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HAZİNE MÜLKİYETİNDE OLAN TARIM ARAZİLERİNİN 
SATIŞ İŞLEMLERİ VE SORUNLARININ ANALİZİ: BİLECİK 

İLİ ÖRNEĞİ1

AN ANALYSIS OF SALES PROCEDURES AND PROBLEMS OF 
AGRICULTURAL LANDS UNDER TREASURY PROPERTY: 

BILECIK PROVINCE EXAMPLE

Yeşim ALİEFENDİOĞLU 2

Asiye Emel BEŞKAYA 3

ÖZET

Dünyadaki ekonomik, sosyal, siyasi gelişmeler ve artan nüfus gelecekte ortaya 
çıkması muhtemel olan açlık sorununu gündeme getirmekte ve bu kapsamda 
ekilebilir tarım arazileri de önem kazanmaktadır. Türkiye’de tarım ve tarım 
arazilerine ayrı bir duyarlılıkta yaklaşılmakta, gerek tarımsal üretimi arttırmaya 
yönelik düzenlemeler gerekse sektöre yapılan desteklemelerle bilinçli hareket 
edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda yapılan yasamalardan birisi de 6292 sayılı 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’dur. Bu çalışmada, mülkiyeti Hazineye ait 
olan ve tarım amacıyla kullanılmak üzere işgal edilmiş olan taşınmazların hak 
sahiplerine satışı, satış bedellerinin tespiti, Kanun’un uygulanması ve uygulamada 
yaşanan sorunlar Bilecik İli örneği özelinde incelenmeye çalışılmıştır.

Çalışmada; mülkiyeti Hazineye ait olan tarım arazilerinin satışına esas 
bedellerin taşınmazların fiili ve hukuki tüm özellikleri dikkate alınarak gerçeğe 
uygun olarak belirlendiği, bedellerin birbirleri ile tutarlı ve uyumlu olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Kanun’un tarım arazilerinin satışını düzenleyen 12. 
maddesindeki başvuru süresinin Bakanlar Kurulu Kararları ve çeşitli Kanunlar ile 
uzatılmasına rağmen, bu sürecin Bilecik İlinde tamamlandığı ve taşınmazların % 
95’inin tapuda hak sahiplerine devredildiği saptanmıştır. İlde Mayıs 2016- Kasım 
2017 tarihleri arasında satışa konu olan 703 adet taşınmazın yaklaşık % 97’sinin 
satışı peşin olarak gerçekleştirilerek, 1.427.538,46.-TL tutarındaki satış bedeli 
gelir olarak kaydedilmiştir. Kanun satış işlemlerinin hak sahiplerinin başvuru 
tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırılmasını hüküm altına almış, olmasına 
rağmen satış işlemleri ortalama 27 aylık bir sürede tamamlanmıştır. Kanun, 

1   Bu çalışma Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme 
ve Yönetimi Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi. Yeşim Aliefendioğlu danışmanlığında 
tamamlanmış olan dönem projesinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

2    Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, S. yazar, aliefendioglu@ankara.edu.tr.

3  Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, emel_beskaya@milliemlak.gov.tr.
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tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edileceğini, başvuru tarihi itibariyle son 
beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedellerinin de satış bedelinden mahsup 
edileceğini düzenlemiştir. Ancak taşınmazların büyük bir kısmının yer aldığı 
Söğüt, İnhisar ve Bozüyük İlçelerinde son beş yıl için ecrimisil tahsil işlemleri 
ile satış bedellerinden mahsup edilmesi işlemlerinin uygulanmaya konmadığı 
anlaşılmıştır. Ayrıca çalışmada her ne kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğünde 
yapılan işlemlerin daha sağlıklı, hızlı ve verimli olması amacıyla, bir takım 
altyapı ve uygulamalarla desteklenmek suretiyle programlar hazırlanmakta ve bu 
programlar güncel tutulmakla birlikte,  istatistiki bilgilerin kapsamlarının daha 
geniş ve ayrıntılı olarak hazırlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hazine, tarım, tarım arazilerinin satışı, ecrimisil

ABSTRACT

The economic, social and political developments in the world and the growing 
population are bringing about the problem of hunger that may arise in the future 
and arable agricultural land is also gaining importance. Turkey attaches special 
importance to agriculture and agricultural lands and care is given to act consciously 
through both regulations aimed at boosting agricultural production and supports 
provided to the sector. One of the legislations in this context is the Law No. 6292 on 
Supporting the Development of Forest Villagers, Utilization of Places Exited from 
Forest Boundaries on behalf of the Treasury, and Sale of Treasury Agricultural 
Lands. In this study, it has been tried to investigate the sale of real estate belonging 
to the Treasury and occupied for agriculture purposes, the determination of the 
sales price, the application of the law and the problems experienced in practice 
under the case of Bilecik Province.

In the study, it was concluded that the basis for the sale of the agricultural land 
belonging to the Treasury was determined in accordance with the actual and legal 
characteristics of the real estate and the prices were consistent and compatible 
with each other. Although the application period specified in Article 12 of the Law 
on the sale of agricultural land has been extended by Decisions of the Council 
of Ministers and various Laws, it has been determined that this process has been 
completed in Bilecik province and 95% of the real properties have been transferred 
beneficiaries at the title deed registry. Approximately 97% of the 703 immovable 
properties subject to sale between May 2016 and November 2017 were sold in 
advance and recorded as sales revenue amounting to TL 1,427,538.46. Although 
the law stipulates that the sales transactions should be concluded within one year 
from the date of application of beneficiaries, the sales transactions were completed 
within an average of 27 months. The law stipulates that the accrued mesne profits 
will be abandoned, and the mesne profits and rent monies paid for the last five 
years at the date of filing will be deducted from the sale price. However, it has 
been understood that for the last five years in the Sogut, Inhisar and Bozüyük 
Districts where a large part of the immovable properties are located, mesne 
profits collection transactions and deduction from sales prices have not been 
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implemented. In addition, the study has reached the conclusion that the scope of 
statistical information should be broader and more detailed in spite of the fact that 
the General Directorate of National Estate is preparing programs by supporting a 
number of infrastructure and applications in order to make the transactions done 
more healthier, faster and more efficient, and these programs are kept up to date. 

Keywords: Treasury, agriculture, sale of agricultural lands, mesne profits

1. GİRİŞ 

Son yıllarda tarım, toplumlar açısından nüfus artışına bağlı olarak 
önemli bir sektör haline gelmiştir. Uzmanların görüşlerine göre gıda 
üretimi 21. yüzyılda artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması 
açısından stratejik bir konumda olacak ve bu durumda vazgeçilmez üretim 
faktörlerinden biri olan toprağın yetenek ve özelliklerinin belirlenmesini 
ve arazi kullanım planlarının yapılmasını zorunluluk haline getirecektir 
(Anonim 2000). Türkiye’de tarım işletmelerinin çoğunun yeter büyüklükte 
olmaması, sermaye ve işgücü sıkıntısı içinde olmalarının yanı sıra, verimli 
tarım topraklarının parçalanmış olması, toprakların bir bölümünün 
kiracılık ve/veya ortakçılık yoluyla işletilmesi tarımda üretim ve verimliliğin 
düşmesine, hem kırsal hem de ülke ekonomisi açısından önemli kayıpların 
oluşmasına neden olmaktadır.

Çalışmaya esas yapılan literatür taramasında; tarımsal amaçla 
kullanılmak üzere paydaşları veya kullanıcıları tarafından işgal edilen veya 
kiracıları tarafından kullanılan mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların 
ekonomiye kazandırılması, uygun yöntemlerle idare edilmesine ilişkin 
bilimsel bir çalışmanın yapılmamış olduğu anlaşılmış olmakla birlikte; 
araştırma konusu ile ilgili olarak Türkiye’de tarım sektörünün önemi, 
sektörün istihdam ve işgücü piyasasına etkisi, sektörün yönetimi ve 
kalkınmanın finansmanındaki rolü üzerinde çeşitli çalışmaların (Ergül 
1990, Kılıç 2001, Candan 2009, Erhalim 2011 ve Doğan vd. 2015) yer aldığı 
saptanmıştır.

Bu çalışmada, tarımsal amaçla kullanılmak üzere paydaşları veya 
kullanıcıları tarafından işgal edilen veya kiracıları tarafından kullanılan 
mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların ekonomiye kazandırılması 
amacıyla 26.04.2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanun kapsamında Bilecik İli dahilinde satışa konu olan taşınmazlar 
incelenmeye çalışılmıştır. Mülkiyeti Hazineye ait olan tarım arazilerinin 
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satışı Bilecik İli dahilinde irdelenmiştir. Toplam 7 adet İlçede 703 adet 
taşınmaz üzerinde elde edilen veriler ışığında önceki mevzuat uygulamaları 
ile birlikte 6292 Sayılı Kanun’un 12. maddesi çerçevesinde mülkiyeti 
Hazineye ait olan tarım arazilerinin satışının analizi ve değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin zayıf ve 
güçlü yönler, satışa konu taşınmazların metrekare bedellerinin İl ve İlçeler 
bazında uyumluluğu ile satış işlemlerinin tamamlanması sürecinin etkinlik 
ve etkililiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2. HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN TARIM 
POLİTİKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine mülkiyetinde bulunan tarım arazileri öteden beri farklı 
politikalar kapsamında, çeşitli kanunlarla gerçekleştirilen uygulamalara 
konu olmuştur. Topraksız çiftçilerin toprak edinmesi, kullanılmayan 
arazilerin işlenmesi, tarım politikalarının daha verimli olması, üretimin 
artması, arazilerin daha verimli ve sağlıklı kullanılabilmesi gibi çeşitli 
sebeplerle Hazineye ait tarım arazileri çeşitli kanunlar kapsamında 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 11.05.1945 tarihinde 
kabul edilmiş ve 15.06.1945 tarihli ve 6032 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanun’un 8. maddesi ile dağıtılacak 
araziler düzenlenmiştir. Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyeti 
altında bulunup kamu işlerinde kullanılmayan araziler, bir veya birkaç 
köy, kasaba veya şehrin ortalamalı olan arazinin ihtiyaçtan fazla olduğu 
Tarım Bakanlığı’nca belirtilen parçası, sahibi bulunamayan arazi, devletçe 
kurutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılacak arazi, göllerin kuruması 
ve nehirlerin doldurmasıyla elde edilecek arazi, kamulaştırılacak araziler 
dağıtılacak araziler kapsamında yer almıştır. Kanun’un üçüncü bölümünde 
ise arazi kamulaştırılmasına yer verilmiş, 14. maddede bu husus 
düzenlenmiştir. Arazi verilecekler başlığı altında düzenlenen dördüncü 
bölümde ise, Kanun hükümlerine göre dağıtılacak arazinin aile reisine 
verileceği belirtilmiştir. Arazi verilmesinde ise, kendisinin veya ailesinin 
hiç arazisi olmayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kiracılık yapanlar, 
kendisinin veya ailesinin arazisi yetmeyen çiftçiler, Tarım ve Veteriner 
Fakültesi ile okulları veya Tarım Bakanlığı’nca tanınmış tarım kurslarını 
bitirenlerden arazisi olmayanlar veya yetmeyenler, tarım işçiliği ile 
geçinenler, aile dışında kalmayı tercih eden fürular, göçebeler ve göçmenler 
ve göçürülenlerden, 59. madde hükmüne göre miras ortaklığından 
ayrılanlar sırasının gözetileceği belirtilmiştir. Düzenlemeye göre arazi, 
Tarım Bakanlığı’nca verilmektedir.
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1757 sayılı Tarım ve Toprak Reformu Kanunu, toprak ve tarım reformunu, 
verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine bağlı olarak düzenlenen toprak 
mülkiyet dağılımı, toprağın tasarrufu ve işletilmesi şeklinde tanımlamıştır. 
Kanun’un toprak ve tarım reformuna giriş başlıklı ikinci bölümünde reform 
kapsamında; reform bölgesinin belirlenmesi ve reform faaliyetlerinin 
uygulanması hususları belirlenmiştir. Bu kapsamda reform uygulanacak 
bölge Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve Bakanlar 
Kurulu’nun kararı ile toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilerek 
Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. 1757 Sayılı Kanun’un beşinci bölümü 
ise toprak dağıtımını kapsamakta ve Kanun’un 52. ve 53. maddelerinde 
toprak dağıtılırken gözetilecek sıra düzenlenmektedir. Kanun’un 8. 
bölümü ise arazi toplulaştırılmasına yer vermekte olup, çiftçilerden en az 
dörtte birinin müracaatı olması halinde, toplulaştırma istenilen alanın 
yarısından fazlasına malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısını temsil 
eden çiftçilerin onayı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı’nın uygun 
görüşü ile isteğe bağlı olarak veya Toprak ve Tarım Müsteşarlığı’nca reform 
amaçları yönünden yararlı gördüğü takdirde, toplulaştırma istenilen alanın 
yarısından fazlasına malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısını temsil eden 
çiftçilerin onayı ile toplulaştırma yapılabileceği belirtilmiştir. 1757 Sayılı 
Kanun, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu’nun 1.12.1984 tarih ve 18592 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’nun 
devamı niteliğindedir. Kanun’un amacı; sulama alanları ile Bakanlar 
Kurulu’nun gerekli gördüğü alanlarda, toprağın verimli şekilde 
işletilmesini ve bunun sürekliliğinin sağlanması, birim alandan en fazla 
verimin alınması, üretimin ve üretimle birlikte istihdam olanaklarının 
arttırılması, yeterli toprağı bulunmayan çiftçilerin topraklandırılmasının 
sağlanması, ekonomik üretime imkan vermeyen parçalanmış arazilerin 
genişletilerek toplulaştırılması ve bölünmesinin önlenmesi, yeni yerleşim 
yerleri kurulması ve var olanlara eklemeler yapılması, dağıtılmayan 
tarım arazilerinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 3083 Sayılı 
Kanun’da, arazinin dağıtımından faydalananlar, toprağı ilk iktisap edildiği 
tarihte arazinin ve varsa üzerindeki muhdesatlarının tespit edilen rayiç 
bedeli üzerinden uygulayıcı kuruluşa borçlandırılmakta olup, borçların, 
borçlandırmadan sonra gelen dördüncü yılın Ocak ayını takip eden ve 
uygulayıcı kuruluş tarafından hasat dönemleri dikkate alınarak tespit 
edilecek aylardan başlamak üzere, on yılda on eşit taksitte faizsiz olarak 
ödenmesi düzenlenmiştir. Topraklandırılan çiftçiler geçerli sebepleri 
(askerlik ve belgelendirilmiş uzun süreli hastalık gibi) olmadan aralıksız 
üç yıl süre ile topraklarını Kanun’un öngördüğü şekilde işlemedikleri, 
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borçlarını ödemedikleri takdirde dağıtılan toprakları geri alabilmekte, 
ayrıca dağıtılan toprakların bölünemeyeceği, miras hükümleri dışında 
başkasına devredilemeyeceği de Kanun’da öngörülmektedir. Belirlenen 
uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından itibaren, beş yıl süre ile kişiler arazilerini herhangi bir 
tasarrufa konu edememektedirler. 

19.07.2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 
3083 Sayılı Kanun’a paralel şekilde toprağın rasyonel kullanılması amacına 
uygun olarak düzenlenmiştir. 5403 Sayılı Kanun daha çok arazi ve toprak 
kaynaklarının bilimsel esaslara göre sınıflandırılması, tarımsal arazilerin 
asgari büyüklüklerinin belirlenmesi, parçalanmalarının önlenmesi, 
arazi kullanımı için plan hazırlanması, toprağın korunması, amaç dışı 
kullanımlarının önlenmesine yönelik işlemleri kapsamaktadır. 5403 Sayılı 
Kanun’un arazi mülkiyet hakkının kullanımı ve toprak koruma kurulu 
başlıklı 2. bölümünde arazi ve mülkiyet esasının kullanım esası; Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında ve hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler 
ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin mülkiyet 
hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-
ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak 
engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanun’un öngördüğü 
tedbirleri almakla yükümlüdür şeklinde hüküm altına alınmıştır. Tarım 
arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin 
belirlenmesi 8. maddede düzenlenmiştir. 

Hazineye ait tarım arazilerinin yeterli toprağı bulunmayan ve hiç 
toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar, Maliye 
Bakanlığı’nın 06.10.1994 tarihli, mülga 198 sıra sayılı Milli Emlak Genel 
Tebliği’nde düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ’e göre kiralama işlemi 
yapılırken; TC vatandaşı olmak, medeni haklarını kullanabilmek, çiftçi 
olmak, aile başkanı olmak ve en az üç yıldan beri sürekli olarak o yerde 
ikamet etmek, topraksız olmak veya yeterli toprağa sahip olmamak gibi 
şartlar aranmaktadır.

Kiralama işlemi yapılırken bir öncelik sırası belirlenmiştir. Buna göre; 
2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tarımsal yerleştirmeye 
tabi tutulup çeşitli sebeplerle topraklandırılamayanlar, kendisinin veya aile 
üyelerinin hiç toprağı olmayanlar, yeterli toprağı olmayanlar, topraksız 
veya yeterli toprağı olmayıp en az üç yıldan beri kiracılık, ortakçılık veya 
tarım işçiliği yapanlar olarak belirlenmiştir. Tarım arazisine ihtiyacı olan 
çiftçilere arazi kiraya verilirken, daha önceki kiracıların veya kullanıcıların 
tarım yaptıkları yerlerin, bu kişilerin muhtaç olduğu tespit edilirse bu 
kişilere kiraya verilmekte aksi durumda tahliye edilmektedir. Kiralama 
işlemi ilgili bölgede ilan edilmekte, arazi kiralamak isteyenler ilandaki süre 
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zarfında istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaktadırlar. Tebliğ’e 
göre bir çiftçiye kiraya verilecek arazi miktarının bulunabilmesi için 
kiralama yapılacak köy ya da bölgedeki kiralanacak arazilerinin kiralamaya 
hak kazanan çiftçi sayısına bölünmesi gibi bir yöntem izlenmektedir. 

19.02.1995 tarihli 4070 Sayılı Kanun; hazineye ait tarım arazilerinin satış 
esaslarını belirlemektedir. Kanun, tarım arazilerinin peşin ya da taksitle 
satılabileceğini hüküm altına almıştır. İhaleler ile ilgili ise; ihaleye katılacak 
kişilerin, taşınmaz malın bulunduğu yer nüfusuna kayıtlı olmaları veya 
orada ikamet ediyor olmaları veya 31.12.2002 tarihinden önce o köyde 
bir taşınmaz malı malik ya da zilyet olarak tasarruf etmiş olmaları şartları 
aranmaktadır. 4070 Sayılı Kanunun, 5., 6. ve 7. maddelerinde doğrudan 
satış yapılacak hak sahipleri düzenlenmiştir.

26.04.2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanun’un 12. ise maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışına 
ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Hazineye ait tarım arazilerinin hak 
sahiplerine doğrudan satışının usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 
355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, söz konusu arazilerin 
satışına esas rayiç bedellerin değerleme usul ve esaslarına ilişkin hususlar 
ise Maliye Bakanlığının 2014.1 sıra sayılı Genelgesi ile düzenlenmiştir. 
Hazineye ait tarım arazilerinin satışının yapılmasında öncelikle hak 
sahipliğinin belirlenmesi gerekmektedir. 6292 Sayılı Kanunun 12. 
maddesi hak sahipliğini; Hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2011 tarihi 
itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi 
halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal 
amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenen 
kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın 
almak için İdareye başvuran ve İdarece bu maddede belirtilen şekilde 
tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler olarak 
hüküm altına almıştır. 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nin birinci 
bölümünde de satış bedelinin, tarım arazisinin, tarımsal amaçlı yapının, 
rayiç bedelin, hak sahipliğinin tanımları yapılmakta, ikinci bölümü de 
hak sahipliğini, başvuru süresini ve satış işlemlerinin usul ve esaslarını 
düzenlemektedir. Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın almak 
amacıyla hak sahibi olunabilmesi için; taşınmazların kiracılarının 
31.12.2011 tarihi itibariyle üç yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve 
kira sözleşmesinin devam ediyor olması, yine kullanıcılarının aynı süre 
itibariyle ve halen taşınmazı kullanıyor olmaları ve kullanımlarının devam 
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ettiğinin İdarece belirlenmiş olması ya da taşınmazın kullanım ve süre 
şartına tabi olmaksızın taşınmaza paydaş olunması, Kanun’un yürürlüğe 
girdiği 26.04.2012 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazları 
Kanun hükümlerine göre doğrudan satın almak için İdareye başvurulmuş 
olması ve İdarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelinin itiraz edilmeksizin 
kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, hak sahipliği belirlenirken 
dikkat edilen en önemli husus kişinin 31.12.2011 tarihi itibariyle tarım 
arazisini üç yıldır kullanmış ve halen fiili olarak kullanıyor olmasıdır. 
Paylı taşınmazlarda ise pay paydaş tarafından kullanılabiliyor olabileceği 
gibi payın paydaş dışında kiracı veya kullanıcı tarafından işleniyor olması 
durumunda da yine öncelik paydaşlara tanınmaktadır. Paydaşın satın alma 
hakkını kullanmaması durumunda satın alma hakkı sırasıyla kiracı ve 
kullanıcıya geçmekte, yani Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satışı 
yapılırken hak sahipliğiyle ilgili üç durumla karşılaşılmaktadır. Bunlar 
Hazineye ait tarım arazisini kullanmaya devam eden paydaşlar, kiracılar 
ve kullanıcılardır. Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satışında 
Valilikler (Defterdarlık) ve Kaymakamlıklar (Mal Müdürlüğü) yetkili 
kılınmakla beraber, satış işlemlerinin hak sahiplerinin başvuru tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu 
nedenle, öncelikle İdareler taşınmazların özel kanun kapsamında kalıp 
kalmadıklarını ilgili kuruma sorarak görüş istemektedirler. İlgili kurum 
iki ay içinde görüş vermezse olumlu görüş verdiğinin kabul edileceği 
belirtilerek iş ve işlemlerin buna göre yapılacağı hususu ilgili kuruma 
bildirilerek nihai görüş talep edilmektedir. Süresi içinde yapılan başvurular 
Defterdarlıklarca, Mal Müdürlüklerince değerlendirilerek hak sahipliği 
tespit edilenlerin adreslerine İdarece satış işlemlerinin tamamlanma süresi 
de dikkate alınarak 355 sıra sayılı Genel Tebliğ ekinde yer alan yazıyla; 
taşınmazın satış bedeli, peşin veya taksitle ödenmesi halinde tahsil 
edilecek bedel, ödeme koşullarını ve ödeme süresi, satış bedelinin itiraz 
edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceği, 
satış bedelinin yatırılacağı yeri, istenilen belgeler (tapuda ferağ işlemleri 
için üç adet vesikalık fotoğraf, tüzel kişiler için ayrıca taşınmaz tasarrufuna 
yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri) 
tebliğ edilmektedir.

Hazineye ait tarım arazilerinden tamamen ve münhasıran bilfiil 
tarımsal amaçlı kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde tarımsal amaçlı 
yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımların satış 
bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nitelikteki 
taşınmazların üzerinde bulunan konut amaçlı yapıların kısmen işyeri olarak 
kullanılması halinde de yine bu kapsamda değerlendirme yapılmaktadır. 
Bu şekilde satılan taşınmazın sonradan tarımsal amaç dışında kullanılması 
durumunda, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi 
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üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle 
birlikte 2886 Sayılı Kanun’un 75. maddesi ile 6183 Sayılı Kanun hükümleri 
gereğince son kayıt malikinden tahsil edilmektedir. Hazineye ait tarım 
arazisini doğrudan satın almak isteyen ve hak sahipliği tespit edilen kişiler 
bu arazilerin bedellerini peşin veya taksitle ödeyebilmektedirler. Hak 
sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinden tek parselde birden 
fazla hak sahibinin olması ve bu hak sahiplerine satılacak arazinin ifrazı 
hâlinde yüzölçümünün 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu’nda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmesi halinde; 
bu araziler, bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer hak 
sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak 
sahiplerine satılabilecektir. Yüzölçümü bölünemez büyüklüğün üzerinde 
ve birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda, bölünemez büyüklüğün 
altına düşecek şekilde ifraz edilmemek şartıyla oranına bakılmaksızın paylı 
olarak satılabilmekle beraber taşınmazın bir kısmının 14. maddenin birinci 
fıkrası kapsamında kalmaması yani satılabilecek taşınmazlardan olmaması 
durumunda bu taşınmazlar, anılan fıkra kapsamında kalan taşınmazlarla 
paylı olarak satış işlemine konu edilemeyecektir. 5403 Sayılı Kanun’un 
8. maddesinde; çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan 
bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi 
özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uygun görüşü ile daha küçük 
parseller oluşturulabileceği yönünde hüküm bulunduğundan; bu nitelikteki 
taşınmazların ifrazlarının gerekmesi durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir. 

6292 Sayılı Kanun’da yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
durumunda, taşınmazların üzerinde bulunan yapılar hakkında 4706 Sayılı 
Kanun’un 5. maddesinin son fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten (19.07.2003) sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 
yapılan her türlü yapı ve tesislerin başka bir işleme gerek kalmaksızın 
Hazineye intikal edeceğine” ilişkin hüküm uygulanmayacaktır. Mülga 4070 
Sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında tapu kütüklerine konulan, anılan 
Kanun’a göre satılan tarım arazileri 10 yıl süreyle tarım dışı amaçlarla 
kullanılamaz, şeklindeki belirtmeler aynen korunmakta ve bu belirtmelerin 
kaldırılmasına yönelik talepler reddedilmektedir. Bu süreninin sonunda 
tarım dışı amaçla kullanıma konu taşınmazın tapu kütüğündeki 
belirtmelerin kaldırılması işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüklerinden uygun görüş alınmak suretiyle ilgili Defterdarlıklar 
tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Hazineye ait Tarım arazilerinin hissedarlara, topraksız ya da yeterli 
toprağı olmayan kiracılara ve kullanıcılara satışında doğrudan satış 
yöntemi, doğrudan satış yönteminden yararlanamayacak durumda olup 
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da 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda 
belirtilen diğer şartları taşıyanlara satışta ihale yolu ile satış yöntemi 
uygulanır. Kanunun amacı tarımsal amaçlı olarak Hazine taşınmaz 
mallarını işgal edenlere, hissedarlara, toprağı olmayan kiracılara belirli 
kolaylıklar sağlayarak satılması ve tarımsal üretime katkı sağlanmasıdır. 
Ancak bugüne kadar kanun, istenen ölçüde amacına ulaşamamıştır. 4070 
Sayılı Kanun uyarınca yapılan satış işlemleri büyük ölçüde Valilikler 
(Defterdarlık) tarafından gerçekleştirilmektedir (Çelik 2009).

Hazineye ait tarım arazilerinden henüz kadastrosu yapılmayan yerler 
kadastrosu yapıldıktan, tescil harici olanlar ise tapuda hazine adına tescil 
edildikten sonra 6292 Sayılı Kanun’un 12. maddesi ve 355 sıra sayılı Milli 
Emlak Genel Tebliğ hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Kadastrosu 
yapılmamış olan yerler; 21.06.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu 
ya da bu Kanun’dan önceki mevzuat gereğince hiç çalışma yapılmamış olan 
köy ya da mahalle çalışma alanı içindeki yerler ile kadastro çalışmaları halen 
devam eden, tespit ve tahdit işlemleri tamamlanmadığı için askı ilanları 
yapılmamış olan yerler olarak kabul edilmektedir. 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu çerçevesinde tespit ve tahdit işlemleri tamamlanarak askı ilanına 
çıkmış olan yerler, 6292 Sayılı Kanun’un başvuru süresi içinde askı ilanına 
çıkma işleminin yapılmış olması şartıyla, 6292 Sayılı Kanun kapsamında 
değerlendirilmekte, askı ilanı süresinin başvuru süresinden sonra bitmiş 
olması, 6292 Sayılı Kanun’un uygulanmasına engel teşkil etmemekte, ancak 
uygulama askı ilanının kesinleşmesinden sonra yapılmaktadır. Kadastro 
gören yerlerden iken tescil harici bırakılan yerler ile hazine veya şahıslar 
tarafından kadastro tespitine yapılan itiraz ve açılan davalar sonucunda 
hazine adına tescil edilecek taşınmazlar da 6292 Sayılı Kanun’un 12. 
maddesi ile 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında 
değerlendirilmektedir. Hazineye ait tarım arazilerinden satış kapsamı 
dışında tutulması gereken taşınmazlarda hem 6292 Sayılı Kanun’da hem de 
355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir

Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 
İllerde Defterdarlıklar, İlçelerde Mal Müdürlükleri tarafından, ilgili 
mevzuat çerçevesinde Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satışı ile 
ilgili işlemler 2016 Mayıs ayı itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü veri tabanı iş zekası programından alınan verilere 
göre Hazineye ait tarım arazilerinden kiralama sonucu kullandırılan arazi 
miktarı 8.695 adet ve 170.892.286,9 m2’dir. İşgal yoluyla kullanılan taşınmaz 
sayısı 407.493 adet olmakla birlikte işgalci sayısı 371.338, ecrimisil alınan 
arazilerin yüzölçümü ise 3.337.419.143 m2’dir. Bu verilerden Hazineye 
ait tarım arazilerinin büyük bir kısmının kiralama ve ecrimisil alınmak 
suretiyle idare edildiği görülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 
Hazineye ait tarım arazilerinin rayiç bedelleri belirlenerek kontrol ve 
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test çalışmaları yapılmış, başvuruda bulunanların hak sahiplikleri tespit 
edilmiş, 6292 Sayılı Kanun’a göre satılamayacak taşınmazlar belirlenip 
sistemden pasif hale getirilerek satış kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesi aşamasında mahallinde 
tespitler yapılmış, birbirine yakın ve emsal olabilecek taşınmazlarda 
tutarsız rayiç bedellerin belirlenmesini engellemeye yönelik olarak 
il, ilçe ve köy geçişlerinde kıymet takdirlerinin birbirleriyle tutarlılığı 
sağlanmıştır. Yapılan işlemlerin daha sağlıklı, hızlı ve verimli olması için 
bir takım altyapı ve uygulamalarla desteklenmiştir. İstatistiki verileri 
oluşturmak amacıyla Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) üzerinden 
iş zekası programı geliştirilmiştir. Bu uygulamayla; il, ilçe, köy ve mahalle 
bazında; başvuru sayıları, rayiç bedeller ve diğer konularda istatistikler 
ve raporlar anlık olarak alınabilmektedir. Yine rayiç bedel çalışmalarının 
kontrolünü sağlamak için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) programına ‘Tarım 
Arazisi Komşu Tematik Analizi’ yöntemi eklenerek, rayiç bedellerin kendi 
içinde tutarlılığının ve sınır geçişlerinin uyumluluğunun kontrol edilmesi 
sağlanmıştır.

