre, özel sağlık harcamaları ile 
Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki ilişkinin pozitif olduğu ve kişi başına 
düşen GSMH’dan sağlık harcamalarına doğru tek yönlü bir ilişkinin var-
lığı sonucuna ulaşmışlardır.
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Taban (2006), Türkiye’nin 1968-2003 yılları için sağlık göstergeleri 
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik testleri ile incele-
miştir. Bu testlerde sağlık göstergeleri için, sağlık kurumlarının sayısı, 
doğumda yaşam beklentisi, sağlık kurumlarının yatak sayısı ve sağlık 
personeli başına düşen nüfus ele alınmıştır. Nedensellik testi sonucunda, 
sağlık kurumlarının sayısı ile reel GSYİH arasında nedensel bir ilişki bu-
lunamazken, teste tabi diğer sağlık göstergeleri ile reel GSYİH arasında 
iki yönlü bir ilişkinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Erdoğan ve Bozkurt (2008), Türkiye’de 1980-2005 dönemine ait yıllık 
verileri kullanarak yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasındaki iliş-
kiyi ARDL modeli ile incelemişlerdir. Elden edilen bulgulara göre, sağlık 
harcamalarından yaşam beklentisine, yaşam beklentisinden ekonomik bü-
yümeye ve ekonomik büyümeden de sağlık harcamalarına yönelik uzun 
dönemli bir ilişkinin varlığı ortaya çıkmıştır. Nihayetinde, yaşam beklen-
tisi ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Yumuşak ve Yıldırım (2009), Türkiye’de 1980-2005 yılları için sağlık 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Johan-
sen eşbütünleşme testinin kullanıldığı çalışmada; doğuşta yaşam beklen-
tisinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin yüksek olmasına rağmen 
sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki oldu-
ğunu sonucuna ulaşmışlardır.

Karagöz ve Tetik (2009),  1975-2005 dönemini kapsayan ve çok de-
ğişkenli zaman serileri analizi ve eşbütünleşmeye ARDL yaklaşımı kul-
lanılarak yaptıkları çalışmalarında, Türkiye’nin toplam nüfus, kişi başı 
sağlık harcamaları, doğuşta yaşam beklentisi, 65 yaş ve üzeri nüfus, eği-
tim oranı, sağlık altyapı harcamaları ve nüfusun artış oranı değişkenlerini 
kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’de sağlık harcama-
larının uzun dönemli bir yatırım olarak ifade edilmesinin uygun olduğu 
ve GSYİH’nın uzun dönemde pozitif yönde değiştiğini ileri sürmüşlerdir.

Sülkü ve Caner (2009), 1984-2006 dönemleri arasında Türkiye’de 
kişi başına GSYİH, kişi başına sağlık harcamaları ve nüfus artış oranı 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme analizi ile araştırmışlardır. 
Çalışmada kişi başına düşen reel sağlık harcamaları ile kişi başına düşen 
reel GSYİH arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğu fakat nüfus artış oranı 
ile sağlık harcamaları arasındaki ilişkinin negatif olduğu sonucunu payla-
mışlardır.

Hartwig (2010), 1970-2005 yıllarını kapsayan ve 21 OECD ülkesinin 
ele alındığı çalışmada sağlık harcamaları, beşeri sermaye birikimi ve do-
ğuşta yaşam beklenti düzeyinin artması ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişki nedensellik analizleri çerçevesinde incelemiştir. Ampirik sonuçlara 
göre; sağlık harcamaları, beşeri sermaye birikimi ve doğuşta yaşam bek-
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lenti düzeyinin artmasının OECD ülkelerinde uzun dönemde ekonomik 
büyüme üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Köksal Tan vd. (2010), 1969-2003 dönemi için Türkiye’de kamu har-
camaları ile milli gelir arasındaki ilişkiyi Keynes Hipotezi ile incelemiş-
lerdir. Buna göre; eğitim harcamaları ile gayrisafi yurtiçi hâsıla arasında 
iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu, sağlık harcamaları ile gayrisafi 
yurtiçi hâsıla arasında nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucuna varmış-
lardır.

Baltagi ve Moscone (2010), 1971-2004 dönemi için 20 OECD ülke-
sinde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel 
veri yöntemiyle incelemişlerdir.  Çalışmada elde edilen sonuçlar eksenin-
de, uzun dönemde sağlık harcamaları ile ekonomik büyümenin birbiriyle 
ilişkili olduğu ve sağlık harcamalarının esnekliği 1’den küçük olduğu için 
bu harcamaların lüks maldan ziyade zorunlu mal olarak ifade edilebilece-
ği paylaşılmıştır.

Djafar ve Husaini (2011), 1985-2009 yıllarını kapsayan ve 25 Asya 
ülkesinin incelendiği araştırmalarında sağlık ile ekonomik büyüme ara-
sındaki ilişki nedensellik testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmaya 
göre; sağlık ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir nedensellik 
ilişkisi vardır. Bu nedensellik ilişkisinin yönü ise ülkeden ülkeye değişik-
lik gösterebilmektedir.

Yerdelen Tatoğlu (2011), 20 OECD ülkesi için 1975-2005 dönemi ve-
rilerini kullanarak yaptığı araştırmada, sağlık göstergesi olarak kişi başı 
sağlık harcamasının kullanıldığı ve sağlık harcaması ile ekonomik büyü-
me arasındaki ilişki, panel veri analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Buna 
göre; sağlık alanında yapılan her ilave yatırımın kısa ve uzun dönemde 
büyümeyi pozitif yönde desteklediği yani ekonomik büyümeyi artırıcı bir 
etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir.

Xu vd. (2011), 1995-2008 dönemi verileri ile 143 gelişmekte olan ülke 
için yaptıkları çalışmada; sağlık harcamalarının ekonomik büyüme ile 
ilişkisini incelemişlerdir. Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı çalış-
mada hükümet sağlık harcamaları ve cepten yapılan sağlık harcamaları 
sağlık değişkeni olarak kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; genel sağ-
lık harcamaları GSYİH’dan daha hızlı artmaktadır. Sağlık harcamalarının 
artış hızı farklı seviyelerdeki ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. 
Tüm gelir grubundaki ülkelerde gelir artışı sağlık harcamalarında artışa 
neden olmaktadır. 

Mehrara ve Musai (2011c), 1970-2008 dönemi yıllık verilerini kulla-
narak İran’da sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki-
yi nedensellik analizleri ile ele almışlardır. Analizler neticesinde sağlık 
harcamaları ile milli gelir arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu ve 
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nedenselliğin yönünün milli gelirden sağlık harcamalarına doğru tek yön-
lü ortaya çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. Buna göre; İran’da sağlık için 
yapılan harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilemediği, sa-
dece ekonomik büyümenin uzun dönemde sağlık harcamalarını artırdığı 
sonucuna ulaşmışlardır.

Bali Eryiğit vd. (2012), Türkiye’de sağlık harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerine etkilerini araştırdıkları 1950-2005 yıllarını kapsayan ça-
lışmalarında, sağlık için yapılan harcamaların ekonomik büyümeyi pozitif 
yönlü olarak etkilediği sonucuna varmışlardır.

Ak (2012), Türkiye için ekonomik büyüme, sağlık harcamaları ve ya-
şam beklentisi değişkenleri arasında bir nedensellik ilişkisinin olup ol-
madığını ele aldığı çalışmasında yapılan nedensellik analizleri sonucunda 
sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde birbiri 
ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Fakat kısa dönemde her iki değiş-
ken arasında herhangi bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur.

Elmi ve Sadeghi (2012), 1990-2009 yılları için 20 gelişmekte olan 
ülkenin ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki ilişki eşbü-
tünleşme ve nedensellik testleri ile araştırdığı çalışmada, uzun dönem-
de değişkenler arasında iyi yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer 
taraftan kısa dönemde ise ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına 
doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu, sağlık harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru ise herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucu-
nu paylaşmıştır.