Hazineye ait tarım arazilerini doğrudan satın almak isteyenlerin 
27.04.2015 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu Defterdarlık ve Mal 
Müdürlüklerine yaptıkları başvurular sonucunda, Türkiye genelinde 
başvuru sayısı yaklaşık olarak 285.000 adet olarak hesaplanmıştır. Ancak, 
6292 Sayılı Kanun kapsamında satışı mümkün olmayan taşınmazlara ilişkin 
yapılan başvuruların reddedildiğinden başvuru sayısı yaklaşık 219.036 adet 
olarak tespit edilmiştir.

3. HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI VE 
UYGULAMALARI: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ

Türkiye’de Hazineye ait tarım arazilerini doğrudan satın almak 
isteyenlerin 27.04.2015 tarihine kadar Defterdarlıklara ve Mal 
Müdürlüklerine yapılan başvurulara MEOP iş zekası programından 
alınan veriler doğrultusunda bakıldığında; 285.000 adet başvuru sayısına 
ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, 6292 Sayılı Kanun kapsamında satışı 
mümkün olmayan taşınmazlara ilişkin yapılan başvuruların reddedilmesi 
gerekeceğinden bu başvuru sayısının yaklaşık 219.036 adet olacağı tespit 
edilmiştir. Türkiye genelinde başvuru yapılan taşınmaz sayısı ise 136.013 
adet olarak belirlenmiştir. Başvuru yapılan taşınmaz yüzölçümünün ise, 3,6 
milyar m2 olduğu tespit edilmiştir. Rayiç bedeli belirlenen taşınmaz sayısı 
114.366 adet olmakla birlikte toplam yüzölçümleri 2 milyar m2 civarında 
olduğu belirlenmiştir. Türkiye genelinde rayiç bedel belirleme oranı % 80 
olup, toplam belirlenen rayiç bedel 8,2 milyar TL ve ortalama m2 birim 
bedeli ise 4,10 TL olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Tarım arazileri talep-kıymet takdir istatistiği

İl
Talep 
Sayısı 
(adet)

Taşınmaz 
Sayısı 
(adet)

Talep Yapılan 
Taşınmaz 
Yüzölçümü 
(m2)

Kıymet 
Takdiri 
Yapılan 
Taşınmaz 
Yüzölçümü 
(m2)

Tahmin 
Edilen Bedel 
(TL)

Ortalama 
m2 Bedeli 
(TL)

Adana 8.840 5.169 115.947.633 115.894.103 917.913.087 8,11
Adıyaman 2.917 1.652 76.334.492 72.919.131 167.904.343 2,56
Afyonkarahisar 1.479 1.309 11.804.588 11.768.708 13.948.673 1,45
Ağrı 1.202 1.103 27.806.031 27.806.031 39.451.813 1,43
Aksaray 2.375 1.336 41.939.094 22.693.833 217.837.080 9,73
Amasya 626 534 3.856.505 3.835.502 14.446.812 3,73
Ankara 10.181 6.675 189.999.948 165.167.374 398.853.394 2,41
Antalya 6.334 2.604 44.231.925 43.830.417 406.767.299 9,40
Ardahan 486 484 2.769.232 2.712.609 7.381.820 2,73
Artvin 92 65 267.981 267.981 3.054.679 20,14
Aydın 2.562 1.995 23.527.711 17.621.463 75.748.568 4,77
Balıkesir 6.135 5.161 22.114.385 21.414.693 133.454.308 7,10
Bartın 426 239 1.247.177 1.247.177 10.417.999 8,37
Batman 2.531 921 76.556.049 212.237 593.940 2,80
Bayburt 827 578 7.488.918 7.488.918 11.901.860 1,59
Bilecik 1.140 1.038 5.610.327 5.590.409 7.142.490 1,32
Bingöl 387 241 3.609.610 3.240.302 11.204.716 3,75
Bitlis 1.914 1.451 35.845.173 28.968.551 42.753.914 1,60
Bolu 314 270 3.306.971 3.302.926 3.022.761 2,97
Burdur 1.053 749 7.807.438 7.673.198 22.771.110 4,84
Bursa 1.238 1.142 5.186.923 5.186.923 24.144.612 4,78
Çanakkale 1.105 1.010 5.981.332 5.886.850 17.815.288 3,03
Çankırı 1.649 999 30.791.565 30.790.470 50.288.628 1,78
Çorum 3.880 3.221 40.998.634 40.972.186 60.107.949 1,48
Denizli 2.913 2.406 16.669.183 16.669.183 53.271.663 2,26
Diyarbakır 11.916 3.269 276.936.404 136.793.184 377.760.719 2,48
Düzce 681 446 2.602.085 2.602.085 13.051.632 5,09
Edirne 5.703 4.420 38.118.763 36.077.346 166.967.191 4,67
Elazığ 1.991 1.877 24.707.375 24.680.250 111.600.818 6,91
Erzincan 451 415 5.526.665 4.438.398 10.926.397 2,49
Erzurum 2.464 2.073 26.102.809 26.085.443 34.923.762 1,35
Eskişehir 2.689 2.214 35.524.273 35.522.700 46.667.663 1,38
Gaziantep 2.728 1.767 44.605.439 44.593.839 250.335.063 7,46
Giresun 673 524 1.410.785 1.392.225 6.958.628 5,20
Gümüşhane 833 775 1.759.503 1.690.148 9.355.844 5,54
Hakkâri 58 57 1.081.439 1.057.723 5.323.216 5,03
Iğdır 3.088 1.752 125.655.567 43.619.740 130.881.601 3,08
Isparta 929 549 4.171.229 3.969.354 36.830.718 9,04
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İzmir 1.922 1.564 9.751.871 9.604.980 68.384.937 7,23
Kahramanmaraş 3.889 2.805 82.513.051 14.200.294 118.566.481 8,56
Karabük 21 15 141.573 141.573 802.439 22,30
Karaman 715 621 8.739.559 8.473.980 24.459.446 2,90
Kars 1.218 1.111 17.447.529 17.345.950 69.844.783 4,05
Kastamonu 397 334 2.751.748 2.562.765 8.812.292 3,68
Kayseri 3.162 2.843 41.463.907 39.032.600 61.303.087 1,62
Kırıkkale 1.178 900 15.783.635 14.454.093 25.391.255 1,92
Kırklareli 6.164 5.161 41.786.340 41.741.609 276.691.883 6,64
Kırşehir 3.769 3.121 68.784.602 65.577.515 78.855.436 1,21
Kilis 902 763 5.268.713 5.268.713 39.095.840 7,85
Konya 8.676 6.675 210.273.649 210.273.649 419.961.122 2,02
Kütahya 3.092 2.350 15.148.483 15.148.483 31.664.130 2,21
Malatya 1.931 1.264 32.293.212 27.791.056 95.408.505 3,73
Manisa 1.117 778 7.845.623 7.819.880 77.877.804 10,34
Mardin 3.781 1.580 169.564.331 144.004.510 637.111.535 4,81
Mersin 7.152 4.826 49.429.447 29.701.704 239.545.722 8,15
Muğla 5.986 3.277 29.962.961 28.545.269 249.947.367 8,92
Muş 4.065 2.877 62.221.494 26.797.996 160.772.926 6,38
Nevşehir 377 330 3.906.504 3.906.504 6.744.796 1,93
Niğde 708 652 10.821.901 10.821.901 20.060.929 2,43
Ordu 754 511 1.661.577 982.815 9.563.419 10,51
Osmaniye 2.560 970 32.089.498 27.212.014 331.879.874 12,20
Rize 244 170 2.456.882 2.407.384 3.427.680 3,82
Sakarya 1.191 699 5.951.337 5.892.457 37.125.544 6,30
Samsun 10.958 5.499 46.364.393 22.643.682 86.132.839 3,69
Siirt 693 475 33.042.672 31.683.601 49.773.272 2,34
Sinop 200 133 580.565 580.565 5.336.209 9,19
Sivas 1.889 1.780 25.395.867 25.395.867 34.260.839 1,66
Şanlıurfa 26.892 7.713 945.306.588 92.680.286 601.447.504 6,64
Şırnak 940 219 42.388.937 2.822.803 5.579.156 1,98
Tekirdağ 2.531 1.980 14.976.341 14.786.562 185.897.302 12,99
Tokat 3.491 2.144 20.536.350 20.536.350 79.825.621 3,89
Trabzon 72 57 347.974 279.821 1.322.219 5,34
Tunceli 558 476 12.000.427 2.894.460 7.501.215 2,61
Uşak 1.314 1.169 10.922.706 10.911.783 28.631.611 2,73
Van 2.688 1.948 38.047.185 26.512.898 80.054.621 3,09
Yalova 551 198 527.195 527.195 18.940.883 35,93
Yozgat 4.401 3.486 52.201.795 49.743.155 52.731.555 1,13
Zonguldak 77 49 269.183 200.324 2.199.474 12,58
Toplam 219.036 136.013 3.560.868.768 2.087.592.659 8.246.715.613 4,10

(Kaynak: Anonim 2016)
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Tarım arazilerini satın almak isteyen hak sahiplerinin başvuru süresi olan 
27.04.2015 tarihine kadar Bilecik Defterdarlığına yapılmış 1.140 adet talep ve 
1.038 adet de taşınmaz bulunduğu tespit edilmiştir. Talep edilen taşınmazların 
toplam yüzölçümü 5.610.327 m2 olup, ortalama olarak taşınmazların satış 
bedeli ise 1,32.-TL olarak hesaplanmıştır. Bilecik İlinde Pazaryeri İlçesi hariç 
olmak üzere diğer İlçeler için 6292 Sayılı Kanun’un 12. maddesi kapsamında 
tarımsal amaçlı olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının satışı ile ilgili 
MEOP iş zekâsı programından alınan veriler ve Bilecik İlinden elde edilen 
bilgiler üzerinden yapılan analiz sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

İlde, Pazaryeri İlçesi hariç olmak üzere satışa konu toplam yüzölçümü 
2.812.587,57 m2 olan 703 adet taşınmaz bulunmakta olup, bu taşınmazların 
684 adedinin tamamı Hazine mülkiyetinde, 19 adedi ise hisseli taşınmazlar 
olduğu dikkati çekmektedir. Yani taşınmazların % 97’si Hazine mülkiyetinde 
yer almakta iken % 3’ü şahıslarla hisselidir (Tablo 2). Pazaryeri İlçesinde 
anılan Kanun kapsamında satışa konu taşınmaz olmayışının nedeni, alanda 
orman ve meşelik vasıflı taşınmazların yoğun olması olarak görülmesidir. 
Satışa konu taşınmazların İlçe bazında dağılımına bakıldığında taşınmaz 
sayısının en fazla olduğu ilçenin Söğüt İlçesi olmasının ilçenin coğrafi şartlar 
itibariyle tarıma en elverişli bölgede yer almasından ve nüfusun en yoğun olan 
ilçe olmasından kaynaklandığı vurgulanmalıdır. Söğüt İlçesini, Gölpazarı ve 
İnhisar İlçeleri takip etmektedir. Taşınmaz sayısı açısından iki İlçe arasında 
çok farklılık olmamakla birlikte, yüzölçümleri açısından kıyaslandığında 
İnhisar’daki taşınmazların yüzölçümünün iki katı Gölpazarı’nda yer 
almaktadır. Bunun nedeni ise İnhisar’daki taşınmazların Gölpazarı’na göre 
daha küçük parsellerden oluşması, ayrıca Gölpazarı’nın İstanbul’a daha yakın 
oluşunun talebin daha çok olmasında oluşturduğu etken olarak görülmektedir.

Tablo 2. Satışa konu taşınmazların dağılımı

İlçeler
Satışa Konu 

Taşınmaz 
(adet)

Toplam 
Yüzölçümü 

(m2)

Hisseli 
Taşınmazlar

(adet)

Hazine 
Mülkiyetindeki 

Taşınmazlar
(adet)

Gölpazarı 65 319.466,44 15 50

Merkez 21 155.825,91 4 17

Bozüyük 16 50.490,00 - 16

Osmaneli 12 45.229,83 - 12

Söğüt 538 2.071.314,92 - 538

Yenipazar 1 1.132,01 - 1

İnhisar 50 169.128,46 - 50

Toplam 703 2.812.587,57 19 684
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İlçe bazında metrekare bedellerine bakıldığında ise genel olarak İlçe 
geçişleri arasında ortalama metrekare bedelleri arasında büyük farklılıklar 
bulunmamaktadır. Rayiç bedellerin hesaplanmasında İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün görüşleri ve taşınmazların fiili ve hukuki 
durumları dikkate alınmıştır. Gölpazarı İlçesinde taşınmazların metrekare 
bedelleri 1,23 – 3,8 TL arasında hesaplanmış olup, en düşük ve en yüksek 
bedeller arasında büyük bir farklılık bulunmamaktadır. Merkez İlçede yer 
alan toplam 21 adet taşınmaz içinde ise sadece 2 adet taşınmazın metrekare 
bedelleri diğerlerine göre farklılık göstermiş, taşınmazlardan birine 
metrekarede 1,00-TL, diğerine ise 7,75.-TL takdir edilmiştir (Tablo 3).

Milli Emlak Genel Müdürlüğü MEOP iş zekası programından alınan 
verilere göre; Bozüyük İlçesinde metrekare bedelleri 2,0 - 3,0 TL arasında 
yer alıp, 16 adet taşınmazın bedelleri hem kendi içinde hem de İl bazında 
ortalama metrekare bedelleri ile uyumluluk göstermektedir. Osmaneli 
İlçesinde ortalama m2 bedellerinin üzerinde yer alan 3 adet taşınmaza m2’si 
9,00.-TL takdir edilmiş olup, söz konusu parsellerin yerleşik alan olan Ciciler 
Köyünde yer alması, Sakarya Nehri kenarında bulunması, üzerlerinde zeytin 
ağaçlarının olması ve bu bölgenin Akdeniz iklimi yansıtması etkili olmuştur. 
Satışa konu taşınmazların % 75’inin yer aldığı Söğüt İlçesine bakıldığında 
ise; taşınmazların büyük bir bölümüne 1,0.-TL metrekare bedeli takdir 
edildiği görülmektedir. 3 adet Çaltı-Şen mahallesinde yer alan taşınmaza 
metrekarede 10,0.-TL takdir edilmesinin nedeni ise taşınmazların hem 
yerleşim yerine yakın olması hem de fide üretim tesislerinin yanında yer 
alması ve Akdeniz iklimini yaşatmaları nedeniyle taşınmazların arsa vasfı 
özelliğine sahip olduğundan hareketle bedel takdirlerinin yapılmış olduğu 
görülmektedir. İnhisar İlçesinde ise metrekare bedelleri 0,6 - 1,2 TL arasında 
takdir edilmiş olup, iki adet taşınmaz için 6,04.-TL bedeli belirlenmiştir. 
Söz konusu iki taşınmaz Muratça ve Hisacıkköy yerleşim alanı içinde 
kaldığından bedellerin tespitinde taşınmazların arsa vasfı özelliğine sahip 
olduğundan hareketle bedel takdirlerinin yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

Tablo 3. İlçe bazında satış bedelleri

İlçe En Yüksek-En Düşük 
m2 Satış Bedeli (TL)

Ortalama m2 

Satış Bedeli (TL)
Nihai Satış 
Bedeli (TL)

Gölpazarı 1,23 - 3,8 2,06 181.530,99
Merkez 1,00 - 7,75 2,94 126.566,54

Bozüyük 2,00 - 3,00 2,53 47.484,40
Osmaneli 3,00 - 9,00 5,83 106.255,67

Söğüt 0,65 - 10,0 1,17 882.903,59
Yenipazar 1,18 1,18 534,31

İnhisar 0,63 - 6,04 1,34 82.273,96

Söz konusu 703 adet taşınmazın 21 adedi taksitle, 682 adedi ise peşin 
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olarak satışa konu olmuştur. Gölpazarı İlçesinde 54 adet taşınmazın peşin, 
11 adet taşınmazın taksitli; Merkez İlçede 18 adet taşınmazın peşin, 3 
adet taşınmazın taksitli; Bozüyük İlçesinde 13 adet taşınmazın peşin, 3 
adet taşınmazın taksitli; Osmaneli İlçesinde 10 adet taşınmazın peşin, 2 
adet taşınmazın taksitli, Söğüt İlçesinde yer alan 538 adet taşınmazın 
tamamının peşin, Yenipazar ilçesinde yer alan 1 adet taşınmazın peşin ve 
İnhisar İlçesinde yer alan 48 adet taşınmazın peşin ve 2 adet taşınmazın 
da taksitli olarak satışının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir (Şekil 1). Bu 
durumda taşınmazların yaklaşık % 97’sinin satışı peşin kalan % 3’ünün 
satışı ise taksitli olarak gerçekleştirilmiş ve toplam 1.427.538,46.-TL satış 
bedeli elde edildiği görülmektedir.

Şekil 1. İlçe bazında satış şekli (Peşin/Taksitli)

Söz konusu 703 adet taşınmazın satış işlemleri birinci kez de 
gerçekleştirilmiş olup, bu taşınmazlardan 698 adedi kullanıcısına, 4 adedi 
paydaşa ve 1 adedi ise kullanıcısı olan kiracısına satıldığı tespit edilmiştir 
(Tablo 4).

Tablo 4. Taşınmaz bazında hak sahipliği durumu

İlçeler Paydaş (adet) Kiracı (adet) Kullanıcı (adet)

Gölpazarı 65

Merkez 4 17

Bozüyük 16

Osmaneli 1 11

Söğüt 538

Yenipazar 1

İnhisar 50
Toplam 4 1 698
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Taşınmazların büyük bir bölümünün buğday ekilmek üzere işgal 
edildiği, hububat ekimi yapılan taşınmaz sayısı toplam 691 adet, meyve 
bahçesi ve fidanlık olarak kullanılan taşınmazların toplam sayısının ise 
12 adet olduğu ve toplam taşınmazların % 1,7’sine karşılık geldiği dikkat 
çekmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. İl bazında taşınmazlarının fiili durumları

İlçeler
Taşınmazların İşgal Şekli

Fidanlık (adet) Meyvelik (adet) Hububat ekimi 
(adet)

Gölpazarı 7 1 57
Merkez 4 17

Bozüyük 16

Osmaneli 12

Söğüt 538

Yenipazar 1

İnhisar 50
Toplam 7 5 691

6292 Sayılı Kanunun 12. maddesinin uygulanmasını düzenleyen 355 sıra 
sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasında; “İdarece 
taşınmazların 31.12.2011 tarihinden önceki tarımsal amaçlı kullanımının 
tespitinin bu tarihten sonra yapılması da mümkündür. Taşınmazların 
31.12.2011 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanıldığının 
belirlenmesi işlemi; Milli Emlak veya muhakemat birimlerinin kayıtlarında 
bulunan ve birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler (tespit tutanağı, ecrimisil 
ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum 
ve kuruluşlarının yazıları, muhtar ve bilirkişilerin yazılı beyanları, kadastro 
veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, 
belirtmeler vb.) dikkate alınarak yapılır” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 
Ayrıca; hak sahiplerinin, doğrudan satışa konu edilen taşınmazlar için son 
beş yılda ödedikleri ecrimisil ve kira bedelleri başvuru tarihinden itibaren 
satış bedelinden mahsup edilmektedir. Söz konusu madde uygulaması 
ile ilgili olarak; 31.12.2011 tarihinden önceki tarımsal amaçlı kullanımın 
tespiti için Bozüyük, Söğüt ve İnhisar İlçelerinde herhangi bir ecrimisil 
takibatının bulunmadığı, bu İlçelerde daha çok muhtar ve bilirkişilerin 
yazılı beyanlarının dikkate alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca; Gölpazarı, 
Merkez, Osmaneli ve Yenipazar İlçelerinde 2003-2016 tarihleri arasında 
takibatı yapılan dolayısıyla satış bedelinden mahsup edilmiş olan bedellerin 
de yüksek olmadığı anlaşılmıştır (Tablo 6).
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Tablo 6. İlçe bazında ecrimisil tahsilatı

İlçeler Ecrimisil Tahsilatı (TL)

Gölpazarı 17.481,55

Merkez 9.279,92

Bozüyük -

Osmaneli 20.067,22

Söğüt -

Yenipazar 121,9

İnhisar -

6292 Sayılı Kanun’da geçen iki yıllık başvuru süresi 28.04.2014 tarihi 
itibariyle sona ermiştir. 01.03.2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6527 Sayılı Kanun’la 6292 Sayılı Kanun’a 
eklenen geçici 2. maddesinde yer alan “Kanunun 12. maddesi gereğince 
Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, aynı maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir 
yıl başvuru süresi verilir” hükmü gereğince başvuru süresi bir yıl daha 
uzatılmış olup, bu süre 27.04.2015 tarihinde sona ermiştir. Daha sonra; bu 
Kanun’dan haberi ve bilgisi olmaması nedeniyle veya başkaca sebeplerle 
bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için İdareye başvuramayan çok 
fazla hak sahibi olduğu dikkate alınarak; halen başvuruda bulunmayan hak 
sahiplerinin satışa başlanmasından sonra da başvurularını sürdürebilmeleri 
amacıyla, 07.09.2016 tarihli ve 29824 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
20.8.2016 tarihli ve 6745 Sayılı Kanun’la 6292 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 
4. madde ile de; 1 yıl daha süre uzatılmış ve bu kapsamda Hazineye ait 
tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibariyle; süresi içinde başvurmayanlar, bir yıllık ek başvuru süresi 
içerisinde 06.09.2017 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. 
Bakanlar Kurulu’nun 2017/10842 Kararı ile söz konusu süre 1 yıl daha 
uzatılarak 07.09.2018 tarihinde sona erecektir.

07.09.2016 tarih ve 29824 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 
sayılı Yatırımların Proje Kapsamında Desteklenmesi İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 69. maddesi uyarınca, 2B ve 
tarım arazilerinin satışını düzenleyen 6292 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 
Satışı Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile süresi içerisinde başvuru 
yapmayan kullanıcılara ek başvuru süresi verilerek, 6292 Sayılı Kanun’un 
12. maddesinin üçüncü fıkrasına “26.04.2012 tarihinden sonra belediye 
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ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre 
değerlendirilir.”  hükmü eklenmiştir. Buna göre; söz konusu süre uzatımları 
çerçevesinden bakıldığında; hak sahipliği başvuru sürecinin yaklaşık % 
84’ünün 2014 ve 2015 yıllarında, % 10’unun 2013 yılında, % 5’inin ise 
2016 ve 2017 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Kanun’un yürürlük tarihi 
olan 26.04.2012 tarihinden önceki başvuruların ise 4070 Sayılı Kanun 
kapsamında hak sahipliği şartlarını taşıyanları gösterdiği anlaşılmaktadır 
(Tablo 7).

Tablo 7. Yıllar itibariyle ilçe bazında başvuru sayısı (adet)
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2012 - - 1 - - 1

2013 - 8 - - - 61 7

2014 60 8 5 1 4 205 25

2015 3 4 6 - 12 242 12

2016 2 1 _ - - 11 2

2017 - - _ - - 11 2

Toplam 65 21 12 1 16 531 48

*6292 sayılı kanunun yayımından önce 2007-2011 tarihleri arasında 4070 sayılı Kanun 
kapsamında Söğüt İlçesinde 7 adet, İnhisar İlçesinde 2 adet başvuru olmuştur.

Mülga 4070 Sayılı Kanun’la getirilmiş olan başvuru süresi 2006 yılında 
sona ermiş, ancak 6292 saylı Kanun’un 14. maddesinin 4. fıkrası ile bu 
Kanun’a göre hak sahibi olanlar 6292 sayılı Kanun kapsamına almıştır. 
Satılamayacak taşınmazlardan olmaması şartıyla; 6292 sayılı Kanun’un 
14.maddesinin 4. fıkrası gereğince mülga 4070 sayılı Kanunun 5., 6. ve 
7. maddelerine göre süresi içerisinde başvuruda bulunanlardan mülga 
4070 Sayılı Kanun’a göre hak sahibi olduğu anlaşılanlar, 6292 Sayılı 
Kanun’un 12.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen kullanım şartlarını taşıyıp 
taşımadığına bakılmaksızın hak sahibi sayılmıştır. 355 sıra sayılı Milli Emlak 
Genel Tebliğinin 13. maddesinin 10. fıkrasında; “Mülga 16.02.1995 tarihli 
ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5., 
6. ve 7.maddelerine göre süresi içerisinde İdareye başvuruda bulunanlardan 
halen hak sahipliği şartlarını taşıyanlar Kanun’un 12.maddesine göre hak 
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sahibi sayılır ve Kanun’da yer alan satış bedeli ve ödeme koşullarından 
taşınmazın varsa imar planında tarımsal kullanım dışındaki amaçlara 
ayrılmaması ve fiilen tarımsal amaçlı olarak kullanılıyor olması şartıyla 
aynen yararlanır. Kanun’un 12. maddesinin yedinci fıkrasında başvuru 
tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedellerinin 
satış bedelinden mahsup edileceği belirtildiğinden; bu kapsamda kalan hak 
sahiplerinin daha önce yaptıkları başvurular Kanun’un yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla yapılmış kabul edilir” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 
Dolayısıyla 2012 tarihinden önceki 9 adet başvuru mülga 4070 sayılı 
Kanun’dan gelmektedir. Bunun yanında Gölpazarı, Merkez, Osmaneli, 
Yenipazar ve Bozüyük İlçelerinin tamamı ile İnhisar ve Söğüt İlçelerinde 
hak sahiplerinin büyük çoğunluğunun başvurusu 6292 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılmıştır. Özellikle Söğüt İlçesinde 
başvuruların yarısının Kanun’un ilk uzatıma gittiği ve hak sahipliğinin 
27.04.2015 tarihinde sona erdiği dönem içine rastladığı anlaşılmaktadır. İl 
genelinde satışa konu olan 703 adet taşınmazın 35 adedi hariç 668 adedinin 
tapuda ferağ işlemlerinin de tamamlandığı, yani taşınmazların % 95’inin 
satış işleminin de gerçekleştirildiği tespit edilmiştir (Tablo 8).

Tablo 8. Yıllar itibariyle ilçe bazında satışı gerçekleştirilen taşınmazların tapuda 
devir sayısı
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2012 - - - - - -

2013 - - - - - -

2014 - - - - - -

2015 - - - - - -

2016 53 18 10 1 13 223 45
2017 1 - - - - 299 5
Devredilmeyenler 11 3 2 - 3 16 -
Toplam 65 21 12 1 16 538 50

Tapuda devir işlemi yapılan yani şahıslar adına mülkiyetin tescil edildiği 
tarih aralıklarına bakıldığında ise; 2016 yılı itibariyle toplam taşınmazların 
% 52’sinin, 2017 yılı itibariyle de yine toplam taşınmazların % 43’ünün 
tapuda işlemlerinin tamamlandığı görülmektedir. Tapuda henüz şahıslar 
adına tescil edilmeyen taşınmaz sayısı 35 olup, bu durumun % 5’e karşılık 
geldiği anlaşılmaktadır. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Dünyadaki nüfus artışı ile birlikte günümüzde bazı ülkelerde görülen 
ve gelecekte de diğer ülkelerde ortaya çıkma riski bulunan açlık sorunu 
toplumları tedirgin etmektedir. Bu durum sınırlı bir kaynak olan 
arazinin verimli kullanılmasının yanında tarım alanlarının tarım dışı 
amaçlarla kullanılmalarının ve parçalanmalarının önüne geçilmesini 
gerektirmektedir. Türkiye’de arazi politikasının genel çerçevesi Anayasa 
ile belirlenmekle birlikte tarım arazilerinin korunması ve etkin 
kullanılmasına yönelik kamu politikaları ve yasal düzenlemelerle de 
desteklenmektedir.