Kuhn ve Prettner (2012), Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık har-
camaları ve ekonomik büyüme ilişkisini Solow Büyüme Modeli çerçe-
vesinde 2008-2012 dönemini kapasayacak şekilde yaptığı çalışmasında; . 
ABD de, sağlık sektöründe bir yılda yapılan istihdamın büyüme oranla-
rını % 2 arttırdığı sonucuna varmıştır. Diğer taraftan bu çalışmaya göre, 
sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 6-7’i olan n ülkelerin 
daha yüksek büyüme oranlarına sahip olacağını ileri sürmektedir.

Tıraşoğlu ve Yıldırım (2012), 2006-2012 dönemi verilerini kullanarak 
Türkiye için sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme 
testleri ile ele almışlardır. Yapılan analiz sonucunda, sağlık harcamaları 
ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, ekonomik 
büyümeyi hızlandırmak için diğer beşeri sermaye bileşenleri ile birlikte 
sağlık harcamalarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiği sonucunu pay-
laşmışlardır.

Mohammadi vd. (2012), 1995-2009 dönemi için altı ülkeyi (İran, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkiye) kapsayan çalış-
malarında hükümet harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
Solow modeli çerçevesinde incelemişlerdir. Çalışma ile devlet tarafından 
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yapılan sağlık harcamalarının anlamlı bir etkiye sahip olduğu, fakat büyü-
me üzerinde negatif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Ay vd. (2013), 1968-2006 dönemleri için Türkiye’de sağlık göstergele-
ri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapılan Eş bü-
tünleşme analizinde kullanılan değişkenler ise; reel GSYİH, yataklı sağlık 
kurumu sayısı, sağlık memuru başına düşen kişi sayısı, yataksız sağlık 
kurumu sayısıdır.  Eş bütünleşme analizine göre; sağlık ile ekonomik 
büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğu yönündedir. Sağlık ile ilgili 
olan değişkenlerdeki pozitif değişimler ekonomik büyümede hızlandır-
maya yol açmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de ekonomik büyüme sürecini 
hızlandırmak amacıyla sağlık sektöründe gelişme sağlayacak politikalara 
daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışkan vd. (2013), 1967-2010 dönemi için, Türkiye’de sağlık ile eko-
nomik büyümeye etkisini eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile analiz 
ettikleri çalışmalarında;. Sağlık göstergesi olarak sağlık personeli başına 
düşen hasta sayısı, sağlık kurumlarına ait yatak sayısı, hastane sayısı ve 
doğumda yaşam beklentisi değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuca 
göre, modele dâhil edilen sağlık değişkenleri ile GSYİH arasında tek yön-
lü bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Akar (2014), Türkiye’nin 2004-2013 verileriyle sağlık harcamaları ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi eş bütünleşme testleri vasıtasıyla 
araştırmıştır. Akar’a göre, uzun dönemde sağlık harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında anlamlı bir ilişki söz konusuyken, kısa dönemde bir ilişki 
bulunamamıştır. Yani, sağlık harcamaları uzun dönemde GSYİH’yı olumlu 
etkilerken ve uzun dönem de denge değerine doğru yakınsamaktadır. 

Mehmood vd. (2014), 1990-2012 dönemlerini kapsayan ve 26 Asya 
ülkesi için sağlık harcamaları, okuryazarlık oranı ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi analiz ettikleri çalışmalarında söz konusu değişkenler 
panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 
kişi başına gelir, okuryazarlık oranı ve sağlık harcamaları arasında uzun 
dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda kişi başına gelir-
den sağlık harcamalarına doğru tek yönlü, kişi başına gelirden okuryazar-
lık oranına doğru iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Hayaloğlu ve Bal (2015), 54 üst orta gelirli ülke için 2000-2013 yıllarını 
kapsayan çalışmalarında sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında-
ki ilişkiyi panel veri analiz yöntemini kullanarak araştırmışlardır. Çalışma-
ya göre, kamu ve özel sektör tarafından sağlığa yapılacak yatırımlar üst orta 
gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilemektedir. 