Bu çalışmada, tarım arazilerinin etkin kullanılmasına yönelik yasal 
düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan ve 26.04.2012 tarihlinde 
yürürlüğe giren 6292 Sayılı Kanun’unun 12. maddesi uyarınca mülkiyeti 
Hazineye ait olan tarım arazilerinin satışı ile ilgili olarak satış bedellerinin 
belirlenmesi, taşınmazların mülkiyet, hak sahipliği ve fiili durumları ile 
satış işlemelerinde yaşanan sorunlar Bilecik İli dahilinde analiz edilmiştir. 
Bu amaçla, İl dahilinde toplam 7 İlçeyi kapsayan ve Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü MEOP iş zekası programından alınan 703 adet taşınmaz üzerinde 
inceleme yapılmıştır. Araştırma sürecinde MEOP iş zekası programından 
alınan verilerin yanında Bilecik Valiliği (Defterdarlık) ve taşınmazın 
bulunduğu İlçe Kaymakamlıklarından da (Mal Müdürlüğü) çeşitli bilgilere 
ulaşılmış, veriler ve elde edilen bilgiler birlikte değerlendirilerek, anılan 
Kanun’un uygulanmasında herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

Pazaryeri İlçesi hariç olmak üzere satışa konu toplam yüzölçümü 
2.812.587,57 m2 olan 703 adet taşınmaz ile ilgili verilerin ve bilgilerin 
yorumlanmasından elde edilen sonuçlara göre; taşınmazların % 97’sinin 
Hazine mülkiyetinde, % 3’ünün ise özel şahıslarla hisseli olduğu, 
uygulamada özellikle rayiç bedellerin tespitinde gerçeğe uygun hareket 
edildiği, taşınmazların fiili ve hukuki tüm özelliklerinin dikkate alındığı, 
bedellerin ayrı ayrı belirlendiği, blok halinde tespitlerin yapılmadığı, 
taşınmazların üzerinde muhdesat bulunup bulunmadığının tutanaklarda 
belirtildiği ve muhdesatlara bedel hesaplanmadığı, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için görüş alındığı, İlçe 
bazında ve İl genelinde bedellerin birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olduğu, 
birbirine yakın ve emsal olabilecek taşınmazlarda tutarsız rayiç bedellerin 
bulunmadığı anlaşılmıştır. İlçe bazında ortalama m2 satış bedelleri dikkate 
alındığında İl dahilinde ortalama m2 satış bedelinin 2,43 TL olduğu tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine ve Milli 
Emlak Genel Müdürlüğünün Hazineye ait tarım arazilerinin satışına esas 
rayiç bedellerin değerleme usul ve esaslarına ilişkin 2014.1 sıra sayılı 
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Genelgede belirtilen hususlara uygun tespitlerin yapıldığı anlaşılmıştır. 
Ayrıca, taşınmazların % 95’inin tapuda hak sahiplerine devredildiği, İlde 
Mayıs 2016- Kasım 2017 tarihleri arasında satışa konu olan 703 adet 
taşınmazın yaklaşık % 97’sinin satışının peşin olarak gerçekleştirilerek, 
1.427.538,46 TL tutarındaki satış bedelinin gelir olarak kaydedildiği 
anlaşılmıştır.

Hazineye ait tarım arazilerini doğrudan satın almak isteyenlerin 
başvuru süresi olan 27.04.2015 tarihine kadar Valiliklere (Defterdarlık) 
ve Kaymakamlıklara (Mal Müdürlüğü) yapılan başvurular sonucunda 
Bilecik İlinde taşınmaz bazında 1038 adet başvuru olmakla birlikte Mayıs 
2016- Kasım 2017 tarihlerini kapsayan dönemde 703 adet taşınmaz satışa 
konu olmuş ve satış işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu rakamlar 
arasındaki farkın, taşınmazların bir bölümünün satışı yapılamayacaklar 
arasında yer aldığı, bir bölümünün özel Kanunlar kapsamında kaldığı ve 
ilgili İdareler tarafından uygun görüş verilmediği, bir bölümünün de 6292 
Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 26.04.2012 tarihi itibariyle belediye 
mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerin sonradan belediye ve mücavir 
alan sınırları dışına çıkarılmış ve tarımsal amaçla kullanılmış olunmasına 
rağmen bu yerlerin satışa konu edilmemesi gerektiği hususundan 
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

26.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6292 Sayılı Kanun’da geçen 
iki yıllık başvuru süresi 26.04.2014 tarihi itibariyle sona ermiş olup, 
gerek Bakanlar Kurulu kararı gerekse Kanunlar ile toplamda 4 kez 
uzatılarak 06.09.2018 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmıştır. Ayrıca; 
taşınmazların 31.12.2011 tarihi itibariyle üç yıldır tarımsal amaçlı 
kullanılıyor olduğunun tespitlerinin bu tarihten sonra da yapılabileceği 
anılan Kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenleme Bilecik İli kapsamında 
değerlendirildiğinde; toplam 703 adet taşınmazın hak sahipliği başvuru 
sürecinin yaklaşık % 84’ünün 2014 ve 2015 yıllarında tamamlandığı, 
yine tapuda şahıslar adına tescil işlemlerinin de % 95’inin 2016 ve 2017 
tarihlerinde gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla söz 
konusu başvuru sürelerinin uzatımına ve tespitlerin 31.12.2011 tarihinden 
sonra da yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kanun’un amacına ulaşma 
sürecini uzatmakla birlikte kamuoyunda da bu sürelerin sürekli olarak 
uzatılacağı izlenimini yarattığı görülmektedir.

Tapuda şerh ve belirtme bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak 
gerek 6292 Sayılı Kanun’da gerekse 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel 
Tebliği’nde yapılan düzenlemede, Hazineye ait tarım arazilerinden mülga 
766 Sayılı Kanunu’nun 37. maddesi gereğince tapu kütüklerinde şerh veya 
belirme bulunanlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 46. maddesine 
göre şerh veya belirtme lehdarları ve bunların kanuni mirasçıları, 
4070 Sayılı Kanun’un 5,, 6. ve 7. maddelerine göre hak sahibi olanlara 
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da Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili kullanım şartı da 
aramaksızın doğrudan satılabileceği yer almaktadır. Yani hak sahipliği 
açısından bakıldığında 6292 Sayılı Kanun, 4070 Sayılı Kanun’u yürürlükten 
kaldırmakla birlikte hak sahipliğini sona erdirmemiştir. Nitekim Bilecik 
İlinde 6292 Sayılı Kanun’un yayımlanmasından önce 2007-2011 tarihleri 
arasında yapılmış olan Söğüt İlçesinde 7 adet, İnhisar İlçesinde 2 adet 
başvurunun 4070 Sayılı Kanun’dan geldiğini göstermektedir.

6292 Sayılı Kanun’un sağladığı diğer avantajlar ise satış bedelinin rayiç 
bedelin yarısı olarak hesaplanması ve hak sahiplerine satılan taşınmazlardan 
ecrimisil alınmaması, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi, 
hak sahiplerinin başvuru tarihleri itibariyle son beş yıl için ödedikleri 
ecrimisil ve kira bedellerinin de satış bedelinden mahsup edilmesi olarak 
sayılabilecektir. İl geneline bakıldığında; ecrimisil tahsilatının düşük 
olduğu, Söğüt, İnhisar ve Bozüyük İlçelerinde ise ecrimisil tahsilatlarının 
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Oysa ki satışa konu olan 703 adet taşınmazın 
hak sahipliğinin belirlenmesinde taşınmazların 31.12.2011 tarihi itibariyle 
en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralanması veya kullanılması ve 
kullanımlarının halen devam etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 31.12.2011 
tarihinden önceki dönemler için Söğüt, İnhisar ve Bozüyük İlçelerinde 
ecrimisil tahsilatının yapılmamış olması Hazine açısından bakıldığında 
Hazinenin yoksun kaldığı bir gelirin olduğunu ve aleyhine bir durumun 
oluştuğunu göstermekle birlikte hak sahipliği açısından bakıldığında 
ise mahsuplaşma işleminin yapılmadığını göstermekte, dolayısıyla hak 
sahipleri açısından herhangi bir hak kaybının oluşmadığı görülmektedir.

Tarım arazilerinin satışını düzenleyen mülga 4070 Sayılı Kanun’da 
tarım arazilerini satın alan kişilerin bu arazileri on yıl süre ile tarım 
dışı amaçla kullanmaları yasaklanmış ve bu husus tapu kütüğüne şerh 
ettirilmiştir. 3083 Sayılı Kanun’da da topraklandırılan çiftçilerin geçerli 
sebepleri olmadan aralıksız 3 yıl süre ile topraklarını Kanun’un öngördüğü 
şekilde işlemezlerse toprakların geri alınacağı, dağıtılan toprakların 
bölünemeyeceği, miras hariç devredilemeyeceği, ayrıca kişilerin beş 
yıl süre ile bu arazilerini başka bir tasarrufa da konu edemeyecekleri 
düzenlenme altına alınmıştır. Ancak 6292 Sayılı Kanun’da tarımsal amaçlı 
olarak kullanılan ve halen kullanılmakta olan tarımsal arazilerin hak 
sahiplerine satıldıktan sonra yine bu amaçta kullanımlarının sağlanması 
hususunda tapuya şerh veya belirtme konulmasına ilişkin herhangi bir 
düzenleme getirilmemiştir. Sadece söz konusu taşınmazların sonradan 
tarımsal amaç dışında kullanılması durumunda, taşınmazın satış tarihi 
itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas 
alınarak aradaki farkın kanuni faizi ile birlikte son kayıt malikinden 
tahsil edileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla mevcut yasal düzenlemede, 
taşınmaların tarım dışı amaçla kullanımı engelleyici şerh veya herhangi 
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bir belirtmenin bulunmayışı bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 
Gerek rayiç bedelde sağlanan indirimler ve kira ile ecrimisil bedellerinin 
mahsubu gerekse de taşınmazların doğrudan satışı ile hak sahiplerine 
sağlanan avantajların, bir süre sonra tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı 
olarak kullanılması durumunda, anlamsızlaşmasına ve anılan Kanun’un 
amacından uzaklaşılmasına neden olacağı vurgulanmalıdır.

Çalışmada genel istatistiki bilgiler açısından MEOP iş zekası 
programından yararlanılmıştır. Bu çalışmanın dayanağını oluşturan 703 
adet taşınmaza ilişkin veriler ise Bilecik Defterdarlığı ile taşınmazların 
bulunduğu İlçe Kaymakamlıklarından elde edilmiştir. Çalışma dahilinde 
ihtiyaç duyulan bilgiler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş zekası programında 
İl ya da İlçe bazında standart olarak yer almadığından araştırmacı tarafından 
oluşturulmuştur. Her ne kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğünde yapılan 
işlemlerin daha sağlıklı, hızlı ve verimli olması amacıyla, bir takım altyapı 
ve uygulamalarla desteklenmek suretiyle programlar hazırlanmakta ve bu 
programlar güncel tutulmakla birlikte,  istatistiki bilgilerin kapsamlarının 
daha geniş ve ayrıntılı olarak hazırlanmasının gerekliliği dikkat çekmektedir. 
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İHRACAT VE İHRACAT KREDİLERİ ARASINDAKİ DİNAMİK 
İLİŞKİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR EKONOMETRİK ANALİZ

THE DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND 
EXPORT CREDITS AND AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON 

TURKEY

N. Savaş DEMİRCİ1

ÖZET

İhracat faaliyetleri, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de işletmelere 
ve ulusal ekonomiye farklı alanlarda önemli katkılar sağlamakta ve Türkiye’nin 
büyüme stratejisinin başlıca unsurlarından biri konumunda bulunmaktadır. 
İhracattaki başarı, birçok değişkenden etkilenmekle birlikte ihracata yönelik 
finansman kaynaklarının büyüklüğüne de bağlıdır. Bu noktada ihracat ve ihracat 
finansmanında sık kullanılan kaynaklardan biri olan ihracat kredileri arasındaki 
yakın ilişki önemli hale gelmektedir. Çalışmada, ihracat tutarı ile yurt içi bankalar 
tarafından kullandırılan ihracat kredileri hacmi arasındaki ilişkiler, 2003-2015 
dönemi aylık verileriyle nedensellik, etki-tepki analizleri ve varyans ayrıştırması ile 
incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonuçları; kısa dönemde ihracat kredilerinden 
ihracata doğru bir nedenselliğin varlığını, ihracat kredilerindeki artışın kısa 
dönemde ihracatı da artırdığını ve ihracat kredilerinin ihracattaki değişimin 
kaynakları arasında yer aldığını göstermektedir. Çalışmanın sonuçları ihracat 
kredilerinin ihracata dayalı büyüme stratejileri çerçevesinde Türkiye’de bir kredi 
politikası aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: İhracat, İhracat kredileri, İhracat finansmanı, Nedensellik, 
Etki-tepki analizi, Varyans ayrıştırması

 ABSTRACT

Export activities provide important contributions to businesses and national 
economy on different scopes in whole world as well as our country and are one of 
the main components of Turkey’s growth strategy. Success at export is affected by 
many variables and also depends on volume of financial sources directed to export. 
At this point the close relationship between export and export credits that are one 
of the most frequently used sources for export financing becomes important. 
In this article relations between volume of export and volume of export credits 
given by domestic banks have been searched for Turkey with 2003-2015 monthly 
data by using causality, impulse-response analyses and variance decomposition. 
Econometric analysis results show that causality from export credits to export in 

1     Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, n.savas.demirci@gmail.com
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the short run, a rise in export credits leads to a rise in export and export credits are 
one of the sources of variation in export. Results of article put forward that export 
credits can be used as credit policy instrument in Turkey in the context of export-
led growth strategies. 

Keywords: Export, Export credits, Export financing, Causality, Impulse-
response analysis, Variance decomposition

1. GİRİŞ

Mal, hizmet ve üretim faktörleri piyasalarında uluslararası işlemlerin 
artması ve işletmelerin, devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının ulusal 
sınırları aşan faaliyetlerinin yoğunlaşması olarak tanımlanabilen 
küreselleşme; aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımların, çokuluslu 
şirketlerin çoğalması, dünya sermaye piyasalarının bütünleşmesi ve 
uluslararası ticaretin yaygınlaşması olarak da ifade edilebilir. Küreselleşme; 
20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok ülkede uluslararası ticareti 
kısıtlayan politik engellerin giderek ortadan kalkmaya başlamasıyla ve 
teknolojik gelişmelerin ulaşım ve iletişim maliyetlerini düşürmesiyle 
birlikte hız kazanmış ve dünya ticaretinde ve yabancı yatırımlarda üretime 
kıyasla hızlı bir yükseliş trendi başlamıştır (Deardorff & Stern, 2002: 405; 
U.S. Council of Economic Advisers, 2015: 4). Bu paralelde 1960-2014 
döneminde dolar bazında cari fiyatlarla dünya genelindeki toplam Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yaklaşık 57 katına çıkarken,  mal ihracatı 
ise yaklaşık 146 katına çıkmıştır (wto.org; worldbank.org). Küreselleşme 
genellikle verimliliğin artması, inovatif faaliyetlerin artması ve üretici ve 
tüketicilerin çok çeşitli mal ve hizmetlere daha düşük fiyatlarla ulaşımı 
gibi kazanımlar sunmakla birlikte küreselleşmenin kazanımlarından her 
ülke, her sektör ve her birey eşit olarak yararlanamamakta ve kazananların 
yanında kaybedenler ortaya çıkmaktadır (U.S. Council of Economic 
Advisers, 2015: 7). Küresel ekonomik sisteme entegre olamayan ve gelişmiş 
ülke piyasalarına ulaşamayan düşük gelirli ülkelerde yoksulluk artmakta, 
dünya genelinde ithalat baskısına dayanamayan sektörler, bu sektörlerde 
çalışan vasıfsız işçiler ve küçük ölçekli üreticiler ekonomik olarak zora 
girmekte, finansal krizler düşük gelirli bireyleri daha fazla etkilemekte 
ve küreselleşme sürecinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir 
eşitsizliği artmaktadır. Bu süreçte beşeri sermayeye ve altyapıya yatırım 
yapan, makroekonomik istikrarını sağlamış ve etkin iktisadi politikalar 
uygulayan, yüksek ihracat tutarlarıyla sistemle bütünleşmiş ve yoğun 
olarak doğrudan yabancı yatırım alan ülkelerde yoksulluk azalmakta ve 
ilgili faaliyetler ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Diğer taraftan 
küreselleşme süreci birçok işletmeye uluslararası piyasalara dahil olma 
ve de ihracat faaliyetleriyle daha çok tüketiciye ve yeni pazarlara erişme 
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şansı sunmaktadır (Harrison, 2007: 24-27). Bu bağlamda küreselleşme 
süreciyle birlikte ortaya çıkan en önemli değişimlerden biri de hem ulusal 
ekonomiler hem de işletmeler bazında ihracat faaliyetlerinin artmasıdır.

Küreselleşmeyle birlikte artan uluslararası ticaret hacmine paralel 
olarak yoğunlaşan ihracat faaliyetlerinin makro ölçekte ülke ekonomilerine 
ve mikro ölçekte işletmelere sağladığı katkılar uzun yıllardır ekonomistler 
tarafından tartışılmaktadır. İhracatın ülke ekonomilerine etkisi daha çok 
ihracat-ekonomik büyüme ilişkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. İthalata 
kapalı bir ekonomiye, korumacı politikalara ve yerli üretimin teşvikine 
dayalı, yurt içi kullanım için yurt içindeki kapasitenin artırılmasını ve 
yerli sanayileşmeyi amaçlayan ithal ikameci büyüme modelinin verimlilik 
sorunları ve dışa açıklık rüzgârı nedenleriyle bu modelin dünya genelinde 
özellikle 1970’lerden sonra terk edilmeye başlanmasıyla; birçok gelişmekte 
olan ülke ihracata dayalı büyüme modeliyle kalkınma arayışlarına 
girmiştir (Palley, 2002: 1; Felipe, 2003: 3-4; Kepenek & Yentürk, 2008: 
317). İhracata dayalı büyüme modeline göre ihracat artışı; fiziki ve beşeri 
sermaye birikimi, ticaret, fiyat değişimleri, politik koşullar, gelir dağılımı 
ve coğrafi özellikler gibi birçok faktöre bağlı olan ekonomik büyümenin 
başlıca belirleyicilerinden biridir (Medina-Smith, 2001: 1). Model, ilk 
olarak Romer’in (1986) kurduğu ve Grossman ve Helpman (1991) gibi 
ekonomistler tarafından da savunulan ve modern büyüme teorilerinden 
kabul edilen ve ekonomik büyümenin beşeri sermaye ve yeni teknolojilere 
yatırımdan kaynaklandığını ve ihracatın da öğrenme ve rekabet sayesinde 
teknolojik ilerleme yoluyla büyümeyi destekleyen kanallardan biri 
olduğunu savunan içsel büyüme teorisinde de kendine yer bulmuştur. 
Balassa (1978), Bhagwati ve Srinivasan (1978), Keesing (1979) ve Krueger 
(1980) gibi ekonomistler tarafından etkin bir büyüme ve kalkınma stratejisi 
olarak savunulan ve ihracatın ekonomik büyümenin itici gücü olduğunu 
kabul eden ihracata dayalı büyüme modeline göre ihracat artışı ölçek 
ekonomisi sayesinde birim maliyetleri düşürebilir, uluslararası rekabet 
kanalıyla ve teknoloji transferiyle teknolojik gelişmeleri hızlandırarak 
işgücü verimliliğini artırabilir, cari işlemler dengesine pozitif katkı 
sağlayabilir, kazanılan döviz ile yurt içinde üretilmeyen sermaye mallarının 
alınmasını destekleyerek ekonominin potansiyelini yükseltebilir, sınırlı 
kaynakları ihracatçı sektörlere yönlendirerek kaynakların etkin dağılımını 
sağlayabilir ve sonuçta toplam faktör verimliliği artırılarak ekonomide 
doğrudan ve pozitif dışsalıklar ile üretim ve istihdam artışıyla ekonomik 
büyüme ve kalkınma sağlanabilir. İhracata dayalı büyüme modeli; 1950 ve 
1960’larda Almanya ve Japonya, 1970 ve 1980’lerde Güney Kore, Tayvan, 
Hong Kong ve Singapur ve de 2000’li yıllarda Çin’de ana kalkınma stratejisi 
olarak uygulanarak oldukça somut ekonomik kazanımlar ve yüksek 
büyüme oranları elde edilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda gelişmekte 
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olan ülkelerin ana pazarı olan gelişmiş ülke piyasalarındaki istikrarsızlık 
ve borçlanma oranlarının yüksekliği, gelişmekte olan ülkelerin küresel 
GSYİH’daki ağırlığının giderek artması, arz fazlalığından dolayı üretilen mal 
fiyatlarının düşmesi, gelişmekte olan ülkelerin üretime yönelik yatırımları 
çekme adına yaptıkları düzenlemelerin finansal istikrarsızlıklara neden 
olması, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere olan bağımlılıklarının 
artırması, ilgili modelin yurt içi piyasalarının gelişimine engel olması ve 
gelişmekte olan birçok ülkenin üretim maliyetlerinin göreceli oldukça 
düşük olduğu Çin’le rekabette giderek zorlanması; bu modele ilişkin soru 
işaretlerini çoğaltmış ve dış ticaret açısından sanayileşme ve kalkınma 
stratejilerinden olan ihracata dayalı sanayileşme ve büyüme karşısında 
iç talebe dayalı büyüme modelinin de ciddi bir alternatif olarak ön plana 
çıkmasına neden olmuştur (Palley, 2002: 2; Palley, 2011: 8-17).  Palley’e göre 
(2002) iç talebe dayalı büyüme stratejisi; çalışma haklarını, demokratik 
hakları, etkin bir finansal sistemi ve borç refinansmanını destekleyen 
uygun politikalarla sağlanacak adaletli gelir dağılımı, iyi yönetişim, finansal 
istikrar ve uygun fiyatlı kalkınma finansmanı ile iç talep artırılmasıyla daha 
dengeli bir ekonomik büyüme sağlayabilir. Bununla birlikte ihracata dayalı 
büyüme stratejilerinin ana kalkınma politikası olarak tartışma konusu 
haline gelmesi, ihracatın ülke ekonomileri için önemini ve zorunluluğunu 
azaltmamaktadır.

Makro ölçekte ülke ekonomileri için çok stratejik bir iktisadi faaliyet 
olarak kabul edilen ihracat, aynı paralelde mikro ölçekte işletmeler için 
de potansiyel birçok katkıyı da beraberinde getirmektedir. İhracatın 
işletme ve sektörler düzeyinde olası katkıları, özellikle 2000’li yılların 
başından itibaren ortaya konmaya başlayan firma heterojenitesine dayalı 
yeni ticaret teorilerinde kuramsal olarak açıklanmaya başlanmış ve 
aynı zamanda bu teorilerde ihracatın mikro ölçekteki etkilerinin makro 
ölçekteki yansımaları da incelenmeye çalışılmıştır. İlgili teorisyenlerden 
Melitz’e (2003) göre ticaretin serbestleşmesiyle işletmeler arasında 
verimlilik açısından farklar ortaya çıkmaya başlar ve ihracatçı sektörlerde 
düşük verimlilikle çalışan işletmelerin bir süre sonra sektörden çıkışıyla 
sektördeki kaynaklar yüksek verimlilikle çalışan işletmelere doğru kayar. 
Yüksek verimlilikle faaliyet gösteren işletmelerin artan satışlarının ve 
kârlarının yanında pazar paylarının da artması, sektördeki ortalama 
verimliliği de artırır. Sektörde artan verimlilik ekonomik büyümeye ve ülke 
genelinde refah artışına neden olur. Yine Bernard, Redding ve Schott’a göre 
(2007) yüksek verimlilikle çalışan ihracatçı işletmelerin ilgili sektörlerde 
hakimiyet kurmasıyla artan toplam verimliliğin yurt içine satılan malların 
ortalama fiyatlarını düşürmesi, reel gelirlerin ve sonuçta refahın artmasını 
sağlar. Melitz ve Redding’e göre de (2012) ihracatçı sektörlerde kaynakların 
yeniden dağılımıyla büyüyen işletmeler, yurt dışı ile rekabet etmek için 
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araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) ve teknoloji transferlerine daha fazla 
kaynak aktarmaya yönelerek verimliliklerini daha da fazla artırmaya başlar. 
Sonuçta ihracatçı işletmelerin verimliliklerini artırarak büyümesi; sektörleri 
büyütmekte, yeni iş sahaları ortaya çıkarmakta, üretimi artırmakta ve 
ekonomik büyümeye ve kalkınmaya da katkı sağlamaktadır.

Makro ve mikro ölçekte potansiyel birçok katkıyı da beraberinde 
getiren ihracat faaliyetleri, gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan 
ülkemiz Türkiye için de günümüzde son derece hayati bir öneme sahip 
bulunmaktadır. 1960’ların başından 1980’lere dek ithal ikameci, küresel 
sistemle entegrasyonun hızlandığı 1980’lerden itibaren de ihracata dayalı 
büyüme stratejilerinin izlendiği ülkemizde, özellikle makro ölçekte ihracat 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri ampirik olarak da test eden birçok 
çalışma bulunmaktadır. İhracata dayalı büyüme hipotezinin nedensellik 
testleri ile sınandığı çalışmalardan Özer ve Erdoğan (2006) 1987-2006, 
Aktaş (2009) 1996-2006, Bilgin ve Şahbaz (2009) 1987-2007, Taş (2013) 
1982-2010, Küçükaksoy, Çifçi ve Özbek (2015) 2003-2015 ve Taş, Ağır ve 
İğde (2016) 1998-2015 dönemleri verilerini kullandıkları çalışmalarında 
ihracattan ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin varlığına ulaşmakla 
birlikte Taştan (2010) 1985-2009 ve Ener, Karanfil ve Yıldırım (2015) 1980-
2013 dönemlerinde ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisine 
ulaşamamışlardır. Çalışmalar ağırlıklı olarak 1980 sonrasında ülkemizde 
ihracata dayalı büyüme modelinin geçerli olduğunu desteklemekle beraber 
uzun yıllardır birlikte büyüme seyri izleyen ekonomik büyüme ve mal 
ihracatı arasındaki yakın ilişki 2011’den itibaren bozulmaya başlamıştır:

Grafik 1. GSYİH ve İhracat Yıllık Reel Büyüme Oranları (%)

Kaynak: tuik.gov.tr

2007-2008 küresel finansal krizin etkilerinin halen geçmemiş olması 
nedeniyle gelişmiş ülke piyasalarının toparlanamamasına, 2011’de 
Ortadoğu’da yaşanmaya başlayan siyasi istikrarsızlıkların devam etmesine ve 
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Rusya’nın yaşadığı ekonomik krize bağlı olarak daralan piyasaların etkisiyle 
GSYİH ile ihracatın reel büyüme oranları ayrışmaya başlamış ve ülke 
ekonomisi özellikle iç talebin büyümeye katkısı ile büyümeyi sürdürmüştür. 
Ülkemizde son yıllarda ihracata ilişkin sorunlar yaşanmasına rağmen, 
ihracat ülke ekonomimiz için önemini ve potansiyelini korumaktadır.  

Hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler açısından son derece önemli 
olan ihracat faaliyetlerinin işletme ölçeğinde finansmanı da özellikle 
ülkemizin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde önemli 
bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. İhracatçı bir işletmenin ihracat 
faaliyetlerindeki başarısı ihracata konu ürünün özellikleri, fiyatı ve teslim 
koşullarının yanında ihracatçının ithalatçıya sunduğu ödeme koşulları ile 
de yakından ilgilidir. Rekabetin yoğun olduğu ve ödemelerin çok azının 
peşin olarak yapıldığı uluslararası ticarette ithalatçıya tanınacak uygun 
vadeler ihracatçı işletmelere önemli rekabet avantajları sağlamaktadır 
(Bankenverband, 2015: 1). İhracata konu ürünlerin sevkiyatı ile ödemenin 
yapılmasına dek geçen ve ayları bulabilen süreç nakit akışı sağlamadığı için 
ihracatçı işletmeler açısından finansman açığı ortaya çıkar ve bu işletmeler 
faaliyetlerini sürdürebilmek için bu açığı finanse etmek zorundadır. Bazı 
büyük işletmeler ihracat faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
çalışma sermayesini kendi kaynakları ile finanse ederken, birçok işletme ise 
açığın finansmanı için yabancı kaynaklara ve dış desteklere ihtiyaç duyar. En 
genel haliyle mal ve hizmet ihracatının garanti, sigorta ve krediler aracılığıyla 
finanse edilmesi olarak tanımlanabilen ihracat finansmanı; devlet destekli 
ve özel ihracat kredi kuruluşları, ticari bankalar, sigorta şirketleri, faktoring, 
forfaiting ve leasing şirketleri tarafından sağlanır (oecd.org; ICAEW, 2012: 11; 
Akhtar, Carpenter, Driessen ve Taylor, 2016: 5). İhracatın finanse edilmesinde 
en sık kullanılan finansman kaynaklarından biri de reeskont kredileri, 
sevk öncesi ve sonrası krediler, ihracata hazırlık kredileri, ihracata dönük 
üretim ve yatırım kredileri, ihracata yönelik işletme sermayesi kredileri vb. 
şeklinde bankacılık sektörü tarafından sunulan ihracat kredileridir. 2015’te 
ülkemiz bankacılık sektörünün sağladığı 24,3 milyar dolarlık nakdi ihracat 
kredileri hacminin %61’ini ihracatın geliştirilmesi, ihracatçıların uluslararası 
ticaretteki paylarının ve rekabet güçlerinin artırılması amaçlarıyla 1987’de 
kurulan ve dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ihracatın geliştirilmesi için 
kredi, garanti ve sigorta desteği sağlayan çok stratejik bir öneme sahip resmi 
destekli ihracat finansman kuruluşu niteliğindeki Türkiye İhracat Kredi 
Bankası A.Ş./Türk Eximbank kredileri oluştururken, %39’unu da diğer banka 
kredileri oluşturmuştur. 2015 yılında bankacılık sektörünün kullandırdığı 
ve tamamına yakınının mal ihracatı yapan sektörlere sağlandığı 56,1 
milyar dolarlık yeni nakdi ihracat kredilerinin %36’sı Eximbank tarafından 
sağlanmışken, %64’ü ise diğer bankalar tarafından verilmiştir (bddk.gov.tr; 
eximbank.gov.tr; Eximbank, 2016: 9-31). Ülkemizde bankacılık sektörünün 
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kullandırdığı nakdi ihracat kredilerinin hacmi ile son yıllarda sağlanan 
göreceli finansal istikrar ve ihracata dayalı büyüme modeline yönelik 
stratejiler ile ciddi oranda artan mal ihracatı tutarı 2000’li yılların başından 
itibaren benzer bir büyüme trendi izlemektedir.

Grafik 2. Yıllık İhracat Tutarları ve İhracat Kredileri Hacmi (2002-2015)

Kaynak: tuik.gov.tr; bddk.gov.tr

Bankalar tarafından kullandırılan ihracat kredileri hacmi, 2002’de yaklaşık 
5 milyar dolar iken, 2015’te 24 milyar doları aşmıştır ve kredi hacmi 2015’teki 
143,8 milyar dolarlık toplam ihracatın %17’sine karşılık gelmekteyken, aynı 
yıl yeni kullandırılan ihracat kredisi tutarının mal ihracatına oranı ise %40’a 
yaklaşmıştır. Bu bağlamda sayısal veriler de, ihracat kredilerinin hem hacim 
hem de kullanım tutarı açısından ülkemizde ihracatı destekleyen en önemli 
finansal araçlardan biri olduğunu teyit etmektedir.  

Ülkemizde makro ve mikro ölçekte birçok potansiyel katkıyı beraberinde 
getiren ve büyüme stratejisinin de başlıca unsurlarından biri olan ihracat 
faaliyetleri ile ihracat finansmanında sık kullanılan kaynaklardan biri olan 
ihracat kredileri arasındaki yakın ilişkinin daha ayrıntılı bir şekilde analiz 
edilmesi, ihracatçı işletmelere yönelik uygulanacak kredi politikalarının ve 
ulusal düzeyde ekonomi açısından önem arz eden ihracata dayalı büyüme 
stratejileri açısından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışma 
kapsamında ülkemiz Türkiye’de ihracat ve ihracat kredileri arasındaki 
dinamik ilişkilerin nedensellik, etki-tepki analizleri ve varyans ayrıştırması 
yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmakta ve bu alanda ülkemizdeki sınırlı 
literatüre de katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçlarla teorik ve 
ampirik literatür araştırılmakta ve daha sonra da 2003-2015 yıllarını 
kapsayan döneme ilişkin ekonometrik analiz sonuçlarına yer verilmektedir.
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2. İhracat-İhracat Kredileri İlişkisi: Teorik ve Ampirik Literatür
İhracat ve ihracat kredileri ilişkisini konu alan teoriler, iki değişken 

arasında pozitif bir ilişkinin varlığını kabul etmekle beraber, nedenselliğin 
yönü üzerinde farklılaşmaktadır. İhracatçı işletmelere uygun şartlarda kredi 
sağlayan gelişmiş bir finansal sistemin ihracat artışına neden olduğunu 
savunan görüşlerin yanında ihracat artışının krediler özelinde dış finansman 
kaynaklarına olan talebi artırarak finansal sistemi güçlendirdiğini savunan 
görüşler de mevcuttur.

Kletzer ve Bardhan (1987), ara malından ziyade nihai mal üreten 
işletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında dış kaynaklara daha 
çok ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle işletmelere uygun şartlarda kredi 
sağlayan ve nihai mal üretimine yoğunlaşmış ve gelişmiş bir finansal 
sisteme sahip ülkelerin daha fazla ihracat yapacaklarını savunmuşlardır. 
Beck’e (2002) göre kaynakların etkin dağıtıldığı gelişmiş bir finansal 
sistemde tasarruflar dış finansman kaynağı özelinde kredi olarak, ölçek 
ekonomisi ile birlikte verimliliği tarım sektörüne kıyasla daha fazla artan 
imalat sanayi sektörüne yöneleceğinden dolayı gelişmiş bir finansal 
sistemin sağlayacağı kredi arzının artışı ile imalat sanayi ürünleri üretimi 
ve ihracatı da artacaktır.

Melitz (2003), yurt dışı pazarlama ve yurt dışı dağıtım kanalları 
organizasyonu maliyetleri gibi ihracata özel maliyetlerin, ihracat süresine 
ve ihracat tutarına bağlı değişken maliyetlerin ve ihracata ilişkin batık 
sabit maliyetlerin uygun vadeli ve maliyetli finansman kaynaklarıyla 
finanse edilme imkânının, işletmeleri ihracata yönlendireceğini ve ihracat 
tutarlarını artıracağını öne sürmüştür. Manova (2013), ihracatçı işletmelerin 
yurt içine yönelik üretim yapan işletmelerden ihracata özel ekstra sabit ve 
değişken maliyetler nedeniyle dış kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymaları 
nedeniyle gelişmiş bir finansal sistemin ve iyi işleyen bankacılık sektörünün 
ihracatı artıracağını belirtmektedir.

İhracatın ihracat kredilerine neden olduğunu savunanlardan Do ve 
Levchenko (2007) ise, yüksek gelirli ülkelerin dış kaynaklara daha fazla 
bağımlı olan sektörlerde ihracat yaptığını ve ihracat artışının kredi talebini 
artırdığını ve ihracatın kredi artışı özelinde finansal sistemi güçlendirdiğini 
savunmaktadırlar. Bems, Johnson ve Yi (2013) ise inceledikleri anket 
sonuçlarından yola çıkarak özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde 
talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan ihracattaki düşüşlerin ihracat 
finansmanına olan talebi de azalttığını öne sürmüşlerdir. 

Benzer ampirik literatür ihracat ve finansal gelişmişlik ilişkisi üzerine 
yoğunlaşmakla birlikte ihracat ve ihracatla daha yakın ilişkili olan ihracat 
kredileri arasındaki özellikle nedensellik ilişkilerini makro düzeyde 
inceleyen çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Amiti ve Weinstein (2009), 
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Japonya’daki 700’e yakın imalat sanayi ihracatçısı işletmenin 1986-1999 
dönemine ait yıllık verilerini panel veri analiziyle incelemiş ve işletmelere 
ihracat kredisi sağlayan bankaların finansal yapılarındaki güçlenmenin bu 
işletmelerin ihracatlarını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Siregar (2010), Endonezya için 1993-2009 döneminde 3 aylık verilerle, 
ihracat tutarı ve ihracat kredileri ilişkisini ARDL sınır testi yaklaşımıyla 
incelemiş ve ihracat kredilerindeki artışın ihracatı artırdığını bulmuştur. 
Chor ve Manova (2012), 2006-2009 döneminde ABD’nin (Amerika 
Birleşik Devletleri) aylık ithalat verilerini kullanarak yaptıkları analizde; 
bankalararası faiz oranının yüksek olmasına bağlı olarak kredi olanaklarının 
düşük olduğu ülkelerin ABD’ye daha düşük tutarlarda ihracat yaptıklarını ve 
bu etkinin dış finansman kaynaklarına daha fazla ihtiyaç duyan sektörlerde 
daha büyük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yazarlar, ihracatçı işletmelere 
kredi sağlayan bankacılık sisteminde ortaya çıkan kredi arzı düşüşlerinin 
ihracatı da düşürdüğünü göstermişlerdir.

Wamboye ve Mookerjee (2014), 29 Afrika ülkesinin 1975-2007 yıllarına 
ait yıllık özel sektöre kullandırılan banka kredileri ve imalat sanayi ihracatı 
verilerini nedensellik analizi ile inceledikleri çalışmalarında; 7 ülkede 
ihracattan kredilere, 11 ülkede ise kredilerden ihracata doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. Brunner (2015), 54 Asya ve Afrika 
ülkesine ait yıllık verileri panel veri analizinde kullandığı çalışmasında 
ihracat kredileri ve ihracat artışı arasında pozitif ilişkiye ulaşmıştır. 

3. Ekonometrik Analiz

3.1. Veri Seti
İhracat ve ihracat kredileri arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik 

ilişkileri incelemeyi amaçlayan bu ekonometrik analizde; 2003.1-2015.12 
dönemine ait Türkiye’ye ilişkin takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış 
aylık TL bazında mal ihracat tutarları ve yurt içi bankalar tarafından ağırlıklı 
olarak mal ihracatı yapan işletmelere kullandırılan ve Census X-13 yöntemi 
ile takvim ve mevsim etkilerinden arındırılan TL bazında aylık nakdi ihracat 
kredileri hacmi kullanılmıştır. İhracat kredileri hacmine ilişkin veriler 2003 
yılından başladığından, veri seti 2003-2015 yıllarını kapsamaktadır. Aylık 
ihracat tutarları TL bazında aylık ihracat birim değer endeksi (2010=100) 
kullanılarak, aylık ihracat kredileri hacmi verileri ise tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) (2003=100) kullanılarak reel hale getirilirken, tüm seriler doğal 
logaritmaları alınarak analizlere dahil edilmiştir. Aylık ihracat tutarı serisi 
LRIHR, aylık ihracat kredileri hacmi serisi LRIHRK şeklinde kısaltılarak 
kullanılmıştır. Toplam 13 yılı ve 156 ayı kapsayan her 2 değişkene ait veri 
seti, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) web sitelerinden elde edilmiştir. 
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Kurulan ekonometrik modellerin tahmininde ve diğer analizlerde Eviews 9 
ekonometrik analiz programından yararlanılmıştır.

3.2. Yöntem ve Analiz Sonuçları
Durağan olmayan diğer bir ifadeyle birim köke sahip serilerin analizlerde 

kullanılması, ilk olarak Granger ve Newbold’un (1974) değindiği üzere 
sahte regresyon problemine neden olabilmektedir. Zaman serilerine 
ilişkin ekonometrik analizlerde sahte regresyon sorunuyla karşılaşmamak 
için öncelikli olarak serilerin durağanlık durumlarının incelenmesi 
gerekmektedir.

Analizde kullanılan serilerin birim köke sahip olup olmadıklarının 
tespiti için ADF (Artırılmış Dickey-Fuller) birim kök testi tercih edilmekle 
beraber maksimum gecikme uzunlukları 12 alınmış ve Serena ve Perron’un 
(2001) önerdiği şekilde uygun gecikme uzunluğu modifiye AIC (Akaike 
Bilgi Kriteri) ile otomatik olarak belirlenmiştir: 

Tablo 1. ADF birim kök testi 

Değişken

Düzey 1.Fark

t-istatistiği (p-değeri) t-istatistiği (p-değeri)

Sabitli Sabitli trendli Sabitli Sabitli 
trendli

LRIHR

-2,102
(0,2439)
Kritik değer 
%5=
-2,880

-2,434
(0,3602)
Kritik değer 
%5=
-3,440

-26,320
(0,0000)
Kritik değer 
%5=
-2,880

-26,272
(0,0000)
Kritik 
değer 
%5=
-3,439

LRIHRK

-0,996
(0,7537)
Kritik değer 
%5=
-2,881

-2,669
(0,2508)
Kritik değer 
%5=
-3,439

-3,807
(0,0035)
Kritik değer 
%5=
-2,881

-3,837
(0,0173)
Kritik 
değer 
%5=
-3,440

LRIHR VE LRIHRK değişkenlerinin düzey değerlerinde sabitli ve 
sabitli trendli modeller için serilerin durağan olmadıklarını ifade eden sıfır 
hipotezleri reddedilememişken, 1.farkları alındığında her iki modelde de 
birim kökün varlığını ifade eden H0, %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. 
Böylece düzeyde durağan olmayan LRIHR ve LRIHRK serileri 1.farkları 
alınarak birim kökten arındırılmıştır. 
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Klasik birim kök testlerinin sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek 
amacıyla yapısal kırılmayı dikkate alan testlerin de yapılması gerekmektedir. 
Birim kök olmadığı halde birim kök olduğu şeklinde yanlış sonuçlardan 
kaçınmak amacıyla kırılma zamanının bilinmediğini varsayan tekli yapısal 
kırılma testlerinden Zivot-Andrews testi yapılmıştır:

Tablo 2. Zivot-Andrews birim kök testi 

Değişken

Düzey
t-istatistiği (p-değeri) (Olası kırılma zamanı)

Sabitte kırılma Sabitte ve trendde kırılma

LRIHR
-2,854 (0,7604)
Kritik değer %5=-4,443
(2009.6)

-3,607 (0,6248)
Kritik değer %5=-4,859
(2008.9)

LRIHRK
-2,112 (0,9732)
Kritik değer %5=-4,443
(2010.4)

-3,635 (0,6066)
Kritik değer %5=-4,859
(2011.9)

Serideki kırılmaları içsel kabul eden ve serinin sabitinde, trendinde ve 
hem sabitinde hem de trendinde ortaya çıkan kırılmaları inceleyen test, 
Zivot ve Andrews (1992) tarafından geliştirilmiştir. Serilerin sabitinde, 
sabitinde ve trendinde kırılmaları dikkate alan test sonuçlarına göre; ‘Seri 
yapısal kırılmayla durağandır’ şeklinde kurulan alternatif hipoteze karşılık 
‘Seri durağan değildir’ şeklinde kurulan sıfır hipotezinin %5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilememesi, serinin durağan dışılığının yapısal kırılmadan 
kaynaklanmadığını ve yapısal kırılmaların klasik birim kök testlerini 
etkilemediğini göstermektedir. 1.farklarında durağan olan serilere 
eşbütünleşme analizi yapılabilmektedir.

Düzeyde durağan olmayan fakat 1.farkı alınarak durağan hale gelen 
ve bu durumda 1.dereceden bütünleşik seri olarak adlandırılan seriler 
arasında durağan doğrusal bir ilişki mevcutsa durağan dışı bu seriler 
eşbütünleşiktir (Wang, 2009: 49). İlk olarak Granger’ın (1981) ortaya 
koyduğu eşbütünleşme, Engle ve Granger’ın (1987) çalışmalarında teorik 
olarak modellenmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
araştırılması amacıyla çeşitli yöntemlerden yararlanılmaktadır. Engle ve 
Granger’ın (1987) geliştirdikleri statik yaklaşımların yanında Johansen 
(1988, 1991) ve Johansen ve Juselius (1990) tarafından uzun dönemli denge 
ilişkisinin tahminine yönelik geliştirilen ve sistem bazlı yaklaşımı baz 
alan dinamik Johansen yöntemi de sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmada 
Johansen eşbütünleşme testi tercih edilmiştir. 
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Çok değişkenli kısıtlanmamış bir vektör otoregresif (VAR) modele 
dayanan ve eşbütünleşme ilişkisinin tespiti için bu modeldeki katsayı 
matrisinin rankının bulunmasını gerektiren Johansen yönteminde; 
eşbütünleşme vektörlerinin tahmini için Johansen’in (1988) önerdiği 
olabilirlik oranına dayalı iz (trace) testi ve maksimum özdeğer (maximum 
eigenvalue) testleri kullanılabilmektedir. İz testinde en fazla r kadar 
eşbütünleşme vektörü olduğunu ifade eden sıfır hipotezi test edilirken, 
maksimum özdeğer istatistiği ise eşbütünleşme vektör sayısının r 
olduğunu ifade eden sıfır hipotezini, r+1 olduğunu ifade eden alternatif 
hipoteze karşı test eder. Eşbütünleşme testinde matrisin tahmininden 
Gaussian hata terimleri elde etmek amacıyla model için uygun gecikme 
uzunluğunun bulunması gerekir. Uygun gecikme uzunluğunun tespiti 
için genellikle değişkenlerin düzey değerleriyle yer aldığı bir VAR modeli 
tahmin edilir ve belirli kriterler göz önüne alınarak en düşük değere sahip 
gecikme uzunluğu seçilir (Asteriou & Hall, 2007: 322; Enders, 2014: 69). 
Hendry ve Juselius (2000), gecikme uzunluğunun tespitinde gecikmeli 
VAR modelinde otokorelasyon ve değişen varyans problemlerinin 
olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Yine Johansen testine geçilmeden 
önce, uygun gecikme uzunluğu bulunduktan sonra, vektör hata düzeltme 
modeline ilişkin eşbütünleşme denkleminde ve VAR modelinde hangi 
deterministik bileşenlerin bulunması gerektiğine ise Pantula (1989) 
prensibine göre karar verilir.

Eşbütünleşme analizinin ilk aşamasında ihracat ve ihracat kredileri 
arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla VAR modeli kurulmuştur. VAR 
modeline ilişkin uygun gecikme uzunluğu, otokorelasyon ve değişen 
varyans problemlerinin bulunmamasına da dikkat edilerek 3 olarak 
belirlenmiştir.

 Tablo 3. VAR (3) modeli için otokorelasyon ve değişen varyans testleri

Otokorelasyon Değişen varyans

Gecikme uzunluğu LM-stat p-değeri Ki-kare p-değeri

1  4,691735  0,3204 44,33511 0,1605

2  7,133719  0,1290

3  6,328255  0,1759

3 gecikmeli VAR modelinde otokorelasyon ve değişen varyansın 
bulunduğunu ifade eden alternatif hipotezler (H1), %10 anlamlılık 
düzeyinde reddedildiğinden modelde otokorelasyon ve değişen varyans 
sorunu bulunmamaktadır. İstikrar, VAR modelinin sağlaması gereken bir 
diğer koşuldur. Modelin stabilitesi için ters köklere bakılmıştır:
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Şekil 1. AR karakteristik polinomunun ters kökleri
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Polinomun ters köklerinin birim çember içinde yer alması, modelde 
istikrar sorunun bulunmadığını göstermektedir. Vektör hata düzeltme 
modeline ilişkin eşbütünleşme denkleminde (uzun dönemli ilişki) ve VAR 
modelinde (kısa dönemli ilişki) yer alacak deterministik bileşenlerin tespiti 
için ise Pantula prensibinden yararlanılmış ve eşbütünleşme denkleminde 
sabitin olduğu, trendin olmadığı, VAR modelinde sabit ve trendin olmadığı 
Model 2; eşbütünleşme denkleminde sabitin olduğu, trendin olmadığı, 
VAR modelinde sabitin olduğu, trendin olmadığı Model 3 ve eşbütünleşme 
denkleminde sabit ve trendin yer aldığı, VAR modelinde sabitin yer aldığı, 
trendin yer almadığı Model 4 tahmin edilmiştir:

Tablo 4. Pantula prensibine göre uygun modellerin seçimi 

H0
Model 2
İz istatistiği
(kritik değer)

Model 3
İz istatistiği
(kritik değer)

Model 4
İz istatistiği
(kritik değer)

r=0 24,01 (17,98) 15,72 (13,42) 22,63 (23,34) X

r<=1 10,57 (7,55) 2,50 (2,70) 9,37 (10,66)

Pantula prensibine göre eşbütünleşmenin bulunmadığını ifade eden sıfır 
hipotezinin reddedilemediği ilk model uygun model olarak belirlenir. Buna 
göre %10 anlamlılık düzeyinde Model 4, uygun model olarak seçilmiştir. 
Model 4’ün kullanıldığı Johansen eşbütünleşme testlerinin sonuçları şu 
şekildedir
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Tablo 5. Johansen eşbütünleşme testleri 
İz istatistiği
(p-değeri)

Maksimum 
özdeğer 
istatistiği
(p-değeri)

Kritik değer %10 Eşbütünleşme 
hipotezleri

İz Maksimum 
özdeğer

H0         
H1
İz

H0       H1
Maksimum 
özdeğer

22,63
(0,1202)

13,26
(0,3074)

23,34 17,23 r=0   
r=>1

r=0   r=1

9,37
(0,1587)

9,37
(0,1587)

10,66 10,66 r<=1   
r=>2

r<=1   r=2

Eşbütünleşme test sonuçlarına göre ihracat tutarı (LRIHR) ve ihracat 
kredileri hacmi (LRIHRK) arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını 
ifade eden sıfır hipotezinin %10 anlamlılık düzeyinde kabul edildiğini 
göstermektedir. Diğer bir fadeyle iki değişken arasında uzun dönemli ilişki 
bulunmamaktadır. Seriler 1. dereceden bütünleşik olmalarına rağmen 
aralarında uzun dönemli ilişki bulunmadığından kısa dönemli nedensellik 
ilişkilerini araştırmak için değişkenlerin fark değerlerinin yer aldığı 2 
gecikmeli VAR modelinin tahmin edilmesi gerekir.  

Granger (1969) tarafından geliştirilen yaklaşım ile birlikte ekonometri 
alanında sıklıkla kullanılmaya başlayan nedensellik kavramı, bu çerçevede 
ilk olarak Wiener’in 1956 tarihli çalışmasında kendine yer bulmuştur. 
Granger’a göre X’in gecikmeli değerleri Y’nin değerlerinin tahmin 
edilmesine yardımcı oluyorsa, ‘X, Y’nin Granger nedenidir’ denir. 
Seriler arasında nedensellik ilişkisini test eden farklı testler olmakla 
birlikte, standart Granger nedensellik testi düzeyde durağan iki seri için 
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin eşitliğin sağ tarafında yer aldığı 
aşağıdaki iki değişkenli VAR modelinin tahminine dayanır: 

Burada hesaplanan ilgili F-değeri belirli bir anlamlılık düzeyinde kritik 
değerden büyükse ‘Y, X’in Granger nedeni değildir’ şeklindeki veya bj=0’ı 
ifade eden sıfır hipotezi reddedilir ve ‘Y, X’in Granger nedenidir’ denir. 
Aynı şekilde diğer modelin tahmin edilmesiyle hesaplanan F-istatistiği 
kritik değerden büyükse ‘X, Y’nin Granger nedenidir’ denir. Modeldeki 
hata terimleri beyaz gürültü hata terimleri ve ilişkisizdir. Benzer şekilde 
1.dereceden bütünleşik olan fakat eşbütünleşik olmayan seriler için VAR 
modeli değişkenlerin fark değerleri ile tahmin edilerek kısa dönemli 
nedensellik ilişkileri incelenebilir. Bütünleşik olan fakat eşbütünleşik 
olmayan LRIHR VE LRIHRK serileri arasındaki kısa dönemli nedensellik 
ilişkilerinin analizi amacıyla tahmin edilen VAR modellerine dayalı 
Granger nedensellik test sonuçları aşağıdaki gibidir:
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Tablo 6. VAR modeline dayalı Granger nedensellik testleri

VAR(2)

ΔLRIHRK
(Bağımsız değ.)

 F-istatistiği
 (p-değeri)

ΔLRIHR
 (Bağımsız değ.)

F-istatistiği
 (p-değeri)

ΔLRIHR
(Bağımlı değ.) 2,321  (0,0982) --

ΔLRIHRK
(Bağımlı değ.) -- 0,942  (0,3896)

Tahmin edilen VAR(2) modelinde bağımsız değişken LRIHRK’nın 
gecikmeli değerlerinin katsayılarının bir bütün olarak anlamlı olmadığını 
ifade eden sıfır hipotezinin %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmesi, 
LRIHRK’dan LRIHR’ye doğru kısa dönemde nedensellik ilişkisinin 
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte LRIHR’den LRIHRK’ya doğru 
kısa dönemde nedensellik bulunmamaktadır. VAR modeline dayalı 
Granger nedensellik test sonuçları; ihracata özel maliyetlerin, ihracat 
süresine ve ihracat tutarına bağlı değişken maliyetlerin ve ihracata ilişkin 
batık sabit maliyetlerin uygun vadeli ve maliyetli finansman kaynaklarıyla 
finanse edilme imkânlarının, ihracata neden olduğunu savunan Melitz’in 
(2003) ve ihracatçı işletmelerin dış kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymaları 
nedeniyle iyi işleyen bankacılık sektörünün ihracata neden olduğunu öne 
süren Manova’nın (2013) görüşlerini desteklemektedir. Model tahmin 
sonuçları, ihracatın kısa dönemde ihracat kredilerine bağımlı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle ihracat kredileri hacminin gecikmeli 
değerleri, ihracat tutarının tahmin edilmesi için kullanılabilir. 

Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenin gelecekteki değerlerine etkisini 
araştıran VAR modeline dayalı nedensellik testleri; bir değişkende ortaya 
çıkan değişimin diğer değişkenler üzerindeki etkisinin işareti, bu etkinin ne 
kadar sürdüğü ve değişkende ortaya çıkan değişimin kaynakları hakkında 
bilgi vermez. Bu nedenle değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri incelemek 
için etki-tepki analizine ve varyans ayrıştırmasına ihtiyaç duyulur (Brooks, 
2008: 298-300).

Etki-tepki analizi, VAR modeli çerçevesinde tahmin edilen ve belirli 
bir zamanda ortaya çıkan şokun değişkenlerin gelecekteki değerlerine 
etkisini dinamik bir sistem içerisinde ölçen etki-tepki fonksiyonunun 
tahmini ile yapılır. Etki-tepki analiziyle sistemdeki bağımlı değişkenlerin, 
ortaya çıkan şoklar karşısında değişimleri takip edilir (Pesaran & Shin, 
1998: 3; Gujarati, 2003: 853-854). Modeldeki her bir eşitlikteki bağımlı 
değişken için hata terimine uygulanan bir birim şok (etki) karşılığında 
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sistemdeki içsel değişkenlerin gelecekte vermeleri beklenen tepkiler analiz 
yardımıyla incelenir (Enders, 2014: 295-297). Hata terimi aralıklarının 
100 yinelemeli Monte-Carlo simülasyonu ile hesaplandığı ve Pesaran ve 
Shin (1998) tarafından önerilen şekilde değişkenlerin sıralamasından 
etkilenmeyen genelleştirilmiş etki-tepki fonksiyonlarının tahmin 
sonuçları aşağıdaki gibidir:

Grafik 3. Etki-tepki analizi
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Buna göre ihracat kredilerinde meydana gelen 1 standart sapmalık 
pozitif şok ihracatı ilk 2 ay artırmaktayken 3. ayda azaltmakta, 4. ayda 
tekrar artırmakta ve tepki 8 ay boyunca sürmektedir. Diğer taraftan 
ihracatta meydana gelen 1 standart sapmalık pozitif şok ihracat 
kredilerini ilk 3 ay pozitif olarak etkilemekte ve tepki 5 ay sürmektedir. 
Analiz sonuçları, ihracat kredilerindeki artışın kısa dönemde genellikle 
ihracatı da artırdığını ve aralarındaki teorik pozitif ilişkinin varlığını 
teyit etmektedir. 

Varyans ayrıştırması, bağımlı değişkenlerdeki değişimlerin ne kadarının 
kendi şoklarından ne kadarının da diğer değişkenlerin şoklarından 
kaynaklandığı hakkında bilgi verir. Bir değişkende ortaya çıkan şok, 
doğrudan bu değişkeni etkilemekle beraber VAR sisteminin dinamik 
yapısı sayesinde diğer değişkenleri de etkileyecektir. Varyans ayrıştırması 
ile ilgili değişkenin tahmin hata varyansının, kendi şokları ve diğer 
değişkenlerin şokları tarafından açıklanma oranı belirlenir (Brooks, 2008: 
300-301). Cholesky ayrıştırma yönteminin kullanıldığı LRIHR ve LRIHRK 
değişkenlerine ait varyans ayrıştırma tahminleri aşağıdaki gibidir:
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Tablo 7. Varyans ayrıştırması

İhracat (LRIHR) Varyans Ayrıştırması İhracat Kredileri (LRIHRK) 
Varyans Ayrıştırması

Dönem Z(Ay) D(LRIHR) D(LRIHRK) D(LRIHR) D(LRIHRK)

1 100,0000 0,000000 0,507854 99,49215
2 99,64927 0,350729 0,983761 99,01624
3 97,12114 2,878863 1,298306 98,70169
4 96,24808 3,751920 1,590875 98,40913
5 96,25051 3,749488 1,641916 98,35808
6 96,26598 3,734024 1,642201 98,35780
7 96,21560 3,784405 1,648720 98,35128
8 96,18893 3,811065 1,656048 98,34395
9 96,18756 3,812439 1,658146 98,34185

10 96,18837 3,811627 1,658196 98,34180
11 96,18707 3,812929 1,658346 98,34165
12 96,18621 3,813790 1,658560 98,34144

 
İki değişkenli VAR sisteminde ihracat kredi şokları, kısa dönemde ihracatın 

tahmin hata varyansının yaklaşık %4’ünü açıklamaktadır, diğer bir ifadeyle 
ihracattaki değişimlerin %4’ü ihracat kredileri kaynaklıdır. İhracat kredilerinde 
ortaya çıkan bugünkü değişimler ihracatın gelecekteki değerlerini çok yüksek 
oranda olmasa da etkilemektedir. İhracat kredilerinin ihracattaki değişimleri 
açıklama gücü 8. aya kadar artmakta ve sonrasında sabit kalmaktadır. 8. ayda 
ihracattaki değişimlerin %96’sı kendi şokları, %4’ü de ihracat kredi şokları 
tarafından açıklanmaktadır. İhracat kredilerindeki değişimin yaklaşık %1,5’i 
ise ihracat kaynaklıdır. İhracat kredileri ihracattaki değişimin kaynaklarından 
biri olmakla beraber ihracat kredilerinin ihracattaki değişimleri açıklama 
gücünün düşük olması, ihracatın birçok mikroekonomik ve makroekonomik 
faktörün etkisi altında olmasıyla açıklanabilir.