Şahbudak ve Şahin (2015), BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan 
ve Çin) için 1995-2013 dönemini ele alarak sağlık göstergeleri ile ekono-
mik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemini kullanarak 
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araştırdıkları çalışmalarında ekonomik büyüme, sağlık harcamalarının 
GSYİH içindeki % payı ve doğumda yaşam beklentisi arasında pozitif 
yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Ekonomik büyüme ile çocuk ölüm oran-
ları arasında ise negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Aydemir ve Baylan (2015), 1998-2012 dönemi verilerini kullanarak 
Türkiye için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Araştırmada, Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik test-
leri ile yapılan analizlere göre, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif ve çift yönlü bir nedensellik ilişkinin varlığı tespit edil-
miştir. Sağlığı etkileyecek ve bu yönde yapılacak pozitif gelişme ve ül-
kenin ekonomik büyüme sürecini hızlandıracağı sonucuna ulaşmışlardır. 

Kurt (2015), 2006-2013 arası dönemi verilerini mevsimsellikten arın-
dırarak yaptığı araştırma ile Türkiye’de sağlık harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Feder-Ram yaklaşımı ile yaptığı 
ekonometrik analiz sonucunda; kamunun yaptığı sağlık harcamalarının 
ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu sonucu elde etmiştir.

Şimşir vd. (2015), 1975-2012 dönemi verilerini kullanarak Türkiye 
için, sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ARDL 
sınır testi yaklaşımı ile analiz etmişlerdir. Analize göre, toplam sağlık 
harcamalarının GSYİH içerisindeki oranı, ölüm oranı ve bin kişi başı-
na düşen doktor sayısı sağlık değişkeni olarak kullanılmıştır. Bulgulara 
göre toplam sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payı, ölüm ora-
nı ve bin kişi başına düşen doktor sayısı %1 artması halinde, ekonomik 
büyüme azalmaktadır. Kısa dönemde ise, toplam sağlık harcamalarının 
GSYİH içerisindeki payının %1 artması halinde, ekonomik büyüme %1.2 
azalmakta, bir gecikmeli dönemde ise %1.77 oranında artmaktadır, iki ge-
cikmeli dönemde ise ekonomik büyüme %3 azalmaktadır. Nihayetinde 
kısa ve uzun dönemde sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında 
negatif bir ilişkinin olduğuna çalışmada yer verilmiştir.

Cebeci ve Ay (2016), , 2000-2014 yıllarına ait verileri kullanarak BRI-
CS ülkeleri ve Türkiye için yaptıkları çalışmada sağlık ile ekonomik bü-
yüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Panel veri analiz yönteminin kulla-
nıldığı çalışmada sağlık harcamaları sağlık değişkeni olarak kullanılmış-
tır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, sağlık harcamaları ekonomik 
büyümeyi pozitif etkilemektedir.

Başar vd. (2016), Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik büyü-
me arasındaki ilişkiyi 1998-2016 dönemini içeren verilerle incelemişlerdir. 
Çalışmanın sonucuna göre; sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ara-
sındaki ilişkinin Türkiye açısından pozitif, anlamlı olduğu belirtilmekte-
dir. Çalışmaya göre sağlık harcamalarında ki yüzde 1lik artışın ekonomik 
büyümeyi yüzde1,1 üzerinde artırdığı sonucu paylaşılmıştır.
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Doğan (2016), Türkiye’nin 1960-2013 dönemi verileriyle, sağlık har-
camaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik analizleri 
ile incelemiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ekonomik büyüme 
ve sağlık harcamaları arasında doğrusal olmayan iki yönlü bir nedenselli-
ğin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.. 