4. SONUÇ

İhracat faaliyetleri, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de işletmelere ve 
ulusal ekonomiye farklı alanlarda ciddi katkı sağlama potansiyeli barındırmakta 
ve Türkiye’de büyüme stratejisinin başlıca unsurlarından biri konumunda 
bulunmaktadır. İhracattaki başarı birçok değişkenden etkilenmekle birlikte 
ihracata yönelik finansman kaynaklarının büyüklüğüne de bağlıdır. Bu nedenle 
ihracat ve ihracat finansmanında sık kullanılan kaynaklardan biri olan ihracat 
kredileri arasındaki yakın ilişkinin ayrıntılı şekilde analiz edilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır. İki değişken arasındaki dinamik ilişkilerin analiz edilmesi, 
ihracatçı işletmelere yönelik uygulanacak kredi politikalarının ve ulusal 
düzeyde ekonomi açısından önem arz eden ihracata dayalı büyüme stratejileri 
açısından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada, mal ihracat tutarı ile 
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yurt içi bankalar tarafından ağırlıkla mal ihracatı yapan sektörlere kullandırılan 
ihracat kredileri hacmi arasındaki ilişkiler, 2003-2015 döneminde aylık veriler 
kullanılarak nedensellik, etki-tepki analizleri ve varyans ayrıştırması ile 
incelenmiştir. Nedensellik analizi, kısa dönemde ihracat kredilerinin ihracatın 
Granger nedeni olduğunu ve ihracatın ihracat kredilerine bağımlı olduğunu 
göstermiştir. Analiz sonucu; ihracata özel giderlerin uygun vadeli ve maliyetli 
finansman kaynaklarıyla finanse edilme imkânlarının, ihracata neden 
olduğunu savunan Melitz’in (2003) ve ihracatçı işletmelerin dış kaynaklara daha 
fazla ihtiyaç duymaları nedeniyle kredi kanalları etkin işleyen bir bankacılık 
sektörünün ihracata neden olduğunu açıklayan Manova’nın (2013) görüşlerini 
desteklemektedir. Etki-tepki analiz sonuçları da ihracat kredilerindeki artışın 
kısa dönemde genellikle ihracatı da artırdığını ortaya koymakta ve aralarındaki 
teorik pozitif ilişkiyi desteklemektedir. Varyans ayrıştırmasına göre ise ihracat 
kredileri, birçok değişkenden etkilenebilen ihracattaki değişimin kaynakları 
arasında yer almaktadır.

Çalışmanın; reeskont kredileri, sevk öncesi ve sonrası krediler, ihracata 
hazırlık kredileri, ihracata dönük üretim ve yatırım kredileri, ihracata 
yönelik işletme sermayesi kredileri vb. şeklinde ülkemiz bankacılık sektörü 
tarafından sunulan ihracat kredilerinin kısa dönemde ihracata neden 
olduğunu ve ihracatı pozitif olarak etkilediğini ortaya çıkarması, ihracat 
kredilerinin ihracata dayalı büyüme stratejileri çerçevesinde Türkiye’de 
bir kredi politikası aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Kamu 
veya özel sektör eliyle ihracatçı işletmelere kullandırılan ihracat kredi 
tutarlarının, kredilerde daha uzun vade ve düşük faiz oranları uygulanarak 
veya sübvansiyonlar verilerek, artırılması kısa dönemde ihracat tutarlarını 
artırabilecektir. İhracatın artırılması ile hem ihracatçı işletmeler büyüme 
fırsatları yakalayabilecek hem de makro düzeyde ihracat kanalıyla 
ekonomik büyüme oranına daha fazla katkı sağlanabilecektir.
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YATIRIMCI PSİKOLOJİSİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS 
YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ

ANALYZING INVESTOR PSYCHOLOGY WITH 
BEHAVIORAL FINANCE

Ceren ORAL1,  Elçin KIPKIP 2

ÖZET

Geleneksel finans teorisi kapsamında, bireylerin sergilediği yatırımlara 
yönelik davranışlarının rasyonel olduğu, psikolojinin herhangi bir etkisinin 
olmadığı vurgulanmaktadır. Bahsedilen bu teoride, bireyler yatırıma yönelik 
kararlarında bir kez yaptıkları hatayı bir daha yapmayacakları varsayımı söz 
konusu olmaktadır. Bununla birlikte ortaya çıkan davranışsal finans teorisi, 
geleneksel finans teorisinden ayrı olarak yatırımcıların karar mekanizmalarının 
tamamen psikolojik olaylardan etkilenerek veya daha önceden yapmış oldukları 
yatırımlardan zarar ya da kar elde etmesi sonucunda yaşamış oldukları bu olaylar 
çerçevesinde etkilenerek vermiş oldukları kararların boyutlarını incelemektedir. 
Davranışsal finans daha çok insan davranışlarının ne gibi etkiler yaratabileceğini 
ve bu etkilerin sonuçlarının ne olabileceğini inceleyen bir teori olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmada geleneksel finans teorisi kavramsal açıdan incelenerek, 
davranışsal finans teorisinin teorik altyapısı ve bireylerin yatırıma yönelik karar 
mekanizmalarına etkili olan unsurlar ele alınmıştır. Aynı zamanda geleneksel 
finans teorisi ile davranışsal finans teorisinin farkları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Geleneksel Finans, Yatırım, Davranış 
Psikolojisi.

ABSTRACT

It is emphasized that the scope of traditional finance theory is that there are 
behaviors towards the investments exhibited by individuals and that this is an 
effective effect of psychology. In this theory, people have the assumption that they 
will never make an error once they make investment decisions. The theory of 
behavioral finance thus emerging, apart from traditional finance theory, examines 
the extent to which investors’ decision making mechanisms are influenced entirely 
by psychological phenomena, or influenced by these events, which they have 
experienced as a result of loss or profit from investments. Behavioral finance 
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emerges as a theory that examines what kind of effects can be created by more 
human behaviors and what the consequences of these effects can be. In this study, 
the theoretical background of the behavioral finance theory and the factors that 
influence the decision mechanisms for investing in the individuals are examined 
by examining the traditional finance theory from a conceptual perspective. At 
the same time, the differences between traditional finance theory and behavioral 
finance theory are mentioned.

Keywords: Behavioral Finance, Traditional Finance, Investment, Behavioral 
Psychology.

GİRİŞ

Bireylerin sahip olduğu sermayenin verimli bir şekilde ve aynı 
zamanda etkin olarak kullanılması önemli olmaktadır. Bunu sağlayan 
durum ise yatırım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırımın önemsenmesi, 
yatırım araçlarının neler olduğunun bilinmesi, nasıl yaratılacağı ve nasıl 
kullanılabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu konuya dayalı olarak 
birçok teoriler ve varsayımlar bulunmaktadır. Geleneksel Finans Yaklaşımı 
ve Davranışsal Finans Yaklaşımı gibi teoriler ile bireylerin yatırımsal 
konularda davranış eğilimleri ve sermayelerini değerlendirme konusunda 
yatırıma nasıl yaklaşıldığı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Finans bölümleri ile ilgilenen çalışanlar, bireylerin yatırım konusunda 
karar alma mekanizmaları ve yatırıma dayalı sergiledikleri davranışları, 
belirli teoriler kapsamında dahi olsa net bir sonuç elde edememektedirler. 
Bireylerin karar almaları, günlük hayatta da olsa, finansal alanda da olsa 
birbirinden oldukça farklıdır. O nedenle ki, sosyoloji alanında, psikoloji 
alanında bireylerin davranışları, karar alma süreçleri incelemeye alınmıştır. 
Bununla birlikte, kişilerin almış oldukları karar ve bunun getirmiş olduğu 
tercihler rasyonel biçimde sonuçlanamadığından dolayı davranışsal 
finans teorisi ortaya atılmıştır ve geliştirilmiştir. Davranışsal finansın 
ortaya çıkmasıyla birlikte, bireylerin duygusal, kişisel, sosyal faktörlerden 
etkilenmiş oldukları faktörler baz alınarak, yatırımcı kişilikleri açısından 
neye göre nasıl davrandıkları yani yatırımcıların bu olgulara karşı davranış 
eğilimleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Bu çalışmada, geleneksel finans teorisi ve davranışsal finans teorisi 
açıklanmıştır. Bununla birlikte söz konusu teoriler hakkındaki farklılıklar 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda finansal yatırım araçları 
ve finansal piyasalardaki yatırımcıların karar mekanizmalarını etkileyen 
faktörlere de değinilmiştir.
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1. GELENEKSEL FİNANS TEORİSİ

Geleneksel finans teorisi yaklaşımlarında temel alınan konu, insanların 
yatırıma yönelik davranışlarının rasyonelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu teoride bahsedilen bireylerin yatırım kararlarında bir kez yaptıkları 
hatayı bir daha yapmayacakları varsayılmaktadır. Yatırımcı bireyler, yatırım 
yaptıkça yeni bilgiler elde etmekte ve bu da yatırımcıların beklentilerini 
karşılamaya yeterli olacağı düşünülmektedir. Yatırımcılar, rasyonel olarak 
davranış sergilediği varsayımı altında, yatırımdan beklentileri olan 
getiriler, bu kararları verene kadar katlanmış oldukları maliyetlerden 
daha fazla olursa, yatırım yapmaya yönelmektedirler. Ancak beklentilerini 
karşılayan getirilerin, maliyetten fazla olması yatırımcının yatırım kararı 
alması gibi kesin yargıya ulaşılması mümkün değildir. Yani, yatırımcıların 
katlandıkları maliyetler, yatırımlarından elde ettikleri getiriden az olduğu 
halde yatırım kararı almayabilirler (Böyükaslan, 2012: 6).

Genel olarak bakıldığı zaman geleneksel fayda kuramı, beklenen 
fayda kuramı ile tercihlerin rasyonel olması durumu varsayımlarına 
dayanmaktadır. 

1.1. Beklenen Fayda Teorisi
Fayda, bireylerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri karşılayabilme 

derecesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, 
yatırımcı bireylerin yapmış oldukları yatırımdan elde ettikleri getirinin, 
bireye sağladığı mutluluk olarak da tanımlanmaktadır. Beklenen fayda ise, 
tüm bu durumlardaki sonuçlardan elde edilmesi umulan getirinin ortaya 
çıkmasıdır (Başoğlu, 2009: 137).

Daniel Bernoulli’nin üzerinde çalışmış olduğu bu teoride, belirsizliğin 
olduğu durumlarda bireylerin davranışlarının nasıl olacağı üzerinde 
ölçüm yapılabilir fayda fonksiyonu devreye girmektedir. İnsanlar bir karar 
verirken, bu kararın ileride getirisinin ne olacağı hakkında bilgi sahibi 
olmamaktadırlar ve asıl belirsizlik bu noktadan itibaren başlamaktadır. 
Söz konusu olan durum, faydanın nasıl ölçülebileceğidir. Aynı zamanda 
ortaya çıkan sonuç ile beklenen fayda arasında nasıl bir orantı olduğunu 
belirlemekte gerekmektedir ki her zaman aralarında doğru orantılı giden 
bir ilişki bulunmamaktadır. Buna rağmen, Bernoulli, bireylerin yaptıkları 
yatırımdan elde edecekleri paranın değerinin değil, bu paranın faydasını 
en yüksek miktara çıkarmanın daha önemli olduğunu bu teoriyi ortaya 
çıkararak açıklamaya çalışmıştır (Yıldırım, 2017: 4). Beklenen fayda 
kuramı üzerinde ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, bu çalışmalar 
sonucunda bile belirli zamanlarda sistematik hataların çıkmayacağı 
anlamına gelmemektedir. 
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Teori, üç temel faktöre dayalıdır. Bunlar; beklenti, varlık bütünleşmesi 
ve riskten kaçınma olarak karşımıza çıkmaktadır. Beklenti, toplam 
faydanın, beklenen faydaya eşit olması durumudur. Varlık bütünleşmesi 
veya entegrasyonu, faydanın tamamen bireyin sermayesine bağlı olduğunu 
açıklamaktadır. Riskten kaçınma durumunda ise, yatırımcı bireylerin 
sonucunu öngörebildiği durumları seçmesidir, yani riskli olabilecek 
davranışlardan kaçınmasıdır (Kahneman & Tversky,1979: 263-270).

1.2. Etkin Piyasalar Hipotezi
Eugene Francis Fama 1960’lı yıllarda, kar elde etmeyi amaçlayan ve 

rasyonel davranan bireylerin sonucunda mal ve hizmetlerin piyasada 
gerçek fiyatlarının gerçekleştiği varsayımına dayanarak etkin piyasalar 
hipotezini ortaya atmıştır. Buna göre, var olan bütün bilgilerin piyasadaki 
fiyatların içerisine gizlenmiş olduğu, geçmişte gerçekleşen fiyat seyirlerini 
gözlemleyerek daha fazla getiri elde etmenin mümkün olmadığı 
düşünülmektedir. Ayrıca, menkul kıymetlerin gerçek değerlerini fiyatların 
yansıttığını aktarmışlardır (Erdem, 2015: 3).

Etkin piyasalar hipotezi, kişilerin rasyonel davranış gösterdikleri ve 
aynı zamanda beklenen faydalarını da en yüksek miktara çıkartmak 
olması, kendilerinde var olan bilgileri doğru değerlendirmenin olduğu bir 
hipotezdir (Demir, 2011: 119). Etkinliği paylaşma, operasyon ve bilgi sahibi 
olma durumları etkin piyasaların üzerinde durduğu üç temel durumdur. 
İyi bir kaynak dağılımının olması etkinliği paylaşma, az maliyete katlanılıp 
kaynakların doğru dağılımı operasyon etkinliği, ayrıca fiyatların piyasadaki 
bilgiden oluşması bilgi etkinliği olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2017: 
7). Etkin piyasalar hipotezine göre, piyasada var olan yada olacak olan tüm 
fiyatların, ilgili borçlanma enstrümanlarına bünyesinde barınan bütün 
bilgiyi doğrudan aktarmaktadır. Hipotezde, piyasadaki fiyatların uzunca 
bir süre boyunca kendi değerinden üste çıkması ya da alta inmesinin 
imkansızlığından bahsedilmektedir. Sonuç olarak ise, piyasalarda 
boşluk bulup, daima piyasa değerinin üzerinde bir getiri elde etmek zor 
olmaktadır. Etkin piyasalar hipotezinin dayandığı temel varsayımlar ise, 
yatırımcı bireylerin asıl amacı fayda maksimizasyonunun sağlanması, 
bireylerin hem riske hem de getiriye bağlı tercihler yapmaları, bireylerin 
homojen getiri ve homojen risk beklentilerinin olması ve bilginin özgürce 
elde edilebilmesidir (Turguttopbaş, 2008: 8).

Hipotezde, iktisadi ajanlar daima rasyoneldir. Aynı zamanda menkul 
değerlerin piyasadaki değerlerinin temelde oluşan değere eşit kabul 
etmektedirler. Bahsedilen değer ise, gelecekte elde edilecek nakdin, 
bugünden oluşmuş değerin toplamı olarak ifade edilmektedir. Teoriye göre, 
piyasada oluşan tüm fiyatların gerçek olduğu kabul görmektedir ve risk 
belirli bir seviyeye geldiği zaman, oluşan riske göre ortalama bir getirinin 
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üzerinde getiri sağlanmasının olanaksız olduğunu düşünmektedirler 
(Jensen, 1978: 95).

1.3. Modern Portföy Teorisi
Modern portföy yaklaşımı olarak geçen teori 1950 yıllarında ilk kez 

Henry Markowitz tarafından ortaya atılmıştır. Portföy teorisi ve hisse 
senetlerinin getirileri arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda modern 
portföy teorisi geleneksel finans teorileri kapsamına girmiştir (Yörükoğlu, 
2007: 46).

Yatırımı yapacak olan bireyler o yıllarda risk faktörü haricinde sadece 
yatırımlarından elde edecekleri getiriye bakmışlardır. Finansal sektörlerde 
bulunan yatırımcı ve işgörenlerin risk unsurlarını algılamaya başlamalarıyla, 
elde ettikleri ya da edecekleri getiri ile risklerin arasında bir bağ kurmaya 
başlamışlardır ve bu durumda risk faktörüne daha az katlanıp, daha çok 
getiri elde edecek yatırımlarla ilgilenmişlerdir. Aynı zamanda portföylerin 
çeşitlenmesi için çalışmalar yapmaya başlamışlardır (Böyükaslan, 2012: 
15). Modern portföy yaklaşımına göre yapılacak olan yatırımın riskinin 
azaltılması istendiği zaman, yatırımın birçok menkul değer arasında pay 
edilmesi gerekir (Özcan, 2011: 51).

Modern portföy teorisinin varsayımları, yatırımcı bireylerin yatırım 
kararları yalnızca elde etmek istedikleri getirilere ve riske bağlıdır, sermaye 
piyasası bu teoriye hakimdir, yatırımcı kişiler eşit riske sahip olup daha çok 
getiri elde etmek istemektedirler ve yatırımcılar rasyoneldir (Boyle, Uppal 
& Wang, 2003: 1). Bu teori, piyasadaki bilginin yatırımcılara eşit olarak 
ulaşmaması, yatırımı doğru bir şekilde aktaramaması ve yatırımcıların 
karar alırken rasyonel davranmadığı eleştirilerine maruz kalmıştır 
(Yıldırım, 2017: 12).

2. DAVRANIŞSAL FİNANS TEORİSİ YAKLAŞIMI

Davranışsal finans teorisi, sosyoloji bilimi, psikoloji bilimi gibi çeşitli 
bilim dalları ile yakından ilişkilidir. Psikolojik unsurların yatırım yapacak 
olan bireylerin davranışlarını ne yönde etkisi altına aldığını açıklamaya 
çalışan bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.1. Davranışsal Finans Tarihsel Gelişimi
İnsan düşüncelerini ve davranışlarını anlamak adına 18. ve 19. 

yüzyıl aralığında “homo economicus” yani “ekonomik insan” modeli 
oluşturulmuştur. Buradan hareketle insanların katlanacakları maliyetin 
en aza indirgenmesiyle sağlayacakları fayda ve getirinin daha fazla 
olacağı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ekonomik insan olarak adlandırılan 
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modeldeki bireylerin piyasadaki tüm bilgilerin hepsine sahip olduğu ya 
da olabileceği varsayılmıştır, bundan dolayı yanlış hareket edemeyeceği 
ve rasyonelci bir yaklaşım sergileyeceği öngörülmüştür (Sümer, 2016: 
79). Ancak bu düşüncelerin doğru olmadığını savunan bir yaklaşım olan 
davranışsal finans ortaya çıkarak, bu modele alınan bireylerin kararlarının 
daima rasyonel olamayacağı, yapısal olarak karar alma süreçlerinin belirli 
psikolojik durumlar içerisinde değişkenlik gösterebileceği söylenmektedir.

Psikolojide 1900’lü yıllardan bu yana önümüze gelmiş olan 
davranışçılık kuramı kabul görmüş iken, finansta psikoloji temelli 
davranışsal finans çoğunlukla reddedilmiştir. Ancak bu kuram Adam 
Smith’in insan ve toplum olarak güzel bir durum yaşarken birden kötü 
durum ile karşılaşıldığında mutsuzluğa sebebiyet verdiğini, aynı zamanda 
tam tersinin de olabileceğini belirten düşüncesine kadar dayanmaktadır. 
Buradan yola çıkıldığında, bir riske girme durumunda sonucunda 
olumsuz bir getiri elde edilirse, bu yatırımcıların sonra gerçekleştireceği 
davranışları etkilemektedir. Bunun gibi birçok iktisatçı ve finansçı 
da bu kurama dayandırılan çalışmalar yapmışlardır. Psikolog Daniel 
Kahneman, davranışsal finans adına bir çalışma yaparak 2002 yılında 
Nobel ödülü almıştır, bilişsel psikolog olan Amos Tversky’de bu teoriye 
katkıda bulunmuştur, davranışsal finans kuramı da böylelikle daha çok 
kabul görmeye ve doğrulanmaya başlamıştır. Kahneman, insanların 
davranışlarını, karar verme durumlarını ve elde etmek istedikleri 
beklentilerini araştırarak önemli bir adım atmıştır (Ateş, 2007: 49).

2.2. Davranışsal Finans Kavramsal Çerçeve
Davranışsal finans olarak adlandırılan teori, sosyoloji, psikolojinin 

sosyal alanı ve psikoloji bilimlerine dayanmaktadır. Bireylerin davranış 
ve karar mekanizmalarına dayanan teorilerden yararlanarak finansal 
piyasalarda insan davranışlarını açıklamaya çalışmaktadır (Aydın, 2016: 
98). Davranışsal finans teorisinde geliştirilen çalışmalar ilk olarak bilişsel 
eğilimler daha sonrasında ise duygusal eğilimler olmak üzere iki konu 
başlığı altında incelenmektedir (Sümer, 2016: 79).

Bilişsel eğilimler en hızlı bir şekilde beklentiye ulaşma çabası sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Duygusal eğilimler ise, karar verirken riske girmek 
istememeleri, bir riske girmeleri durumunda kaybedeceklerini düşünmeleri 
ve bunun sonucunda pişmanlık duygusu yaşayacaklarını düşündükleri 
için bu eğilimler ortaya çıkmaktadır (Sefil & Çilingiroğlu, 2011: 252). 
Yatırımcı bireyler üzerinde birçok araştırma yapılmıştır ve bireyler yatırım 
yapma kararı alırken rasyonel düşünüp yapmış oldukları tercihlerini en 
yüksek düzeye ulaştırmak istemeleri, riski üstlenmek istememeleri ve 
menkul değerlerini en fazlaya çıkarma istekleri olmasına rağmen, gerçekte 
durumun böyle olmadığı bulgularına ulaşılmıştır (Göksu, 2013: 21).
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Bireyler hayatlarının her alanlarında hata yapabilen ve çevresinden 
oldukça etki gören varlıklardır. Bazı insanlar risk almayı çok sever, bazıları 
da riskten tamamıyla riskten kaçmayı yeğler. Kişiler bazen hiçbir değeri 
olmadığı halde, başkalarıyla kendini rekabete sokarak riske atılabilmektedir, 
bazen de hiçbir şekilde risk almak istememektedirler. Belirli psikolojik 
eğilimlerle kararsızlık, aşırı güven ya da tam karar verme gibi durumlarla 
da karşılaşılabilmektedir. Davranışsal finans teorisinde, insan her alanda 
rasyonel davranışsal sergilememektedir görüşü benimsenerek, insan 
psikolojisi ve bireylerin davranışsal eğilimleri daha doğru bir şekilde 
aktarılmaktadır (Erdem, 2015: 9).

3. DAVRANIŞSAL FİNANS TEORİLERİ

Davranışsal finans teorileri, geleneksel finans teorileri yeterli 
görülmediği için yatırımcıların davranışlarını ve piyasa anomalilerini 
açıklayabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda, beklenti teorisi, 
temsili yatırımcı modeli, aşırı güvene sahip yatırımcı modeli ve heterojen 
yatırımcılar arasında interaktif boyut üzerine kurulu model açıklanmıştır.

3.1. Beklenti Teorisi
Bu teori Kahneman ve Tversky Beklenti Teorisi olarak da geçmektedir, 

yatırımcıların risk altındayken aldıkları kararların analizi yapılmıştır. Bu 
teoride, yatırımcı bireylerin psikolojisi ile varlıkların fiyatlamalarının 
nasıl olduğu hakkında araştırmalar yapılmıştır ve özellikle hisse senedi ele 
alınmıştır. Geleneksel finans yaklaşımından olan beklenen fayda teorisi ile 
beklenti teorisi hakkında karşılaştırma yapılacak olursa, beklenen fayda 
teorisi, yatırımcı bireylerin tamamen riskten kaçan, risk alıp almaya karşı 
hiçbir şey hissetmeyen ya da riskten asla kaçmayan olarak sınıflandırma 
yapılabilmektedir ancak birey bu sınıflandırmadan üç tanesini de aynı 
anda üzerinde taşıyamamaktadır. Beklenti teorisinde ise, bireylerin 
sermayelerinin miktarına bağlı kalınmadan, bir getiri elde edileceğinde risk 
almayı sevmeyen, fakat zarar edeceği zaman da risk almayı seven bir insan 
tipine bürüneceğinin mümkün olduğunu savunmaktadır (Yörükoğlu, 2007: 
55). Genel anlamda beklenti kuramı, bireylerin karar alma süreçlerinde 
zararlara ve getirilere normalinden daha çok anlam verdiğini açıklamaya 
çalışmaktadır (Tekin, 2016: 79). 

Tversky ve Kahneman’ın geliştirdikleri bir örnekte, bireylere iki 
adet seçenek verilmiştir. İlk olarak, 7500 dolar miktarında bir zarara 
katlanmaları gerekmektedir. İkinci olarak, %75 olasılık verilerek 10000 
dolar zarar edecekleri ya da %25 olasılıkla 10000 dolar getiri elde edecekleri 
belirtilmiştir. Bu iki durumda da bekledikleri zarar 7500 dolar olacaktır fakat 
bu durumda dahi olsa bireyler ikinci olarak verilen seçeneği tercih etmek 
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istemişlerdir. Beklenen fayda teorisine göre bu örnek açıklanmak istenirse, 
bireyler iki seçenek arasında herhangi birisini tercih etmeyeceklerdir, bunun 
nedeni ise zarar edecekleri miktar aynı olmaktadır. Bireyler kaybetmeyi 
yada zarar etmeyi sevmediklerinden dolayı beklenti teorisi burada devreye 
girmektedir, çünkü ikinci verilen seçenekte kayıp ne olursa olsun sonucunda 
kaybetmeme ihtimalinin olduğu göz önüne alınmaktadır. Sonuç olarak, 
zarar ya da getiri elde edilmesindeki etkide, zarar, elde edilen getiriden daha 
fazla bireyleri etkilemektedir (Döm, 2003: 1).

Şekil 1. Değer Fonksiyonu 

Kaynak: Kahneman ve Tversky, 1979: 279.

Beklenti kuramı, yatırımcıların karar almak için harcadıkları zamanda, 
aldıkları kararın sonuçlarından daha çok, zarar ya da getirilere verdikleri 
değerin bireyler açısından daha önemli olduğunu açıklamaktadır. 
Şekil’deki değer fonksiyonuna göre ise, bireylerin kazanç sağlaması için 
riskten kaçtığını, zarar için ise riske yöneldiğini, aynı zamanda bireyin 
kaybetmekten kesinlikle kaçındığını göstermektedir.

Beklenti kuramının varsayımı olarak, psikolojik unsurlar, insanların 
akılcı düşünceden, sistemsel ve tesadüfsüz bir şekilde aynı yöne doğru 
ilerleme gösterdiği gözlemlenmektedir. Yatırımcı bireylerin birbirleriyle 
tesadüf bir şekilde olmadan, aynı menkul değerleri aynı zamanlarda alma 
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veya satma seyirleri olduğu belirtilmektedir, yani yapmış oldukları hatalar 
da, elde etmiş oldukları getirilerde neredeyse birbirleriyle aynı boyutlarda 
olmaktadır (Demir, 2017: 119).

3.2. Temsili Yatırımcı Modeli
Robert W. Vishny, Nicholas Barberis ve Andrei Shleifer’in yapmış 

oldukları psikolojik çalışmalar altında elde etmiş oldukları bulgular 
sonucunda temsili yatırımcı modeli ortaya çıkarmışlardır (Böyükaslan, 
2012: 67). Temsili yatırımcı modeline göre yatırımcı birey, muhafazakarlık 
ve temsili yanlılık olarak iki adet hata yapmaktadır. Muhafazakarlık olarak 
adlandırılan hatada, yatırımcı kişiler yeni bilgiler elde ettiğinde, inandığı 
inançlarını ve kendi normlarını kolaylıkla değiştirememektedir. Temsili 
yanlılık hatasında ise, yatırımcı kişiler belirli bir yargı elde ederken en 
çok dikkat çeken, imkansız görünen faktörlere karşı aşığı duyarlılığı 
belirli istatistikleri görmezden gelme durumudur. Yetersiz tepki gösterme 
muhafazakarlık, gereğinden fazla tepki gösterme temsil edilebilirlik 
yanlılığı olmaktadır (Yörükoğlu, 2007: 63). Aynı zamanda bu iki kavram 
yatırımcıların bilişsel eğilimleri olarak da geçmektedir. 

3.3. Aşırı Güvene Sahip Yatırımcı Modeli
Aşırı güvene sahip yatırımcıların kendilerinde var olan bilgiler dahilinde 

kendilerine karşı fazla güvene sahip olmasını belirtir. Finansal piyasalarda 
bulunan yatırımcı bireyler ve çalışanlar firmalardaki yöneticilerle 
görüşmek, tabloları gözlemlemek gibi belirli faktörlerle bilgi elde ederek, 
kendilerinde bulunan bilgiler ile karşılaştırma yaparak ikisini de birbiriyle 
ilişkilendirerek bir yol izlemeye çalışmaktadırlar. Bunun sonunda yatırımcı 
bireyler kendilerinde bulunan bilgileri gözlerinde fazla büyütmüş ya da başka 
yatırımcı kişilerin görmediği bilgileri kendisi görmüşse, bulunmuş olduğu 
tahminde kendi yaptığı hataları görmezden gelmiş olacaktır. Aşırı güvene 
sahip yatırımcılar, piyasada işlem hacmini arttırma gibi etkiye sahiptirler. 
Bu yatırımcılar aynı zamanda belirli bir getiri elde etmesi sonucunda 
piyasada bulunan diğer kişileri de olumlu yönde etkilemektedirler ancak 
bu durum eksik tepkiye neden olmaktadır. Aynı zamanda pazarın derinliği 
de bu koşullar altında artmaktadır (Odean, 1998: 1916). 

3.4. Heterojen Yatırımcılar Arasında İnteraktif Boyut Üzerine 
Kurulu Model

Harrison Hong ve Jeremy C. Stein isimli araştırmacılar belirli 
çalışmalar yaparak heterojen yatırımcı modeli ortaya çıkarmışlardır. 
Modelde, piyasada bulunan hızlı yatırımcılar ve haber toplamaya çalışan 
bireyler olarak iki tip yatırımcı olduğunu belirterek, bu yatırımcıların 
tek tip bilgi kaynağı kullanarak kısıtlı rasyonaliteye sahip olduklarını 
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öne sürmektedir. Yani her iki yatırımcı tipinde de tam olarak bir 
rasyonellik söz konusu değildir, bu nedenle yatırımcı bireyler hükümete 
açık olan bilgiyle, kısıtlı hareket etmektedirler. Haber toplamaya 
çalışan yatırımcılar, geleceğe dönük olarak edinmiş oldukları bilgilere 
göre tahminde bulunmaktadırlar ancak geçmişte olan bilgilere veya o 
andaki bilgilere erişememektedirler. Hızlı yatırımcılar işte, tam tersi 
bir durumdadır. Yani, bilgi olarak yalnızca geçmişteki var olan bilgileri 
kullanmaktadır  (Hong & Stein, 1999: 2144-2184).

4. GELENEKSEL FİNANS TEORİSİ VE DAVRANIŞSAL 
FİNANS TEORİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Geleneksel finans teorisine bakıldığı zaman yatırımcıların kararlarını, 
psikolojik açıdan ve davranışsal açıdan incelememektedir. Davranışsal 
finans ise, yatırımcıların karar mekanizmalarının tamamen psikolojik 
olaylardan etkilenerek ya da daha önce yaptığı yatırımlardan zarar elde 
etmesi sonucunda veya tam tersi bir şekilde kar etmesi sonucunda, kısacası 
iyi veya kötü olaylardan etkilenerek vermiş olduğu kararların boyutlarını 
ele almaktadır. 

Davranışsal finans teorisinde hesapları karmaşık yapmaktansa, 
kendi sezgilerine güvenerek karar almaktadırlar, genellikle çevresinden, 
yaşadıklarından ve duygularından etkilenmektedirler. Geleneksel finans 
teorisinde ise, insanlar, yatırım yapmak istediği menkul değerlerle ilgili 
olan bütün bilgileri toplamaktadır ve topladığı bilgiler ile getirileri 
hesaplayarak kendisine sağlayacak faydayı belirlemektedir ve rasyonel 
bir şekilde karar almaktadır. Yatırım yapacak olan kişinin akılcı hareket 
edebilmesi için, yaşadığı an ve gelecekte olacaklar ile ilgili bütün 
bilgileri bilmesi gerekmektedir. Davranışsal finansta ise bireylerin sahip 
oldukları bilgilere kendileri açısından bakarak belirli kararlar aldıkları 
belirtilmektedir. Buna göre, aynı bilgiye sahip olan bireylerin farklı 
kararlar alması anlamına gelmektedir. Davranışsal finans teorilerinde 
öncelikle piyasalardaki davranışlar incelenir ve bu incelemeler sonucunda 
belirli bir model elde edilir, bu modele göre yatırımcı bireylerin karar 
alırken gerçekte var olan davranışları belirlenmeye çalışılmaktadır. 
Geleneksel finans teorilerinde ise, öncelikle bir model kurulur ve belirli 
deneyler sonucunda modelin doğru ya da yanlış olduğu belirtilmektedir 
(Şenkardeşler, 2016: 368).

Aralarındaki karşılaştırmaya beklenti teorisi ve beklenen fayda teorisi 
açılarından da bakılacak olursa, beklenti teorisi, yatırımcıların vermiş 
oldukları kararların ne türden olduğunu, beklenen fayda teorisi ise ne 
çeşit kararların akılcı olarak gerçekleştiğini açıklamaya çalışmaktadır 
(Tekin, 2016: 79).
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Tablo 1. Geleneksel Finans Teorisi Bağlamında Rasyonel İnsan ve Davranış 
Finans Teorisi Bağlamında İrrasyonel İnsan

Rasyonel İnsan İrrasyonel İnsan
Tam bilgiye hakim Eksik bilgiye hakim

Geleceği tam olarak öngörebilen Geleceği eksik olarak öngörebilen

Hatırlayabilen Unutabilen

Yanılgılara yer vermeyen Yanılgılara yer veren

Olabilecek değişimleri tahmin eden Olabilecek değişimleri tahmin edemeyen
İradeli İradesiz

Duygusallığı önemsemeyen Duygusallığı önemseyen
Kaynak: Kübilay & Bayrakdaroğlu, 2017: 52. 

Tablo 1’de geçen rasyonel insan ve irrasyonel insan arasında verilen 
özellikler, genel anlamda geleneksel finans teorisi ve davranışsal finans 
teorisi arasındaki farkları ortaya koymaktadır.

5. FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Finansal yatırım araçları, banka mevduatları, tahviller, bonolar, hisse 
senetleri, altın, döviz, repo ve yatırım fonu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Banka mevduatları, vadeli mevduat ve vadesiz mevduat olmak üzere iki 
grupta incelenmektedir. Vadeli mevduatlar, belirli bir sınıra tabidir ve faiz 
geliri elde ettirir. Vadesiz mevduatlar ise, faiz geliri kazandırmamaktadır.

Tahviller, hazine tarafından çıkarılmaktadır. Kısa vadeli borç senetleridir. 
Bonolar, finansman ve hazine bonosu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 
Finansman bonosu özel ya da kamu tarafından çıkarılan kısa vadeli bir 
borçlanma aracı olmaktadır. Hazine bonosu ise, hükümetlerin ihtiyaç 
duydukları kaynaklara iç veya dış borçlanma yoluyla elde etmesidir. Bu 
bonolar ihaleye açılarak da satılabilmektedir (Özcan, 2011: 63).

Hisse senetleri, anonim şirketler tarafından çıkarılmaktadır ve 
yatırımcılara ortaklık hakkı verebilen sermaye piyasasının araçlarındandır. 
Altın, likiditesi yüksek ve güvenilir bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dövize bakıldığında ise, kaydi ve efektif olmak üzere kendi içinde iki gruba 
ayrılmaktadır. Banknotlar efektif, çekler, poliçeler, kredi kartları gibi ödeme 
araçları ise kaydi olarak geçmektedir. Repo, alıcı veya satıcının menkul 
değerlerini belirli bir zamanda ve fiyattan geri alım vaadiyle satım yapmış 
olduğu sözleşme niteliğindedir. Yatırım fonları, piyasadaki çok bulunan 
yatırımcılar için yatırım ortamı sağlamaktadır. Yatırımcılar bu yatırım fonları 
ile ellerinde bulundurdukları tasarruflarını, menkul kıymetlere, sermaye 
piyasası araçlarına yönlendirebilmektedirler (Levinson, 2007: 61-62).
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6. YATIRIMCI BİREYLERİN YATIRIM KARAR 
MEKANİZMASI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR

Ekonomi ve finans teorilerinin çoğu, insanların yatırım kararlarını 
vermeden önce, mevcut tüm bilgiyi rasyonel olarak ve doğru bir şekilde 
hesaba kattığı fikrine dayanmaktadır. Ancak psikolojiyi kendine dayanak 
alan davranışsal finansta, bireylerin irrasyonel davranış ve tekrarlanan 
yargı hataları gösterdiğine ilişkin birçok durum deneysel olarak ortaya 
konulmuştur. Yatırımcıların finansal kararları vermesinde etkili olan birçok 
unsur mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcıların yatırım kararlarına etki eden 
unsurlara değinilmiştir.

6.1. Finansal Unsurlar
Yatırım yapacak olan kişiler gelirlerinden belirli bir miktarını 

tasarruflarının ölçüsünde kenara koyarken, bazı amaçları da önüne alarak 
karara ulaşmaktadır. Bu amaçlar ise, ellerinde tuttuğu sermayelerini koruma 
içgüdüsü, bununla birlikte değerlerinin artışını sağlama isteği ve gelirinin 
devamlılığını sağlama isteği olarak ayrılmaktadır (Usul, 2002: 139).

6.2. Çevresel Unsurlar
Karar mekanizmaları üzerindeki önemli unsurlardan biri çevre unsuru 

olmaktadır. Çevresel unsurlar, sosyal ve kültürel, aile ve diğer etkileşime 
girilen çevre olarak ayrılmaktadır. Aile faktörüne bakılacak olursa, aile 
bireyleri verilecek olan kararlar üzerinde etkili konumda olmaktadır. 
Aynı zamanda kararlar üzerinde onaylama gibi roller üstlenilmektedir. 
Sosyal ve kültürel çevre açısından incelendiğinde ise bireyler bu çevrenin 
de etkisinde kalmaktadırlar. Diğer etki grupları olarak ayrılan faktörde 
ise, bireyin kendisi için rol model olarak gördüğü kişi veya grupları da 
yatırım yapmak için karar verirken referans olarak alabilmektedirler 
(Böyükaslan, 2012: 76).

6.3. Kişisel Unsurlar
Bireylerin yatırımları üzerindeki karar mekanizmalarını oluşturan en 

temel kişisel faktörler, bilgi seviyesi ve buna ayırmış olduğu vakti, yaşı, 
eğitim seviyesi, mesleği, elde ettiği geliri, kendi sahip olduğu kişiliğidir.

Finansal yatırım alanında yeterince bilgi sahibi olmayan kişiler 
piyasalardaki bilgileri ya da belirli çalışmalar sonucunda elde ettikleri 
bilgileri değerlendiremeyeceklerdir. Bilgi seviyelerinin yeteri kadar 
olmaması, kişilerin olabilecek kazançları da elde edememesine neden 
olacaktır. Aynı zamanda kişilerin eğitim seviyeleri de bu durumda önemli 
rol oynamaktadır. Başka önemli faktör ise bireylerin bir gelire sahip 
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olabilmeleridir, bunun nedeni elde ettikleri gelirler tasarrufa, tasarruflar da 
yatırıma dönebilmelidir. Kişilik konusu da ele alındığı zaman, bireylerin 
davranışları, davranış eğilimleri, becerileri ve ilgi alanları da önemli 
faktörleri oluşturmaktadır (Altınköprü, 1980: 13).

7. DAVRANIŞSAL FİNANS TEORİSİ KAPSAMINDA 
YATIRIMCILARIN DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Eğilim, toplumun genelinin uzun bir süre ilgi gösterdiği şeylerdir. 
Bireysel ve toplumsal eğilimler vardır. Bireysel eğilimler psikoloji 
bilimiyle açıklanmaya çalışılırken, toplumsal eğilimler sosyoloji bilimiyle 
açıklanmaya çalışılır. Bununla birlikte, yatırımcıları sosyal, duygusal ve 
bilişsel olmak üzere etkileyen davranış eğilimleri mevcuttur. 

7.1. Sosyal Faktörlere Bağlı Davranış Eğilimleri
Sosyal faktörlere bağlı davranış eğilimleri, toplumda bulunan toplum, 

grup veya bireylerin gösterdikleri davranışlardır. Bireyler, dışlanmaktan 
korktuklarından dolayı ve güvenmek gibi sebeplerden ötürü sosyal davranış 
eğilimlerine uygun davranmaya çalışırlar. Toplumsal olarak hareket etme 
duygusu artmaktadır bu nedenle bireysel hareketler kısıtlanmaktadır. Bu 
durumlar sürü davranışlarını ve toplumsal bilgi paylaşımlarını ortaya 
koymaktadır (Özcan, 2011: 53).

7.2. Duygusal Faktörlere Bağlı Davranış Eğilimleri
Bireylerin sahip olduğu duygular da finans açısından, özellikle de karar 

alma mekanizmasının işleyişi bakımından önemli olmaktadır. Duygu 
kavramı, bireylerin mutlu olma ya da üzgün olma durumları şeklinde 
tanımlanabilmektedir. Öncelikle duygu durumunun finansal karar alma 
süreçleri açısından önemsenmemiştir, fakat sonralarda yapılan çalışmalar 
ile önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Ruhsal duygu durumu 
riskin ve belirsizliğin bulunduğu kararlarda etkisini göstermektedir. 
Kendini iyi hisseden bireyler, kötü hisseden bireylere göre daha olumlu 
bir şekilde değerlendirme yapmaktadırlar ancak kötü hisseden bireyler 
olaylara ve verecekleri kararlara eleştirili bakmaktadırlar (Bayar, 2011: 
147). Duygusal davranış eğilimlerinde, belirsizlikten kaçma durumu, 
kendini kontrol edememe durumu ve pişman olmaktan kaçınma gibi 
davranışlar bulunmaktadır. Birçok birey, bir durum belirsiz ise bu 
durumdan kaçmaktadırlar, bunun nedeni, kendilerine yetebilecek kadar 
bilgiye sahip değiller ise karar almamaktadırlar ya da tam tersi durumlar 
da olmaktadır. Bireyler ellerinde tuttukları portföyleri yönetebilmek 
açısından olumlu bir etki görmek isterlerse kendileri üzerinde kontrol 
sağlamalıdırlar, yani analiz yapabilme durumları kendilerine yetecek 
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kadar olmalı ve iyi yönetilebilmelidir. Aynı zamanda, birçok yatırımcı 
bireyler hata yapabilmektedir ve bunun sonucunda ise pişmanlık duygusu 
yaşamaktadırlar. Ancak karşılaşmış oldukları zarara duygusal olarak 
yaklaşan birey, pişmanlık duymaktadırlar (Küden, 2014: 58). 

7.3. Bilişsel Faktörlere Bağlı Davranış Eğilimleri
Psikoloji bilim dalında yapılmış olan araştırmalar sonucunda geçmişten 

alınan derslerin ve yapılan hataların bilincine varılarak bir gelişme 
gösterilmesinin her zaman geçerli olmadığını ve bireyleri belirli hatalara 
yönlendirdiği incelenmiştir. Bahsedilen hataların önceliğinde bireylerin 
kendilerini doğru değerlendirememe davranışı gelmektedir, edinilen kötü 
tecrübelerden, iyi bir şekilde çıkarım yapmak sınırlandırılmaktadır. Aynı 
zamanda bireylerin bulunmuş oldukları durumları anlamadan kendilerini 
bu durumdan başka bir duruma sürüklemeleri de geçmişte yapmış oldukları 
hataları tekrarlamalarına neden olmaktadır. Bu davranış eğilimi ile birlikte, 
bireylerin kendilerine aşırı güvenli olmaları, aşırı iyimser yaklaşmaları ve 
yaptıkları hataları doğru değerlendirememe gibi davranış eğilimleri de 
ortaya çıkmaktadır (Hirshleifer, 2001: 10-21).  

Aşırı güvenli davranış eğilimi, en önemli hatalardan birisi olarak 
ileri gelmektedir. Kendilerine aşırı güvenen yatırımcılar, piyasada işlem 
yaparlarken iki önemli hatalı davranışta bulunmaktadırlar. İlk olarak, 
kazançlar ve kayıpları birbirinden ayırmaktadırlar yani, belirli işlemlerde 
kazandıklarını hatırlama eğilimi, kayıplarda ise unutma eğiliminde 
bulunmaktadırlar. İkinci olarak ise, elde edilen kazançların şans eseri 
olduğunu değil, kendi becerilerinden kaynaklı olduğunu düşünmektedirler. 
Bu durumun en önemli göstergelerinden biri, yatırımcının yoğun bir 
şekilde işlem yapmasıdır. Aşırı güvene sahip yatırımcılar yapmış oldukları 
hatadan kendilerini sorumlu tutmaz ve asla suçlamazlar, başkalarının 
suçu olduğunu düşünürler ancak bir kazanç elde edildiğinde bu durumu 
kendisinin başardığını belirtmektedirler, yani çoğunlukla ben merkeziyetçi 
bir yapıya sahiptirler. Aşırı iyimser olma davranış eğiliminde ise, bireyler 
kendilerine daima hoşgörülü bir şekilde yaklaşmaktadırlar. Kişiler 
kendilerini çok sevmektedirler. Bireyler, kazanç elde etme olasılığının 
çok düşük olduğu ihtimallerde bile belirli işlemler yapmaktadırlar, bu da 
onların bakış açılarını göstermektedir (Glaser, Nöth & Weber, 2003: 10-11).

SONUÇ

Bu çalışmada, geleneksel finans teorisindeki temel varsayımlarından olan 
bireyin rasyonel olması ve beklenen fayda kuramına değinilerek bunlara 
karşın olan beklenti teorisi hakkında bilgiler verilmiştir ve geleneksel finans 
teorisinden davranışsal finans teorisine doğru gidilmesinin nedenleri 



Finans Çalışmaları 73

açıklanmaya çalışılmıştır. Geleneksel finans teorisinin temellerini, etkin 
piyasalar hipotezi, modern portföy teorisi ve beklenen fayda teorisi 
oluşturmakta olup, bu karar alma modellerinin birçoğunda bireylerin 
rasyonel hareket etmesi konusu üzerinde geliştirilmiştir. Davranışsal 
finans teorisinin temellerini ise, Kahneman ve Tversky’nin yapmış olduğu 
çalışmalar üzerine kurulmuş olan beklenti teorisi modelinde, bireylerin 
her zaman rasyonel bir şekilde davranış sergilemeyeceğinin bulgularını 
ortaya çıkarmışlardır. Finans alanlarında bulunan modeller bireyleri 
açıklamakta yetersiz kalmıştır, bu yetersizlikler bireyler üzerindeki 
duygular, psikolojik etkilenmeleri ve sosyolojik etkilenmeleridir. Bu 
bağlamda davranışsal finans teorisi, bu yetersizlikleri karşılamaya yönelik 
teoriler geliştirip, insanlar üzerindeki yatırım psikolojisini ve karar alma 
mekanizmasının işleyişini açıklamaya çalışmaktadır. Bireyler yalnızca 
kendilerine ait olan değerlere sahip varlıklar olduğundan dolayı duyguları 
ve düşüncelerine göre davranış gösterme ve buna karşın bir karar alma 
eğiliminde olmaktadırlar. Bilişsel ve duygusal olarak yapılan hatalar 
çoğunlukla bireylerin karar alma sürecini etkilemektedir, bu sebeple 
davranışsal finans bu etki sürecini incelemektedir.

Sonuç olarak ise, geleneksel finans modelleri insanların yaşayış 
biçimlerini öngöremediğinden dolayı etkisini yitirmektedir. Birey 
olarak ele aldığımız varlık, sosyal, kültürel, kişisel ve finansal alanlardan 
ve belirli olaylardan etkileneceğinden dolayı, her zaman rasyonel 
davranamamaktadır. Bundan dolayı, davranışsal finans teorisi yatırımcı 
bireyleri tam anlamıyla, psikolojik etmenleri de içerisine alarak incelemeye 
ve bir sonuca ulaşmaya çalışmaktadır.
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FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI: BEKLENTİLER 
TEORİSİNİN TEST EDİLMESİ

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: TESTING THE 
EXPECTATIONS THEORY
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ÖZET

Bu çalışmada faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan beklentiler 
teorisinin Türkiye tahvil piyasasında test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda 28.01.2010 ile 31.01.2018 tarihleri arasındaki 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık 
ve 5 yıllık Türk tahvillerinin günlük verimlerinden oluşan veri seti eşbütünleşme 
ve vektör hata düzeltme (VECM) modelleri kullanılarak analiz edilmiştir.  Analiz 
sonucunda beklentiler teorisinin Türkiye’de geçerli olmadığı yönünde bulgular 
elde edilmiştir. 
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ABSTRACT

This paper  aims to test the expectation theory of term structure of interest rates 
in Turkey. In this context we apply cointegration test and Vector Error Correction 
Model (VECM) by using  1-year, 2-year, 3-year and 5-year interest rates of Turkish 
goverment bonds between 28.01.2010 and 31.01.2018. As a result, we observe that 
expectation theory is not valid in Turkey. 

Keywords: Term Structure Theories, Expectations Theory, Cointegration 
Analysis

Jel Code: E43, G14, G15

1    Dumlupınar Üniversitesi sibelcelik1@gmail.com
2    Dumlupınar Üniversitesi, denizkoc12@gmail.com



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V78

1. GİRİŞ

Vade yapısı teorileri finansal ekonomistlerin ilgilendiği en önemli 
konulardan biridir. Çünkü bu teoriler tahvil, bono vb araçların fiyatlaması ve 
genel ekonomik politikaların uygulanması ile yakın ilişkilidir. Faiz oranlarının 
vade yapısı beklentiler teorisi, likidite tercih teorisi ve bölünmüş piyasalar 
teorisi olmak üzere üç farklı teori ile açıklanmaktadır. Bu teoriler ile getiri 
eğrilerinin aldığı şekillere göre vade yapısının oluşumu açıklanmaktadır.

Getiri eğrileri kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki fark olarak 
tanımlanmakta olup gelecekte yaşanacak reel ekonomik olaylar hakkında 
anlamlı bilgiler içermektedir. Merkez Bankaları piyasadaki faizleri getiri 
eğrileri vasıtasıyla izlemekte ve faiz kararları para politikasını ekonominin 
reel kesimlerine aktarırken, uluslararası sermaye akımlarını ve dolayısıyla 
da döviz kurlarını etkilemektedir. Uzun vadeli faiz oranlarındaki artış 
(azalış) gelecekteki kısa vadeli faiz oranlarının da artacağı (azalacağı) 
beklentisini içermektedir. Yatırımcılar ise ekonomik büyüme veya 
yatırımların getirisinde bir artış bekliyorlarsa, uzun vadeli faiz oranlarının 
yükseleceğini ve bununla ilişkili olarak gelecekteki kısa vadeli faiz 
oranlarının da cari dönemdeki kısa vadeli faiz oranlarından daha yüksek 
olacağını düşünmektedir.

Para politikası kararları, aktarım mekanizmasına etkisi ve yatırımcı 
kararları açısından önemli olan kısa ve uzun dönem faiz öngörüsü son 
yıllarda tahvil-bono piyasasındaki hacim ve tür itibariyle gelişim de 
düşünüldüğünde dikkat çekici konulardan biri olmuştur.  Özellikle sabit 
getirili menkul kıymetler piyasasında farklı vadelerdeki faiz oranlarının 
hareketi ve bu hareketin öngörebilmesi ulusal ve uluslararası yatırımlar 
ve piyasa katılımcıları için önemli hale gelmiştir. Bu öneme bağlı olarak 
literatürde her bir teoriye ilişkin farklı açılardan ele alınmış çok sayıda 
çalışmaya ulaşmak mümkündür. 

İlk kez Fisher (1896) tarafından ortaya atılan beklentiler hipotezinin 
testine yönelik çalışmalar incelendiğinde [Roll (1970), Shiller (1990), 
Stambaugh (1988), Froot (1989), Campbell ve Shiller (1991), Campbell 
vd. (1996), Bekaert vd. (1997), Ghazali ve Low, (2002), Tabak ve Andrade, 
(2003), Sarno vd. (2007), Elshareif ve Tan, (2010), Genxiang, (2010)] 
çalışmaların çoğunluğu beklentiler hipotezinin geçerli olmadığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Cox vd, (1985), Hall vd, (1992) gelişmiş ülkelerde sabit getirili 
menkul kıymet verilerini kullanarak kısa ve uzun vadeli faiz oranları 
arasındaki ilişkiyi ortaya koydukları çalışmalarında, kısa ve uzun vadeli 
faizlerin dengeli olarak birlikte hareket ettikleri sonucuna ulaşırken; 
Longsta (2000), yüksek frekanslı veri ile teoriyi test ettiği çalışmasında 
hipotezin geçerli olduğu bulgusuna ulaşmıştır
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Ulusal literatürdeki çalışmaların [Yolda  (2002); Akıncı vd., (2006) 
; Yamak ve Tanrıöver, (2013) ; Saltoğlu ve Yazgan, (2009) ; Duran vd., 
2011; Arslan, 2012 ] ise çoğunlukla getiri eğrisinin tahminine yönelik 
olduğu görülmektedir. Arslan (2012) Türkiye sabit getirili menkul kıymet 
piyasasında beklentiler hipotezini test ettiği çalışmasında kısa vadeli 
faizlerdeki değişimin daha uzun vadelerdeki tahvil faizlerini etkilediği ve 
beklentiler hipotezinin kabul edildiği bulgusuna ulaşmıştır.

Bu çalışmada faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan 
beklentiler hipotezinin Türkiye tahvil piyasasında test edilmesi 
amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda çalışma konuya ilişkin literatür 
özetini de içeren giriş kısmını takiben, faiz oranlarının vade yapısına 
ilişkin teorik bilgi,  veri ve yöntem, amprik bulgular ve sonuç olmak üzere 
beş bölümden oluşmaktadır. Çalışma bu çerçevede ele alınmış benzer 
çalışmaların olmaması nedeniyle özgündür ve literatüre önemli katkılar 
yapması beklenmektedir.

2. FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI TEORİLERİ

Aynı risk, likidite ve vergi ayrıcalıklarına sahip tahvillerin vadelerinin 
farklı olması nedeniyle faiz oranlarının farklılaşması faiz oranlarının 
vade yapısı olarak adlandırılmaktadır (Arslan, 2012 : 5). Faiz oranlarının 
vade yapısı beklentiler teorisi, likidite tercih teorisi ve bölünmüş piyasalar 
teorisi olmak üzere üç farklı teori ile açıklanmaktadır. Bu teorilerin her biri 
getiri eğrilerinin neden farklı şekiller aldığını açıklayarak vade yapısının 
oluşumunu açıklamaya çalışmaktadır.

Getiri eğrisi farklı vade yapısı olan tahvillerin getirilerinin geometrik 
yeri olarak tanımlanmaktadır. Bu eğri devlet tahvili gibi belirli türdeki 
tahviller için faiz oranlarının vade yapısını ifade etmektedir(Schiff, 
1999:13). Kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki fark olarak 
tanımlanan getiri eğrisinin eğimi, gelecekteki reel ekonomik aktivite 
hakkında anlamlı bilgiler içermektedir. Nitekim uzun ve kısa vadeli faiz 
oranları arasındaki pozitif getiri eğimi, reel ekonomik aktivitenin gelecek 
dönemdeki değerlerinde bir artışa işaret ederken, negatif getiri eğimi ise 
reel ekonomik aktivitenin değerinde düşmeye işaret etmektedir (Yamak 
ve Tanrıöver, 2013: 44).  Bu durumda uzun vadeli faiz oranları kısa vadeli 
faiz oranlarından yüksek olduğunda getiri eğrileri yukarı eğimli olurken, 
tam tersi olarak uzun vadeli faiz oranları kısa vadeli faiz oranlarından 
düşük olduğunda getiri eğrileri aşağı eğimli olmaktadır. Bunun yanı 
sıra getiri eğrileri önce artan daha sonra azalan ya da düz bir eğim de 
sergileyebilirler. 
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Şekil.1 Aldığı Şekle Göre Getiri Eğrileri (Mishkin,2006)

Vade yapısı teorilerinin tespitinde üç temel varsayım sınanmaktadır 
(Şıklar vd., 2000, 137) :

• Farklı vadelerdeki tahvillerin faiz oranları zaman içerisinde birlikte 
hareket etmektedir.

• Kısa vadeli faiz oranları düşük olduğu zaman getiri eğrileri genellikle 
yukarı eğimlidir. Tam tersi kısa vadeli faiz oranları yüksek olduğu 
zaman getiri eğrileri genellikle aşağı eğimlidir.

• Getiri eğrileri çoğu zaman yukarı doğru eğimlidir.