Akıncı ve Tuncer (2016), 2006-2016 dönemi verileri ile Türkiye için 
sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırdıkla-
rı çalışmalarında, eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile yaptıkları ana-
lizler sonucunda ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasında uzun 
dönemli ve çift yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Yani, sağlık harcamala-
rındaki bir artış hem ekonomik büyümeyi etkilemekte, hem de ekonomik 
büyümenin gerçekleşmesi sağlık harcamalarını artırmaktadır ve nihaye-
tinde ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilemektedir. Diğer taraftan 
ekonomik büyümede ortaya çıkan pozitif gelişmeler sağlık harcamalarını 
ekonomik büyümedeki artıştan daha fazla pozitif etkilemektedir.

Deniz ve Sümer (2016), 2000-2014 dönemini kapsayan veriler ile 
Türkiye’de sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Değişken olarak, sağlık harcamaları, bebek ölüm oranı, 
doğuşta yaşam beklentisi, çocuk ölüm oranı ve genel ölüm oranının kul-
lanıldığı çalışma sonuçlarına göre, doğuşta yaşam beklentisi ile kişi başı 
milli gelir arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, fakat bebek, çocuk ölüm 
oranı ve ölüm oranı arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu bulunmuş-
tur. Genel olarak değerlendirmede ise sağlık harcamaları ve ekonomik bü-
yüme arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Uçan ve Atay (2016), Türkiye’de 2006-2014 dönemi verileriyle yap-
tıkları çalışmada; sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmaya göre; Türkiye’de söz konusu dönem 
için, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir 
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3. Veri seti ve Ekonometrik Uygulama

7 ülkeden oluşan (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,-
Türkmenistan,Türkiye, Özbekistan)  Türk dünyası ülkeleri için 1995-2019 
yılları arasındaki veriler ( bazı veriler hesaplamalarla elde edilmiştir) pa-
nel veri analizi ile test edilmiştir. Çalışmadan kullanılan sağlık değişkeni 
GSYİH içerisinde sağlık harcamalarının payını göstermektedir ve analiz-
de LNSH olarak verilmiştir. Ekonomik büyüme göstergesi olarak kişi ba-
şına düşen GSYİH olarak alınmış ve çalışmada LNKB olarak gösterilmiş-
tir. Çalışmaya ait veriler, Dünya Bankası, TradingsEconomics ve Quandll 
database lerinden elde edilerek hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada tahmin edilen model (1) nolu eşitlikte gösterilmişitir. 

LNKBit =α+β1LNSHit+υit                                        i=1,….,N ; t=1,….N

Modelde bağımlı değişken lnkb dir. Modelin bağımımsız değişkeni 
ise sağlık harcamaları değişkeni olan LNSH dir. Değişkenlerin logaritmik 
değerleri alınmıştır. 

3.1. Ekonometrik Yöntem ve Bulguları

Panel ver, belirli bir zaman dönemi içerisinde kesit gözlemlerin bir 
araya getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. (Baltagi, 2008:1) Bu analiz-
de birden fazla yatay kesit objesinin analiz dönemindeki gözlemleri kulla-
nılarak regrasyon yapılmakta hem zaman serisi hemde yatay kesit dalga-
lanmasına izin verilmektedir. 

Türk dünyasında sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin incelendiği bu çalışmada seriler arasında eşbütünleşme ilişkisini 
analiz etmeden önce paneli oluşturan yatay kesitler arasında bir bağımlılık 
olup olmadığını ortaya koymak için Breusch ve Pagan (1980) LM (Lag-
range Multiplier) testi, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD (Cross 
Section Dependent) ve CDLM testleri ile Pesaran vd. (2008) tarafından 
geliştirilen sapması düzeltilmiş LMadj (Bias-Adjusted Cross Sectionally 
Dependence Lagrange Multiplier) testi kullanılmıştır. 