2.1 Beklentiler Teorisi

Keynes (1936) Genel Teori’de beklentileri uzun ve kısa dönem 
beklentiler olmak üzere ikiye ayırmıştır. Keynes’e göre bireyler 
hem kısa ve hem de uzun dönemde çok iyi tahminciler değillerdir 
ve yanılgıya düşebilmektedirler. Beklenti kavramı, daha sonraları 
Friedman’ın öncülüğünü ettiği Parasalcı (Monetarist) okul tarafından 
dikkate alınmıştır. Buna göre, Parasalcı görüşün dikkate aldığı 
beklentilerin geriye dönük (backward looking) beklentiler olduğu 
ve bireylerin beklentilerini oluştururken geçmişe bakarak karar 
verdikleri görüşünü savunmuşlardır. Yeni Klasik Okul ise Muth (1961) 
tarafından ileri sürülen rasyonel beklentiler görüşünü benimsemiştir. 
Muth (1961)’un rasyonel beklentiler hipotezine göre, firmaların ve 
bireylerin beklentileri (daha genel olarak, subjektif olasılık dağılımı) 
aynı bilgi seti altında tahmin teorisi (objektif olasılık dağılımı) ile 
uyumlu olacaktır. Rasyonel beklentiler görüşüne göre, bireyler uyumcu 
beklentilerde olduğu gibi sistematik hata yapmamaktadırlar. Akerlof 
ve Yellen (1985a, 1985b) beklentilerin rasyonel olmadığını, bireylerin 
bazen elindeki bilgiden tam olarak yararlanmadığı görüşünü ileri 
sürmüşlerdir (Kurt ve Zengin, 2010 :171-172). 
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Üzerinde hala fikir birliğine varılamamış konulardan biri olan beklenti 
teorisi uzun vadeli faiz oranlarının aynı dönemdeki kısa vadeli faiz oranların 
geometrik ortalamasına eşit olduğunu, farklı vadelere sahip tahvillerin tam 
ikame olduklarını ve vade risk priminin sabit olduğunu varsaymaktadır 
(Mishkin, 2006, 111). Teoriye göre tahvil satın almak isteyenler bir vadeyi 
diğerine tercih etmeyecekleri gibi vadesi ne olursa olsun getirisi düşük olan 
tahvili de ellerinde tutmayacaklardır. Diğer bir ifade ile tahviller arasında 
tam ikame olduğunda beklenen getiriler de eşit olmak zorundadır. 

[(1 + tRN )]
N = [(1 + tR1 ) (1 + t+1f1) ... (1 + t+N-1 f 1)]  [Eşitlik-1]

Eşitlik-1’de,  t+1f1 , t+1 yılındaki 1 yıl vadeli forward oranı; tRN, N yıl 
vadeli bononun t yılındaki spot getirisini göstermektedir. Beklentiler 
teorisinin geçerliliğinde yukarı (aşağı) doğru eğilimli bir getiri eğrisi kısa 
vadeli faiz oranlarındaki artış (düşüş) beklentisinin bir göstergesidir. Aynı 
şekilde, düz bir getiri eğrisi ise kısa vadeli faiz oranlarının değişmeyeceği 
beklentisinin göstergesidir (Elton vd, 2010)

Bekleyişler teorisi vade yapısı kuramı genel varsayımlarından 1. 
ve 2. varsayımları desteklemektedir. Kısa vadeli faiz oranlarındaki bir 
yükselme ya da yükselme beklentisi gelecekte kısa vadeli faiz oranlarını 
yükseltecektir. 1. varsayıma göre uzun vadeli faiz oranları da kısa vadeli 
faiz oranlarının ortalaması olduğu için aynı yükseliş uzun vadeli faiz 
oranlarında da yaşanacaktır. Kısa vadeli faiz oranları düşük düzeyde 
olduğu zaman yatırımcılarda faiz oranlarının olması gereken seviyesine 
yükseleceğine dair bir beklenti oluşacaktır. Bu da 2. varsayımda belirtildiği 
gibi beklenen kısa vadeli faiz oranlarının ortalamasını mevcut kısa vadeli 
faiz oranlarından yüksek hale getirecek olup getiri eğrisini yukarı doğru 
eğimli hale getirecektir. Tam tersi durumda ise uzun vadeli faiz oranları 
kısa vadeli faiz oranlarından düşük olacak, getiri eğrisini aşağı doğru eğimli 
hale getirecektir ( Cox vd.,2005,129-167 ).  

2.2 Likidite Tercihi Teorisi
Finansal piyasalarda likidite önemli bir konu olup yatırımcılar 

likiditeden kaynaklanan faktörlere katlanmanın karşılığı olarak bu riski 
telafi etmek istemektedir. Bunun için de bu tarz riskleri taşımayan menkul 
kıymetlerden farklı olarak likidite riski taşıyan menkul kıymetleri almak 
için ilave bir getiri arzulayacaklardır. İlave getiri olarak ifade edilen kavram 
ise likidite primi olarak adlandırılmaktadır. Likidite primi zamana ve varlık 
türlerine göre farklılaşmaktadır(Hibber, 2010). Likidite primi, varlıkların 
likit olması durumunda varlık fiyatlarını etkileyen bir unsur iken, yani 
likidite primi düzeyi farklı olan varlık fiyatlarını ifade etmekte iken, 
varlıklar arasındaki getiri farkını likidite azlığı primi ile açıklanmaktadır 
(Novy ve Marx, 2006).
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Tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillerin faiz oranı bu tahvilin vade 
süresi içerisinde gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faiz oranlarının 
ortalamasına bir likidite (vade primi) priminin ilave edilmesi ile bulunan 
değere eşit olmaktadır. Bunun nedeni yatırımcıların uzun vadeli bir tahvile 
yatırım yapmakla kaybettiği likidite karşılığında bir ödül alma isteğidir. 
Bu durumda likidite varlık fiyatını etkileyen en önemli faktörlerden biri 
olup teori tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillerin getirisinin kısa vadeli 
tahvillerden daha yüksek olması gerektiğini savunmaktadır. 

Yine bu teoriye göre borç verenler kısa vadeyi tercih ederken borç alanlar 
(ihraççılar) ise yeniden fonlamanın getireceği maliyetlerden kaçınmak için 
uzun vadeyi tercih etmektedirler. Son olarak farklı vadelerdeki tahviller, 
Likidite tercih teorisine göre, birbirinin ikamesidir ancak tam ikamesi 
değildir. Uzun vadeli yatırımlar genel olarak kısa vadeli yatırımlardan 
daha risklidir. Bunun nedeni, uzun vadeli borç borçlanmalarda, borçlunun 
borcunu ödeyememe durumuna düşme olasılığının (temerrüt) daha 
yüksek olmasıdır. Tüm bu nedenle, uzun vadeli yatırımların daha yüksek 
getiri sunması beklenir (Arslan,2012).

Likidite Tercihi Teorisi vade yapısı kuramı genel varsayımlarından 
her üç varsayımı da desteklemektedir. 1. varsayıma göre uzun vadeli faiz 
oranları da kısa vadeli faiz oranlarının ortalaması olduğu için kısa vadeli 
faiz oranlarındaki yükseliş uzun vadeli faiz oranlarında da yaşanacaktır. 
Kısa vadeli faiz oranları düşük düzeyde olduğu zaman yatırımcılarda faiz 
oranlarının olması gereken seviyesine yükseleceğine dair bir beklenti 
oluşacaktır. 2. Varsayımda belirtildiği gibi faiz oranları düşük düzeyde 
olduğunda bunun olması gereken seviyeye çıkacağı beklentisi ile yatırımcılar 
beklenen kısa vadeli faiz oranlarının ortalamasını mevcut kısa vadeli faiz 
oranlarından yüksek hale getirecek olup getiri eğrisini yukarı doğru eğimli 
hale getirecektir. Tam tersi durumda ise uzun vadeli faiz oranları kısa vadeli 
faiz oranlarından düşük olacak, getiri eğrisini aşağı doğru eğimli hale 
getirecektir. 3. Varsayımda ise kısa vadeli faiz oranlarına eklenen likidite 
primi uzun vadeli faiz oranlarını yükselterek getiri eğrisinin genellikle 
yukarı eğimli olmasını sağlayacaktır (Cox vd., 2005, 129-167). 

Şekil 2. Likidite Primi Teorisine Göre Gelecekteki Faiz Oranları İle İlgili Piyasa 
Beklentileri ve Getiri Eğrileri  (Şıklar vd.,  2000, 146)
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Likidite Tercihi teorisine göre getiri eğrisi Şekil 2(a)’daki gibi dik bir 
biçimde yukarı doğru eğimli ise kısa vadeli faiz oranlarının gelecekte 
yükselmesi beklenirken, Şekil 2(b)’deki gibi  yavaşça dikleşiyorsa kısa vadeli 
faiz oranlarının gelecekte artma ya da azalma yönünde değişim göstermesi 
beklenmediği, Şekil 2(c)’deki  düz bir getiri eğrisi var ise kısa vadeli faiz 
oranlarının gelecekte yavaşça düşmesi beklendiği, Şekil 2(d)’deki gibi tersine 
eğimli ise kısa vadeli faiz oranlarında sert bir düşüş beklendiği anlaşılacaktır.

2.3 Bölünmüş Piyasalar Teorisi
Sermaye piyasaları farklı ihtiyaçlara sahip geniş bir kullanıcı kitlesine 

(ihraçcı ve borç veren) sahiptir. Bir kısım yatırımcılar, kısa vadeli yatırımları 
tercih ederken, bir kısım orta vadeli yatırımları, diğer bir kısım da uzun 
vadeli yatırım seçeneklerini tercih eder (Teker ve Gümüşsoy, 2008;3).

Bölünmüş piyasalar teorisi finansal piyasa katılımcılarının belirli vadeleri 
içeren güçlü tercihleri olduğunu farklı vadelerdeki getiri farklarına ise 
duyarsız olduklarını varsaymaktadır. Bu teoriye göre yatırımcılar sadece 
tercih ettikleri vadeler içerisinde işlem yaparlar ve getiri oranları farklılıkları 
onları bu tercihlerinden vazgeçirmez. Dolayısıyla, bu teoriye göre, uzun 
dönem faiz oranlarını belirleyen tek unsur uzun dönemli fonlara olan arz ve 
talep koşulları iken, kısa vadeli faiz oranları ise sadece kısa vadeli fonlara olan 
arz ve talep koşullarına bağlı olarak belirlenir. Teori uzun ve kısa dönem faiz 
oranlarının belirlendiği iki piyasa arasında ilişki olmadığını, bu piyasalarda 
ihraç edilen farklı vadelerdeki tahvillerin arasında tam ikame olmadığını 
yalnızca piyasaların kendi içlerindeki arz-talep güçlerinin getiri eğrisinin 
genel şeklini oluşturmada etkili olduğunu varsaymaktadır  (Elton vd, 2010).

Bölünmüş piyasalar kuramı vade yapısı kuramı genel varsayımlarından 
yalnızca 3. Varsayımı desteklemektedir. 3. Varsayımda yatırımcıların kısa 
vadeli piyasanın özelliklerine göre kısa vadeli piyasaya yönelmeleri getiri 
eğrisini yukarı yöneltirken, uzun vadeli piyasada ise talebin kısa vadeli 
piyasaya kayması nedeniyle talebin düşük olması ancak faiz oranlarının 
yüksek olması eğriyi yukarı doğru yöneltecektir. (Cox vd., 2005, 129-167).

3. VERİ ve YÖNTEM

Bu çalışmada, faiz oranlarının vade yapısı teorilerinden biri olan 
beklentiler teorisinin geçerliliği Türkiye tahvil piyasaları için test edilmiştir. 
Çalışmada kullanılan veriler 28.01.2010 ile 31.01.20183 tarihleri arasındaki 
1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık Türk tahvillerinin günlük verimlerinden 
oluşmaktadır4. 

3     Bu periyot aralığı, dört farklı vadedeki tahvil verileri için ortak olması 
nedeniyle seçilmiştir.

4     Tahvil verimlerine ait veriler investing.com’dan elde edilmiştir.
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Beklentiler teorisinin test edilmesinde eşbütünleşme ve vektör hata 
düzeltme (VECM) modelleri kullanılmıştır. Aynı düzeyde durağan olmayan, 
örneğin I(1) olan iki serinin doğrusal kombinasyonları durağansa, I(0), bu 
iki seri eşbütünleşiktir denilir. Eşbütünleşmenin test edilmesinde iki temel 
yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birincisi Engle-Granger (1987) 
testi, diğeri ise Johansen-Juselius (1990)  testidir. Ancak Engle-Granger 
testinin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu problemler çok değişkenli 
analizlerde daha önemlidir. Temelde, eşbütünleşme denklemi tahmin 
edilirken, herhangi bir değişken bağımlı değişken olarak kullanılır. Engle-
Granger testinde ise bağımlı ve bağımsız değişkenlerin belirlenmesi gerekir. 
Engle-Granger örneklem sonsuza yaklaştığında hangi değişken bağımlı 
olursa olsun sonuçların değişmediğini göstermiştir. Ancak, bunun için 
yeterli örneklem büyüklüğü ne olmalıdır? Bu sorunun cevabı tartışmalıdır. 
Engle-Granger testi ile ilgili ikinci önemli problem testte kullanılan 
hataların gerçek hatalar değil tahmini hatalar olmasıdır. Bu nedenle 
hataların tahmin edilmesinde yapılan bir yanlış doğrudan regresyon 
tahminini etkileyecektir. Sonuç olarak, Engle-Granger eşbütünleşme testi 
çoklu eşbütünleşme ilişkilerinin tespit edilmesinde yetersiz kalmaktadır. 
Johansen-Juselius eşbütünleşme testi ise bu problemlerin üstesinden 
gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada eşbütünleşme testi için Johansen-
Juselius eşbütünleşme testi kullanılmıştır.

Johansen-Juselius eşbütünleşme testi için öncelikle Eşitlik-2’de verilen 
çok değişkenli modeli ele alalım.

t t 1 ty Ay u−= +                         [Eşitlik-2]
Eşitlik-2’de 

yt=n*1 vektör ( 1ty ,y2t,….ynt)

ut= t anındaki n boyutlu hata terimi

A=n*n katsayılar matrisidir.

Eğer değişkenler bir zaman  trendine sahipse, Eşitlik-2’ye bir A0 
matrisi eklenebilir. Bu matris deterministik zaman trendini yansıtacaktır.  
Deterministik bir zaman trendi olmaksızın sonrasında model aşağıdaki 
gibi gösterilebilir:

t t 1 ty By u−∆ = +                       [Eşitlik-3]
 

Eşitlik-3’de B=I-A ve I ise n değişkenli birim matrisidir. Eşbütünleşmenin 
varlığı B matrisinin rankı ile tespit edilir. B’nin en yüksek rankı n, modelde 
dikkate alınan değişken sayısıdır. B değeri 0’a eşitse, yt’nin durağan olan 
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herhangi bir doğrusal kombinasyonu olmadığı anlamına gelir ve bu 
durumda eşbütünleşik vektör (β) de yoktur. Eğer B’nin rankı n ise her bir yit 
otoregresif sürece sahiptir. Bu  her bir yit’nin durağan olduğunu gösterir. 1 
ile n-1 arasındaki herhangi bir rankta ise sistem eşbütünleşiktir ve matrisin 
rankı eşbütünleşik vektör sayısı kadardır. 

Johansen-Juselius testi,  eşbütünleşme  testinde iki test kullanır:

1.λ iz (trace) test istatistiği

2.Maksimum Özdeğer (eigenvalue) testi

λ iz test istatistiğinin boş hipotezi eşbütünleşmenin olmadığı şeklindedir. 
Alternatif hipotez ise en az bir eşbütünleşik vektörün olduğu şeklindedir. 
Maksimum özdeğer testinin boş hipotezi ise “i” eşbütünleşik vektörün 
olduğu iken alternatif hipotezi “i+1” eşbütünleşik vektörün olduğu 
yönündedir. Johansen ve Juselius her iki test istatistiği için de kritik değer 
geliştirmişlerdir (Fabozzi vd., 2014:206-207). Eşbütünleşmenin varlığı test 
edildikten sonra hata düzeltme modeli Eşitlik-4’deki gibi kurulur.

                  [Eşitlik-4]

Eşitlik-4’de,  hata düzeltme terimi, α2  ise  x ve y değişkenlerinin 
bir önceki dönem dengeden sapmalarını ayarlama hızıdır. θ, x ve y arasındaki 
uzun dönem ilişkisini gösterirken, α1 ve α2 ise kısa dönem ilişkisini gösterir.

Beklentiler teorisinin test edilmesinde eşbütünleşme analizi pek 
çok araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Nourzad ve Grennier, 
1995; Sarno ve Thornton, 2003;Tabak,2009). Eşbütünleşme analizi ile 
beklentiler teorisinin test edilmesinde öncelikle  uzun ve kısa vadeli faiz 
oranları arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi gereklidir. 
Eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi beklentiler teorisinin geçerliliği 
için gerekli ama yeterli değildir. Beklentiler teorisinin geçerli olması için 
bununla birlikte eşbütünleşme analizi sonucunda eşbütünleşik vektörün 
(1,-1)’e eşit olması gerekir. Eşbütünleşme ilişkisinin olmaması, beklentiler 
teorisininin geçerli olmadığına yönelik güçlü bir kanıttır. Çünkü eğer faiz 
oranları gerçekten I(1) ise, eşbütünleşmenin reddedilmesi, faiz oranları 
arasında sabit bir uzun dönem ilişkisinin olmadığı anlamına gelir ve bu 
durumda beklentiler teorisi geçerli olamaz. Uzun ve kısa dönemli faiz 
oranları arasında eşbütünleşme tespit edilmiş ancak eşbütünleşik vektörün 
(1,-1) olduğu hipotezi reddedilmiş olması yine beklentiler teorisinin geçerli 
olmadığına yönelik güçlü bir kanıttır.  Çünkü bu durumda faiz oranları 
arasındaki denge ilişkisinin yönü  beklentiler teorisi ile uyumlu değildir 
(Thornton,2003).
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4.AMPİRİK BULGULAR  

Eşbütünleşme analizine geçmeden önce faiz oranlarının durağanlığı 
Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) (1979,1980) birim kök testi ile test 
edilmiştir. Sonuçlar Tablo.1’de yer almaktadır.

Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları
Değişken Test istatistiği (Düzey) Test İstatistiği (Logaritmik 1.Fark)

1 Yıl -1,3782 -54,1152***
2 Yıl -2,0503 -30,3219***
3 Yıl -2,1893 -54,2492***
5 Yıl -2,0503 -30,4732***

Not: ***  %1anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo.1’de 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil faiz oranlarının ADF birim 
kök testi sonuçları verilmiştir. ADF birim kök testinin “seri birim kök içerir” 
boş hipotezinin düzeydeki seriler için reddedilemediği görülmüştür. Seriler 
düzeyde durağan değildir. Sonrasında serilerin logaritmik farkları alınmıştır ve 
birim kök testi tekrarlanmıştır. Farkları alınan seriler için “seri birim kök içerir” 
boş hipotezi reddedilmiştir ve seriler birinci farklarda  durağan bulunmuştur. 

Serilerin birinci farklarda durağan olması bu seriler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle sonraki 
aşamada Johansen-Juselius eşbütünleşme testi yapılmıştır. Bulgular 
Tablo.2’de verilmiştir.5

Tablo 2: Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları
Vektör Hata Düzeltme Modeli

Eşbütünleşme Testi Yük Faktörleri

Ta
hv

il 
Va

de
le

ri
G

ec
ik

m
e 

U
zu

nl
uğ

u3

H
0

M
ak

si
m

um
 

Ö
z 

İs
ta

tis
tiğ

i

İz
 (T

ra
ce

) 
İs

ta
tis

tiğ
i

Δ
U

D
 [t

 
is

ta
tis

tiğ
i]

Δ
K

D
 [t

 
is

ta
tis

tiğ
i]

1Yıl-
2Yıl 2 r=0 114,2933*** 115,8008*** -0,1032 

[-6,1794] 0,1144[6,9618]r≤1 1,5074 1,5074
1Yıl-
3Yıl 2 r=0 141,3581*** 143,4450*** -0,2273[-

10,6284] 0,0503[4,4841]r≤1 2,0868 2,0868
1Yıl-
5Yıl 1 r=0 62,7245*** 65,6866*** -0,0554[-

5,6499] 0,0445[4,5729]r≤1 2,9621 2,9621
2Yıl-
3Yıl 3 r=0 231,2560*** 233,3164*** -0,4620[-

13,5032] 0,0950[5,0255]r≤1 2,0604 2,0604
2Yıl-
5Yıl 1 r=0 137,0678*** 140,7918*** -0,1189[-

8,1279] 0,0964[6,4897]r≤1 3,7239 3,7239
3Yıl-
5Yıl 3 r=0 204,5810*** 207,9265*** -0,1120[-

6,1948] 0,4076[12,1348]r≤1 3,3455 3,3455
Not: ***, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
3 Optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır.    
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Tablo.2’de Johansen-Juselius eşbütünleşme testi sonuçlarına 
bakıldığında tüm uzun dönem (UD) ve kısa dönem (KD) faiz oranları 
için “eşbütünleşme ilişkisi yoktur” boş hipotezi reddedilmiştir. 
“En az bir eşbütünleşik vektör vardır” alternatif hipotezi tüm faiz 
oranları için reddedilememiştir. Bu durumda her iki faiz oranını da 
yönlendiren ortak bir stokastik trendin olduğu söylenebilir. Fisher 
hipotezine göre, nominal faiz oranları beklenen enflasyon oranı ile 
birebir ilişkiye sahiptir; bu nedenle enflasyon kısa ve uzun vadeli faiz 
oranlarını hareket ettiren ortak bir stokastik trend olabilir. Vektör hata 
düzeltme modelindeki yük faktörlere bakıldığında, dengeden sapmaları 
ayarlama hızını gösteren yük faktörlerinin sıfır olduğunu ileri süren 
boş hipotez uzun dönemli faiz denklemi için tüm faiz oranı ikilileri 
için reddedilmiştir. Benzer şekilde kısa dönemli faiz denklemi için 
de tüm katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır. Her iki denkleme ait 
katsayıların anlamlı olması, her iki faiz oranı için de zayıf dışsallığın 
reddedildiğini göstermektedir, bu durumda beklentiler teorisinin 
test edilmesinde tek denklemli eşbütünleşme modelinin kullanılması 
geçersizdir (Lange,1999). Bu sonuç, aynı zamanda her iki faiz oranının 
da uzun dönem dengesinde sapmaları düzeltmeye çalıştığının da bir 
göstergesidir. Sapmaları düzeltmede, 1-3 yıl ve 2-3 yıl faiz oranı ikilisi 
için büyük oranda uzun vadeli faiz tarafından gerçekleştirilirken 
(sırasıyla %22 ve %46), 3-5 yıl faiz oranı içinse büyük oranda kısa vadeli 
faiz  (%40) tarafından gerçekleştirilmektedir. Kısa dönemli faiz oranı 
denklemi için yük faktörü katsayılarının pozitif olması uzun ve kısa 
vadeli faizler arasındaki farkın kısa vadeli faizlerdeki değişimi tahmin 
edebileceğini ileri süren beklentiler teorisi ile uyumludur. Ancak 
uzun dönemli faiz oranı denklemi için katsayıların negatif olmaması 
beklentiler teorisine ters düşmektedir. Katsayıların negatif olmasının 
nedeni Fisher etkisi ve para politikasına olan güveni yansıtıyor olabilir, 
çünkü kısa vadeli faiz oranlarında bir artış enflasyon beklentilerini 
düşürebilir ve bu da uzun dönem faiz getirilerinin düşmesine neden 
olabilir (Lange,1999).

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı beklentiler teorisinin geçerliliği 
için gerekli ancak yeterli değildir. Aynı zamanda eşbütünleşik vektörün 
(1,-1) olması gerekmektedir. Tablo.3’de kısıtlanmış ve kısıtlanmamış 
eşbütünleşme vektörüne ilişkin katsayılar verilmiştir. Eşbütünleşme 
ilişkisi uzun vadeli faiz üzerinde normalleştirilmiştir. Eşbütünleşik 
vektörün (1,-1) olduğu yönündeki sıfır toplamlı kısıt tüm faiz ikilileri 
için reddedilmiştir. Bu sonuç kısa ve uzun vadeli faizler arasında birebir 
ilişki olduğu hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. Bu durumda 
beklentiler teorisi geçerli değildir.
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Tablo.3: Eşbütünleşik Vektör

Eşbütünleşme Vektörü

Kısıtlanmamış Vektör (β 
Katsayıları)

Kısıtlanmamış Vektör (β 
Katsayıları)

UD c KD UD c KD p-değeri
1Yıl-
2Yıl 1 -0,5442 -0,9419 1 -0,0162 -1 0,0069

1Yıl-
3Yıl 1 -1,4498 -0,8482 1 -0,0710 -1 0,0000

1Yıl-
5Yıl 1 -2,2967 -0,7702 1 -0,2089 -1 0,0001

2Yıl-
3Yıl 1 -0,7513 -0,9234 1 -0,0544 -1 0,0000

2Yıl-
5Yıl 1 -1,6456 -0,8403 1 -0,1921 -1 0,0000

3Yıl-
5Yıl 1 -0,8748 -0,9193 1 -0,1365 -1 0,0000

5. SONUÇ

Bu çalışmada faiz oranlarının vade yapısını açıklamada kullanılan 
beklentiler teorisinin Türkiye tahvil piyasasında geçerliliği eşbütünleşme 
ve VECM yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Eşbütünleşme analizi 
sonucunda kısa ve uzun dönem faizleri arasında uzun vadeli ilişkinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beklentiler teorisinin geçerli olması için 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı gerekli ancak yeterli değildir. Eşbütünleşik 
vektörün katsayısının (1,-1) olduğuna ilişkin bulguların da varlığı 
gerekmektedir. Yapılan analiz sonucunda eşbütünleşk vektörün (1,-1) 
olduğuna dair hipotez reddedilmiştir. Buna göre Türkiye’de beklentiler 
teorisinin geçerli olmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu bulgu 
para politikası kararları, aktarım mekanizması ve yatırımcı kararları 
açısından önemlidir.
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL 
SÜRECİ VE ODA-MÖNÜ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF COST CONTROL PROCEDURES AND 
COSTS IN ACCOMMODATION OPERATIONS

Umut Tolga GÜMÜŞ1

ÖZET

Günümüz rekabet ortamında ve serbest piyasa şartlarında hareket eden 
konaklama işletmeleri, hizmetlerini fiyatlandırırken bilimsel yöntemler kullanmaları 
bir gereklilik halini almıştır. Bu amaçla fiyat tespiti için ciddi maliyet analizleri 
yapılmalıdır. Ancak şehir içi konaklama işletmeleri bu analizi yapamadıklarından 
uyguladıkları fiyatlar çoğu zaman geri dönülemez sonuçlar doğurmaktadır.

Bu çalışma ile; küçük konaklama işletmelerinin bir türü olan şehir içi 
otellerinde birim maliyetlerin hesaplanabilmesi için uygulanabilecek basit bir 
sistemin oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca maliyet kontrol süreçleri incelenmiş 
ve standart maliyet kartları kullanılarak örnek mönü birim malzeme maliyetleri 
hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otel, Otel Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi

ABSTRACT

It has become a necessity for the accommodation foundations that set 
out according to today’s competitive environment and independent market 
conditions, to appiy scientific techniques and anaiyses during the process 
oftheir service pricing. With this purpose in mind; a series of serious cost 
anaiyses must be conducted in order to reach a price stabilization. Nonetheless: 
since the city center hotels are not capable of performing such kinds of anaiyses; 
their appiied prices usualiy bear unrecoverable results.

With this accompolishment; it is targeted to ordain a simple operation for the 
city center hotels which are a branch of diminutive accommodation foundations 
to calculate the cost prices per unit. Moreover; the routines of cost control 
were examined and a sample menu’s material costs per unit were reckoned via 
standardized cost cards.

Keywords: Hotel, Hotel Accounting, Cost Control

1    Dr. Öğr. Üyesi 
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1. GİRİŞ

Son yıllarda özellikle 1990’lardan sonra sayıları ve önemi hızla artan 
konaklama işletmelerinin birbirleriyle rekabetini artırmak amacıyla 
hizmet ve üretim maliyetlerinin bilimsel olarak hesaplanması gereğinin 
önemi artmıştır. İşletmelerin sağlıklı hizmet vermeleri ve uzun ömürlü 
olmaları düzenli ve sağlam maliyet bilgilerine bağlıdır. Konaklama 
işletmelerinin sattıkları oda, yiyecek ve içeceğin maliyetlerini tüm 
üretim unsurları ve bu unsurların nasıl ve hangi ölçülerde üretime katkı 
sağladığının belirlenmesi işletme verimliliğini artıracaktır. Bu şekilde 
işletmeler ileriye daha emin bakacaklar ve alınacak kararlar daha sağlıklı 
ve kârlı olacaktır.

Bu durum “Büyük Konaklama İşletmelerinde” bir problem 
olmazken, küçük özellikle “Şehir İçi Konaklama İşletmelerinde” 
uygulaması hem masraflı hem de bu işletmelerin bünyesinde bu maliyet 
kontrolünü sağlayacak ilgili departman, ekipman ve kalifiye personel 
bulunmamaktadır.

Bu olgudan hareketle; durumun önemini basit bir şekilde vurgulamak 
ve güncel hayatta kullanılabilecek bir çalışma olması için Denizli merkezli 
bir konaklama işletmesi üzerinde maliyet kontrolüne ve birim hizmet 
üretim maliyetlerinin hesaplanması amaçlanmıştır.

Küçük konaklama işletmelerinde maliyet bilgileri düzenli bir şekilde 
takip edilememektedir. Bununla birlikte belirlenen satış fiyatları da 
herhangi bir hesaplamanın ya da analizin sonucu oluşmamaktadır.

İnceleme sonucunda elde edilen veriler ışığı altında aslında gerekli 
maliyet- gider ilişkilerinin ve esas ve yardımcı hizmet birimlerinin hangi 
gider merkezleri ile ilişkili olduklarının belirlenmesi ile basit bir şekilde 
uyguladığımız fiyatların maliyetlerimizi ne ölçüde karşıladığının analizi 
yapılabilmektedir. Ayrıca etkin bir maliyet kontrolünün yapılabileceği 
ve tüm sabit giderleri de karşılayabilecek bir fiyatın belirlenmesini 
kapsayan bir model önerisi küçük şehir içi konaklama işletmeleri için 
sunulmuştur.