Öncelikle verilerin tanımlayıcı istatistiklerş tablo 1 de verilmiştir. 
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler

LNKB LNSH
 Ortalama  7.439809  4.485783
 Medyan  7.208107  4.399374
 Maksimum  9.538970  6.346838
 Minimum  4.930357  1.633935
 Std. Sapma  1.234322  1.222502
 Eğiklik  0.034995 -0.309950
 Basıklık  1.849049  2.151161
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 Jarque-Bera  9.694901  8.055866
 Olasılık  0.007848  0.017811

Tablo 1 incelendiğinde, analiz kapsamına alınan 7 ülkenin ortalama 
kişi başına düşen gayr safi yurt içi hasıla değeri 7,43 ve  ortalama sağlık 
harcamaları değeri ise 4,48 dir. LNKB oranı  maksimum 9,53 iken LNSH 
ise 6,34 tür. Diğer tanımlayıcı istatistikler tablo üzerinde verilmiştir.

Analiz kapsamın Yatay Kesit Bağımlılığı test sonuçları Tablo 2 de 
verilmektedir.

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri Sonuçları
LNKB LNSH

Breusch-Pagan LM 465.6485
(0.0000)

440.6212
(0.0000)

Pesaran LM 68.61075
(0.0000)

64.74896
(0.0000)

Bias-corrected scaled LM 68.46492
(0.0000)

64.60312
(0.0000)

Pesaran CD 21.55277
(0.0000)

20.92493
(0.0000)

Not: Parantez içindekiler olasılık değerin göstermektedir.

Tablo 2’de görüleceği üzere doğal logaritması alınmış kişi başına ge-
lir ve kişi başına sağlık harcaması değişkenleri %1 anlamlılık düzeyinde 
yatay kesit bağımlılığı içermektedir. Buradan elde edilen sonuca göre bir 
birimdeki yada ülkedeki değişiklik başka bir ülkeyi etkilemektedir. Ayrı-
ca serilerin birim kök analizleri yatay kesit bağımlılığını dikkate alan test 
ile yapılması yanlı sonuçların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Tablo 3’te 
birim kök testi sonuçları görülmektedir. Öncelikle birinci nesil birim kök 
testleri ile sonuçlar analiz edilmiş ve ardından yatay kesit bağımlılığını 
dikkate alan CADF birim kök testi ile sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları
LNKB LNSH DLNKB DLNSH

Levin, Lin & Chu t*  1.491  0.883 -5.707*** -4.462***
Im, Pesaran and 
Shin W-stat 

 2.390  1.522 -5.056*** -4.294***

ADF - Fisher Chi-
square

 4.618  10.079  50.426***  44.341***

PP - Fisher Chi-
square

 3.211  2.911  50.580***  47.351***

CADF -2.654***    -1.712 - -2.682***
Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde boş hipotezin 
reddedildiğini göstermektedir.
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Tablo 3’e göre birinci nesi birim kök testleri sonucunda serilerin I(1) 
seviyesinde durağan olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, birinci nesil 
birim kök testleri yatay kesit bağımlılığını dikkate almazlar. Bu sorunu 
ortadan kaldırmak için Pesaran (2007) tarafından önerilen CADF birim 
kök testi kullanılmıştır. Buradan elde edilen sonuca göre kişi başına sağlık 
harcaması I(1), kişi başına düşen gelir ise I(0) seviyesinde durağan olarak 
tespit edilmiştir. Serilerin farklı seviyede durağan olmasından dolayı Pa-
nel ARDL yöntemi kullanılarak serilerin eşbütünleşik durumları ve uzun 
dönem katsayıları elde edilmiştir.

Tablo 4: Panel ARDL (2,1) Model Sonuçları

Değişkenler Katsayı Std. Hata
Uzun Dönem
LNKB 0.871984*** 0.020032
Kısa Dönem
ECMt-1 -0.237068*** 0.095252
D(LNSH(-1)) 0.208067*** 0.060844
D(LNKB) 0.503363*** 0.113533
Sabit -0.490036** 0.232633
Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.

Tablo 4’e göre kişi başına düşen gelirde meydana gelecek %1’lik artış 
kişi başına düşen sağlık harcamasını %0.87 artırmaktadır. Kısa dönem 
sonuçları bakılacak olursa, hata düzeltme katsayısı -1<ecm<0 arasındadır 
ki bu sonuç bize şokların dengeye geldiğini göstermektedir.

Tablo 5’de ülkeler için ARDL sonuçları verilmiştir. 
Tablo 5: Birimler İçin Hata Düzeltme Modeli Sonuçları

Ülkeler ECMt-1 D(LNSH(-1)) D(LNKB) Sabit
AZ -0.122***

(0.007)
0.247***
(0.026)

0.403***
(0.030)

-0.211***
(0.032)

KZK  -0.793***
(0.033)

0.231***
(0.010)

-0.027
(0.025)

-1.858***
(0.220)

KRGZ -0.157***
(0.003)

0.351***
(0.012)

0.732***
(0.017)

-0.310***
(0.015)

TAC -0.052***
(0.001)

-0.071***
(0.005)

0.912***
(0.007)

-0.075***
(0.007)

TUR -0.248***
(0.010)

0.170***
(0.016)

0.428***
(0.020)

-0.468***
(0.042)

TRUM -0.131***
(0.008)

0.417***
0.038)

0.433***
(0.073)

-0.194***
(0.024)

OZM -0.153***
(0.014)

0.110***
(0.010)

0.642***
(0.018)

-0.311***
(0.064)

Not: Parantez içindekiler standart hata değerin gösterirken, ***,** ve * sırasıyla %1, 
%5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.
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Not: Parantez içindekiler standart hata değerin gösterirken, ***,** ve * sırasıyla %1, 
%5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.
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4. Sonuç.

İncelediğimiz ülkelerde sağlık hizmetleri çoğunlukla kamu tarafından 
sunulan bir hizmettir. Bu nedenle ülkeler kişi başına belli bir miktar sağlık 
harcaması yapmaları gerekmektedir. Bir ülkedeki kamu sağlık harcama-
sının öngörülen miktarın altına düşmesi, o ülkede yaşayan vatandaşların 
temel sağlık hizmetlerinden yoksun kalacağı anlamına gelmektedir. Diğer 
taraftan gelir artışı ile birlikte sağlık harcaması miktarının öngörülen se-
viyenin üzerinde oluşması ise sağlık harcamalarının artık doyum nokta-
sına ulaştığı, bu seviyeden sonra yapılacak olan harcamanın hem hastaya 
ve hemde topluma oluşan marjinal faydasının azalacağı sonucunu doğur-
maktadır. Buna neden olarak kamunun sunduğu sağlık hizmetleri yüksek 
gelirli ve özellikle ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerde bir sistematik 
içerisinde tüm vatandaşların yahutta o ülkede yaşayanların çok kolay ula-
şabileceği bir biçimde sunulmaktadır. Bundan dolayı ortaya çıkacak bir 
gelir artışıyla birlikte arzulanan seviyeye gelen kamu sağlık harcamaları 
ekonomi üzerinde değer yaratıcı ve beklenen faydayı sağlayamayabilir. 
Kamu tarafından sunulan sağlık harcamaları yalnızca temel sağlık hiz-
metlerine ayrılan kamu harcaması miktarını değil; bunun yanında ülke-
nin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini de yansıtan önemli bir gösterge 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk dünyası üzerine yapılan bu çalışmada 
(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türki-
ye, Özbekistan) yapılan sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında 
bir ilişki olduğu yani ekonomik büyümenin bir bakıma sağlık harcamaları 
ile artan ömür süresi, yaşam kalitesi ve birçok beşeri sermayeye etki eden 
faktörü etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan yine yapılan ana-
lizler neticesinde kişi başına düşen gelirin yüzde 1 artması kişi başına dü-
şen sağlık harcamalarını yüzde 0,87 oranında artırdığını ve kısa dönemde 
meydana gelecek şokların ise dengeye geldiği sonucunu vermiştir. Elde 
edilen bulguların genel litaretür ile uyumlu olduğu görülmüştür.
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