2. Konaklama İşletmelerinde Maliyet-Gider ve Fiyatlama 
Kavramı

En geniş anlamı ile maliyet; “Bir amaca ulaşmak, bir nesneye sahip 
olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür” (Yükçü, 1999:39). 
Diğer bir tanımda da maliyet; “Amaçlanan bir sonuca ulaşmak için 
katlanılması gereken esirgemezliklerin genellikle parayla ölçülen toplamıdır” 
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(Büyükmirza, 2000:46). Tanımlardan da anlaşılacağı gibi maliyet 
kavramında; esirgemezliklerin maliyet sayılabilmesi için parayla ölçülebilir 
olması gerekir. Diğer yandan katlanılan bu fedakarlıklar geçmiş ile ilgili 
olduğu gibi, gelecek ile ilgili de olabilir.

Harcama kavramı ise; nakit veya benzeri araçlarla ödemede bulunma 
veya ödeme vaadinde bulunmadır şeklinde tanımlanabilir (Yükçü, 
1999:48). Harcama sonucu sağlanan ekonomik yarar harcamanın yapıldığı 
muhasebe dönemini ilgilendiriyorsa o dönemin gideri (masraf) olarak 
ifade edilir (Özgür, 1985:148).

Üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde 
edilebilmesi için mal ve hizmet tüketimi maliyet gideri olarak 
tanımlanabilir. Buradan hareketle, gider kavramı, işletmenin işlevlerinin 
yürütülebilmesi için gerekli olan ve normal ölçüler içerisinde yapılan 
tüm harcamalar ile varlık ve hizmet tüketimleri olarak tanımlanır 
(Büyükmirza, 2000:54). 

3. Ürün Maliyetlerini Belirleyen Unsurlar ve Maliyet 
Hesaplama Süreci

Maliyet unsurları, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim 
giderleri olmak üzere üçe ayrılarak incelenebilir. Bu unsurlardan oluşan 
toplam maliyetler üretim hacmi ile ilişkilendirilerek sabit, değişken 
ve yarı değişken maliyetler olarak gruplandırılabilir (Harris,Hazzard, 
1994:12).

Sıralamada görüldüğü üzere “direkt ilk madde ve malzeme” ve “direkt 
işçilik” birincil maliyet olarak adlandırılmakta, bunun yanında “direkt 
işçilik” ile “genel üretim giderleri” nin değişken ve sabit kısımlarının 
toplamı şekillendirme maliyeti adı altında ifade edilmektedir.

Direkt ilk madde ve malzeme (direct material cost); (DİMM) üretim 
esnasında kullanılan malzemeden mamul yapısı içine girip mamulün temel 
öğesini oluşturan ve doğrudan doğruya saptanması teknik açıdan mümkün 
olan, diğer yandan iktisadi bakımdan da anlamlı sayılabilecek malzeme de, 
dolaysız ilk madde ve malzeme başlığı altında toplanır.

Malzeme hammadde olabileceği gibi, başka bir sanayi kolunun mamulü 
de olabilir. Mamulün oluşumunda temel girdi olmamakla birlikte ürünün 
gerçekleşmesine katkıda bulunan diğer malzemeler ise endirekt (indirekt 
material) ilk madde ve malzeme (EİMM) kabul edilir. Bu giderler değişken 
genel üretim giderleri içerisinde değerlendirilirler.

Direkt işçilik (direkt labor cost); bir ürünün üretilmesinde dolaysız 
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olarak kullanılan işgücü gideridir. Bu gider kalemi ile üretilen mamul 
arasında ekonomik ve mantıklı bir ilişki kurulabilmektedir. Bunun dışında 
kalan ücret giderleri endirekt olarak düşünülür ve değişken genel imalat 
giderleri arasında yer alır.

Genel üretim giderleri (general manufacturing cost) (GÜG) ise; 
üretimle ilgili direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışındaki tüm 
harcamaları kapsar. Bu gider kalemi ile üretilen ürün arasında ekonomik ve 
mantıklı bir bağ kurmak oldukça zor olmaktadır. Bunun için çeşitli dağıtım 
yöntemleri kullanılır. Bu dağıtım yöntemleri daha sonraki kısımlarda 
anlatılacaktır.

4. Konaklama Muhasebesi Kapsamında Maliyet Kavramı ve 
Maliyet Unsurları

Maliyet kavramına, konaklama işletmelerini temsil edebilecek nitelikte 
olan oteller açısından bakmamızda fayda vardır. Konaklama işletmeleri, 
öncelikle müşterilerine konaklama olanağı sağlayan, ikinci aşamada 
yiyecek içecek gibi gereksinmelerinin karşılanması için çeşitli malzemeden 
yararlanarak mal ve hizmet sunan ve satan işletmelerdir. Konaklama 
işletmelerinin kendisinden kaynaklanan özellikler, bu işletmenin maliyet 
unsurları üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bunlar şu şekilde 
sıralanabilmektedir (Sümerkan, 1984 : 45):

• Konaklama işletmelerinin yatırım projelerinde sabit sermaye 
yoğunluğu yüksektir. Örneğin; arsa, bina, arazi, teçhizat, donatım 
gibi sabit maliyet bu yoğunluğu oluşturan kalemlerdir.

• Konaklama işletmeleri emek yoğun üretim tarzına sahip 
olduklarından işçilik maliyetleri işletmelerin toplam maliyeleri 
içinde büyük yer tutar.

• Bir konaklama işletmesinde sunulan hizmet için endüstriyel 
işletmelerde olduğu gibi hammaddeden yararlanma söz konusu 
olmayıp, bunun yerine malzeme maliyetleri ön plana çıkmaktadır.

• Konaklama işletmelerinde sunulan mal ve hizmetler üretildikleri 
yerde tüketilirler, diğer sektörlerde olduğu gibi üretilen ürünün 
tüketiciye ulaştırılması zorunluluğu yoktur.

• Konaklama işletmelerinde sunulan mal ve hizmetleri stoklama 
imkanı bulunmadığından, satılamayan her birim ürün işletme için 
zarar anlamına gelmekte ve maliyetleri arttırmaktadır.

• Üretim işletmelerinde birim maliyetinin önemli bir kısmını 
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değişken maliyet unsurları oluşturur. Ancak, konaklama sektöründe 
özellikle ülkemiz açısından yarı zamanlı çalışma durumu söz konusu 
olmadığından personel giderleri yarı değişken gider niteliğindedir. 
Aynı şekilde aydınlatma, ısıtma vb. giderler de yarı değişken özellik 
göstermektedir.

Sayılan özelliklerin bir sonucu olarak konaklama işletmeleri 
maliyetlerinin genel karakterdeki sanayi işletmelerinden farklı olması bu 
işletmelerin maliyetlerinin sınıflandırılmasını  da etkilemektedir.

Çeşitli şekillerde sınıflandırılmalar yapma olanağı vardır. Ancak genel 
kabul görmüş bir sınıflandırma aşağıdaki Tablo 1’de görüldüğü gibi 
yapılabilir. Burada konuya ana hatlarıyla değinecek ve sektörel özellikler 
belirlenmeye çalışılacaktır.

Tablo-1 Maliyetlerin Sınıflandırılması

1. Yatırım Maliyetleri
2. İşletme Maliyetleri

2.1.	Dönem Maliyetleri
2.2.	Üretilen Ürün Maliyetleri

2.2.1.	Konaklamaya  İlişkin Maliyetler
2.2.2.	Diğer Hizmetlerle İlgili Maliyetler
2.2.3.	Yiyecek-İçecek Maliyetleri

2.2.3.1.	İçecek Maliyetleri
2.2.3.2.	Yiyecek Maliyetleri
2.2.3.3.	Bölüme İlişkin Genel Giderler

 
KAYNAK: Türksoy, 1992 : 8

Yatırım maliyetleri; işletmenin kurulmasından, fiziki tesislerin 
yapılmasına ve faaliyete geçmesine kadar geçen süre içinde katlanılan 
maliyetlerdir (Akoğlu, 1971: 23). Bu maliyetleri şu ana başlıklar altında 
toplayabiliriz (Olalı, Korzay, 1993: 93):

• Arazi Maliyetleri

• Arazi üstü tesislere ilişkin maliyetler

• Yatırım dönemi faizleri

• İşletme sermayesi kalemleri

• Diğer yatırım maliyetleri
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İşletmede alınacak kararlarda doğrudan etki eden bu maliyet unsurları, 
kendi içinde dönem maliyetleri ve üretilen mal ve hizmet maliyetleri olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dönem maliyetleri; konaklama işletmesinin tümünü ilgilendirmekle 
birlikte, üretilen mal ve hizmete direkt olarak yüklenemeyen ancak, dönem 
sonu gelirlerden düşülebilen maliyet türüdür. Kısaca bu maliyet unsurları 
şu şekilde sıralanabilir (Türksoy, 1997 : 40):

• İlan ve Reklam Maliyetleri,

• Haberleşme Maliyetleri,

• Müzik ve Show Maliyetleri,

• Dekorasyon Maliyetleri,

• Pazarlama ve Promosyon Maliyetleri,

• Finansman Maliyetleri,

• Genel Yönetim Maliyetleri,

• Bakım-Onarım ve Yenileme Maliyetleridir.

İşletme maliyetlerinin ikinci grubunda yer alan mal ve hizmet üretimi 
ile ilgili maliyetler de şu şekilde sıralanabilir.

• Konaklama maliyetleri,

• Yiyecek içecek maliyetleri,

• Diğer hizmetlerle ilgili maliyetler.

Konaklama ile ilgili maliyetler, otelin sahip olduğu odaların hazır hale 
getirilmesine ilişkin maliyetlerdir. Ön büro ve kat hizmetleri bölümlerinin 
maliyetlerini içerir. Örnek olarak; fazla çalışma ücretleri, çocuk ve yakacak 
yardımları, kırtasiye ve basılı evrak giderleri, temizlik ve çamaşır yıkatma 
ve kuru temizleme giderleri, ambalaj-dekor ve süsleme giderleri, fire ve 
zayiat giderleri, acenta komisyonları giderleri bu giderler grubuna girer 
(Saraç, 1989: 117).

Diğer hizmetlerle ilgili maliyetler kapsamında, bölümün faaliyetini 
devam ettirebilmesi için katlanmak zorunda olduğu (ekipman, mönü 
kapları vb.) giderler yer almaktadır. Bunlara örnek olarak; kuaför salonu, 
garaj, gazete, dergi giderleri, vestiyer maliyetleri yazılabilir (Türksoy, 
1998 : 43).

Yiyecek-içecek ile ilgili maliyetler, yiyecek ve içeceğin elde edilmesinden 
müşteriye sunulmasına kadar geçen aşamalarda katlanılması gerekilen 
giderleri kapsar. Bunlara örnek olarak; personel giderleri, yiyecek içecek 
maliyet giderleri ve diğer giderler (mutfak yakıtı, müzik, şov, eğlence 
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temizlik vb.) örnek olarak verilebilir (Memiş, 1999 : 64).

Yiyecek-içecek maliyetlerini başlıca şu giderler oluşturmaktadır 
(Bernard, Stone, 1985 : 45).

• Yiyecek-içecek ilk madde malzeme giderleri,

• İşçilik giderleri,

• Genel üretim giderleri,

Yiyecek-içecek ilk madde malzeme giderleri, konaklama işletmesinin 
tüm yiyecek hizmetinin sunulduğu bölümlerde üretilmesi düşünülen 
yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan tüm malzemeyi kapsar (Keiser, 
1990:85).

İlk madde ve malzemede satılan birim başına gider dağıtımında bir 
problemle karşılaşılmazken, burada kullanılan personel ve diğer giderler 
için kesin bir gider ayrımı ve dağıtımı yapmak mümkün değildir (Aras, 
1993 : 18). Örneğin; restorantın temizliğinden sorumlu işçiler, satın 
alma memuru, malların otele ulaştırılmasını sağlayan şoför, mal sayımı 
ve teslimini (sadece mutfak değil, tüm otel malzemesi) yapan ambar 
memuru zamanlarının sadece belli bir kısmını yiyecek bölümünün 
işlerine ayırmaktadır.

Genel üretim maliyetleri ise, yiyecek ilk madde malzeme maliyetleri ve 
işçilik dışında kalan tüm diğer maliyetleri kapsamaktadır. Bunların başlıca 
özelliği üretilen yemeğin maliyetine doğrudan yüklenememesidir. Bunlara 
örnek olarak; sanitasyon (hijyen), yakıt, sipariş ve depolama vb. giderler 
girmektedir (Türksoy, 1998 : 44).

Yiyecek-içecek maliyetlerinin tespit edilmesinin işletme açısından 
önemli faydaları bulunmaktadır. Bunları, kısa başlıklar altında şu şekilde 
sıralayabiliriz:

1. Bulunan maliyetler fiyat saptamasına ya da elimizdeki fiyatlarla 
karşılaştırmaya yarayabilir.

2. İşletme faaliyetlerinin sonucunu saptamada yardımcı olur.

3. Yapılacak karşılaştırmalar sonucu belirlenen yüksek maliyetlerin 
nedenlerinin araştırılmasına yarar.

4. Denetim ve kontrol ancak maliyetlerin bulunmasıyla mümkün olur.

5. Bütçelerin hazırlanması için maliyet tahminlerine ilişkin bilgileri 
sağlar.

6. Son olarak işletmelerin alacakları kararlara yol gösterici olur.
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5. Gidrlerin Maliyet Merkezlerine Dağıtımı

Burada yapılması gereken ilk iş, bulunan maliyetlerin ürün maliyetlerine 
yüklenebilmesi için bu maliyetleri gider yerlerinde toplamak ve belirli 
dağıtım anahtarları yardımı ile ürün maliyet merkezlerine dağıtmaktır.

Mamul maliyetlerini saptamak ve gider kontrolü sağlayabilmek için 
giderleri oluşlarından tükenişlerine kadar çok iyi izlemek gerekmektedir.

Ürün maliyetlerini endirekt, direkt ve genel üretim giderleri toplamı 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla gider çeşitlerine kaydedilen giderlerin mamul 
maliyetine dönüşümü için bu giderleri oluşturan faaliyetlerin yapıldığı 
yerlere; gider yerlerine dağıtmak ve gider yerlerindeki faaliyetlerin maliyeti 
ile üretilen mamulün maliyeti arasında ilişki kurmak gerekir.

Gider yeri; çeşitli üretim faktörlerini kullanmak suretiyle mamullerin 
üretildiği ve destek hizmetlerinin sunulduğu bölümlerdir. Kısaca giderlerin 
oluştuğu örgüt birimlerine gider yeri denilmektedir.

Sanayi işletmelerinde gider yeri iki grupta incelenir. Bu ayrımı 
konaklama işletmeleri için de kullanabiliriz.

• Üretim Gider Yeri: İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan 
mamullerin üretimini yapan bölümdür. Odalar ve mutfak 
departmanı gibi yerler bir üretim gider yeridir.

• Hizmet Gider Yeri: Diğer gider yerlerine hizmet vermek üzere 
kurulmuş “bakım-onarım”, “taşıma”, “yemekhane”, vb. birimlerdir. 
Otel işletmelerinde teknik servis, yemekhane gibi yerler hizmet gider 
yeri olarak gösterilebilir.

Konaklama işletmelerinde sunulan ürünün maliyetinin tam olarak 
belirlenebilmesi için ürünün oluşturulması sırasında ortaya çıkan 
direkt ve endirekt giderlerin maliyetlere doğru olarak yansıtılması 
gerekmektedir.

Bu aşamada direkt malzeme ve işçilik gibi giderlerin maliyet merkezlerine 
yüklenmesinde herhangi bir sorun yoktur. Ancak ürünün oluşturulmasına 
doğrudan katılmayan diğer giderlerin maliyetlere yansıtılması sırasında bazı 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için dağıtım 
ölçüleri kullanılarak hizmet gider yerlerinde oluşan maliyetler esas üretim 
gider yerlerine dağıtılmaktadır. Bu dağıtım üç bölümde gerçekleşmektedir.
Gider yerlerine ayrılmış genel üretim giderleri;

• Saptanan dağıtım ölçüsü yardımıyla tüm gider yerlerine dağıtılır 
(1. Dağıtım).

• Yardımcı üretim gider yeri ile hizmet gider yerlerinde toplanan 
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giderler ikinci dağıtım ile esas üretim gider yerlerine dağıtılır (2. 
Dağıtım).

• Esas üretim gider yerlerinde toplanan genel üretim giderleri, 
yükleme oranları kullanılarak, gider yerlerinde üretim 
mamullerinin maliyetlerine yüklenir (3. Dağıtım).

6. Yiyecek-İçeceklerin Fiyatlandırılması ve Konaklama İşletme 
Açısından Önemi

Son yıllarda konaklama endüstrisinde yiyecek-içecek hizmetlerinden 
yararlanan müşteri sayısı azalmakta, buna karşılık yiyecek-içecek 
gelirleri artmaktadır. Buna neden olarak mönü fiyatlarındaki hızlı artış 
gösterilmektedir. Diğer bir ifadeyle, mönü fiyatları arttırılarak yiyecek 
gelirlerindeki azalma karşılanmakta ve bu durum yiyecek-içecek satışlarını 
arttırmış gibi göstermektedir (Aktaş, 2001 : 86).

Bu kapsamlı konunun asıl belirleyicisi hitap edilen pazar ve maliyetler 
olmakladır. Yiyecek-içecek sektöründe fiyatlama kararını etkileyen birçok 
etken ve fiyatlamayla ilgili olarak kullanılan birçok teknik mevcuttur. 
İşletme sahibi ya da yöneticisinin bu faktörleri dikkatle incelemesi ve 
en uygun fiyatlama kararını vermesi gereklidir. Fiyatlandırma yöntemi 
belirlenirken şu hususlar göz önüne alınmalıdır:

• Yiyecek ve içecek maliyetleri karşılanmalıdır.

• Müşteriye sunulan ürünler ve hizmet karşılığında müşteriler için 
fiyat makul olmalıdır.

• Bütçe için gerekli kâr elde edilmelidir.

Yiyecek işletmesinde elde edilecek kâr kavram olarak çeşitli şekilde 
belirtilmektedir. Bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir.

1: Brüt Kâr: Toplam satışlardan yiyecek ve içecek malzeme maliyetlerinin 
çıkarılması sonucu ulaşılan değerdir.

Brüt Kâr = Toplam Satışlar - Yiyecek ve İçecek Malzeme Maliyetleri

ya da;

Brüt Kâr = Net Kâr + Genel Maliyetler + İşçilik Maliyetleri

Brüt kâr yüzdesi işletme türü ve pazarın özelliklerine bağlı olarak 
değişik değerler alabilir.

• % 65’lik brüt kâr = %35’lik yiyecek ve içecek malzeme maliyeti

• % 60’lık brüt kâr = %40’lık yiyecek ve içecek malzeme maliyeti
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• % 50’lik brüt kâr = %50’lik yiyecek ve içecek malzeme maliyeti

• % 45’lik brüt kâr = %55’lik yiyecek ve içecek malzeme maliyeti

2: İşçilik Maliyetleri (Ücret) Sonrası Kâr: Toplam satışlardan, yiyecek 
ve içecek malzeme maliyetleri ile işçilik maliyetlerinin çıkartılması sonucu 
ulaşılan kâr tutarıdır.

3: Net Kâr: Toplam satışlardan toplam maliyetlerin düşülmesi sonucu 
elde edilen net kâr tutarıdır.

Yiyecek-içecek fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler; 
rekabet, servis, yiyecek ve içeceğin sunuluş biçimi, israf, müşteri grubu, 
kalite porsiyon büyüklüğü ve işletmenin konumu şeklinde sıralanabilir.

Yiyecek içecek işletmesi fiyatlandırma stratejilerini geliştirirken ve esas 
fiyatı saptarken geleceğe bakmalıdır. Maliyet, rekabet ve kâr etkenlerindeki 
zaman boyutu içerisinde beklenen hareketlerin tahminine çalışılmalı ve 
fiyatın bunlara nasıl ayarlanacağı kararlaştırılmalıdır.

Yiyecek içecek endüstrisinde bu endüstrinin yapısı gereği çeşitli 
fiyatlama yöntemleri kullanılmaktadır. Yöntem ne olursa olsun dayandığı 
bazı faktörler bulunmaktadır. Bunları maliyet, pazar (rekabet) ve kâr olarak 
belirtebiliriz.

7. Mönü Fiyatlaması

Mönü Latince’de “minutus” sözcüğünden türetilmiştir ve “küçük, az” 
anlamına gelmektedir. Latince’den Fransızca’ya “Le Menu” olarak geçen 
kelime zamanla anlamını yitirerek, bir öğünde sunulan yiyeceklerin 
ayrıntılı listesi veya sunulan yiyecekler anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır (Bolat, 1995:18).

Mönü yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde başlıca iki fonksiyonu 
yerine getirir. Bunlardan birincisi; yiyecek-içecek işletmesi için gerekli olan 
işletme ihtiyaçlarını belirlemek, ikincisi; yönetim fonksiyonları arasında 
uygunluğu sağlayan temel bir eşgüdüm aracı görevini yerine getirmek 
olarak belirlenmiştir.

Konaklama endüstrisinde son yıllarda yiyecek-içecek hizmetlerinden 
yararlanan müşteri sayısı azalmakta, buna karşılık yiyecek-içecek gelirleri 
hızla artmaktadır. Bunun temel nedeni mönü fiyatlarındaki hızlı yükseliş 
gösterilmektedir.

Fiyatlama kararını veren işletme sahibi mönüyü etkileyen faktörleri 
dikkate almadan fiyatlama kararını verdiği için zamanla mönünün temel 
işlevlerini yerine getirememesinden doğan sonuçlara katlanmak zorunda 
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kalmaktadır. İşletme sahibi işletme hedeflerine, pazarlama, finansman ve 
yönetim politikalarına en uygun fiyatlama kararını vermesi gerekmektedir. 
Bunun sağlanması için işletme yöneticisinin fiyatlama tekniklerini çok iyi 
bilmesi gerekmektedir.

7.1. Yiyecek ve İçecek Fiyatlandırma Yöntemlerinin 
Sınıflandırılması

Yiyecek-içecek veya konaklama işletmelerinde uygulanan fiyatlama 
yöntemleri işletme yöneticisinin bilgisine ve anlayışına, yiyecek-içecek 
işletmesinin içinde bulunduğu endüstri kesiminin yapısına ve özelliklerine, 
işletmenin olanaklarına, rakip işletmelerin izledikleri politikalara ve devlet 
politikalarına bağlıdır. Yiyecek-içecekleri fiyatlandırmada kullanılan 
yöntemler sübjektif fiyatlama yöntemleri ve objektif fiyatlama yöntemleri 
şeklinde ikiye ayrılarak incelenebilir.

Sübjektif yöntemler
• Makul fiyat yöntemi

• En yüksek (prestij) fiyat yöntemi

• Düşük fiyat yöntemi

• Sezgisel (psikolojik) fiyat yöntemi

• Lideri izleme fiyat yöntemi

Objektif yöntemler
• Çarpan yoluyla fiyatlama yöntemi

a) Yiyecek-içecek rasyosuna göre fiyatlandırma

b) Brüt kâr faktörüne göre fiyatlama

c) Tüm Girdilerin Maliyetini Esas Alan Yöntem

d) Ana Girdi Maliyetini Dikkate Alan Yöntem

e) Tabak Maliyetini Esas Alan Yöntem

• Birincil maliyete göre fiyatlama yöntemi

• Porsiyon maliyeti ile fiyatlama yöntemi

• Maliyet artı yöntemi

• Gerçek (tam maliyetleme) fiyatlama yöntemi

• Temel fiyatlama yöntemi
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a) Basit Maliyet Yöntemi

b) Geliştirilmiş Temel Maliyet Yöntemi

• Oran yöntemi

• Hubbart formulü yöntemi

• Başabaş fiyatlama yöntemi (başabaş noktası analizi)

8. Oda Fiyatının Hesaplanması (Room Rate)

Oda, konaklama işletmelerinde tek başına bir ürün olarak 
algılanmaktadır. Ancak, çoğunlukla oda bir hizmetler topluluğudur. 
Örneğin bir müşteri bir odayı satın aldığında, kahvaltı ve diğer öğünler, 
varsa işletmedeki sauna, hamam, havuz vb. diğer bütün hizmetleri de satın 
almış olmaktadır. Konaklama işletmelerinde en büyük gelir kaynaklarından 
biri oda satışıdır. Bu yüzden bir hizmetler topluluğu olan odanın satışında 
odanın özellikleri yanında işletmede verilen diğer hizmetlerin çokluğu ve 
kalitesi de önem taşımaktadır.

Konaklama işletmelerinde başlıca oda türleri şu şekilde 
sınıflandırılmaktadır (Kırmızı, 2000 : 20):

• Single Room: Tek yataklı, tek kişilik oda.

• Double Room: Tek geniş yataklı.

• Twin Room: İki ayrı yataklı, iki kişilik oda.

• Triple Room: Double ya da twin odanın ilave yatakla üç kişilik olarak 
düzenlenebilen oda.

• Suit: Bir oturma salonu ile buna bağlı bir veya birden fazla yatak 
odalı daire.

• Twin Double Room: iki, üç veya dört kişinin kalabileceği, iki kişilik 
iki büyük yatağı olana oda. Family Room ve ya Double Double Room 
da denilmektedir.

• Apart: Bir daire gibi bir salon, mutfak ve banyosunun yanında yataklı 
odaları olan daire biçimli konaklama ünitesi.

• Cabana: Genellikle otelin ana binası dışında, plaj veya havuz 
kıyısında bir oda.

Konaklama işletmelerindeki bahsedilen bu çeşitli odalar için farklı 
fiyatlar istenmektedir. Bir oda bir günlüğüne satılır ve oda fiyatı denilince 
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bir tam günlük ücret kastedilmektedir. Burada tam günün belirlenmesinde 
kullanılan ölçüt, varış ve ayrılış günü ve saatidir. Ancak, işletmelerce bu 
ölçütlerin kesin değerleri yöneticilerin  kararlarına kalmıştır.

9. Uygulama

Uygulamaya konu olan işletme Denizli il merkezinde faaliyette 
bulunmaktadır. İşletme 3 yıldızlı- Şehir İçi- konaklama işletmesi 
niteliğindedir. Yılın üç yüz altmış beş günü faaliyet gösteren işletme 50 oda 
kapasitelidir.

İşletmede bir müdür ve birimlerden sorumlu 6 şef görev yapmaktadır. 
Üretimle ilgili departmanları; odalar ve restoranttır. Bu birimlere yardımcı 
üniteler; Bakım-Onarım (Kazan Dairesi), Kahvaltı Salonu ve Lobby’dir.

Üretim departmanları
Odalar: İşletme 50 odalıdır. Odalar genellikle iki kişinin 

konaklayabileceği şekilde düzenlenmiştir. Odaların temizliğinden 
sorumlu 5 personel görev yapmaktadır.

Restorant: 5 Personelin görev aldığı restorantta genellikle akşam 
yemeği servisi verilmektedir. Ayrıca, mutfağı da içinde barındıran 
restorant bölümü kahvaltı salonu için de üretim yapılmaktadır.

Yardımcı hizmet departmanları
Bu birimler oda ve yiyecek-içecek hizmetinin yapılmasında yardımcı 

birimlerdir.

Lobby: 6 personelin görev yaptığı lobby, odalar ve diğer birimlere 
hizmet vermektedir. Lobby kapsamında küçük bir Snack Bar bulunmakta 
ve müdür odası lobby alanı içinde yer almaktadır. Müşterinin 
karşılanmasından odalara ulaştırılmasına kadar geçen sürede bu birim 
hizmet vermektedir.

Bakım-Onarım (Kazan Dairesi): Tüm otelin ısıtılmasında ve banyo 
için kullanılan sıcak su buradaki kazanlar vasıtası ile sağlanmaktadır. Bu 
birimde 3 personel görev yapmaktadır.

Kahvaltı Salonu: Odalar katlarının birinci katında yer alan kahvaltı 
salonu kahvaltı hizmetinin verilmesinin yanında müşterilerin her 
zaman oturup bir şey içebileceği, TV izleyebilecekleri vb. nitelikte 
bir yerdir. %100 odalara hizmet vermektedir. Burada 2 personel görev 
yapmaktadır.
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Muhasebe bölümü: İşletmede maliyetler aylık ve yıllık dönemler 
halinde hesaplanmakta ve ortaya çıkan giderler hesap planına göre ilgili 
gider hesaplarına kaydedilmektedir. Kayıtların tutulması bilgisayar 
tabanı bir muhasebe programı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrı bir 
birim gibi görev alanı bulunmamakla beraber resepsiyon memuru ile 
işletme müdürünün birlikte çalışmaları ile kayıtlar takip edilmekte ve 
analizi yapılmaktadır. Bu nedenle sadece bu bölümde görevli personel 
bulunmamaktadır.

9.1. Konaklama İşletmesinin Maliyet Dağıtımına Esas Faaliyet 
Giderlerinin Sınıflandırılması

İşletme müdüründen alınan verilere göre giderler; maliyetler, maaş ve 
ücretler, amortismanlar ve diğer masraflar olmak üzere 4 ana gider grubu 
altında toplanmaktadır.

Otelin maliyetlerinin hesaplandığı dönemdeki doluluk oranı 
%65 olarak verilmiştir. Buradan; o aya ait oda satışı toplamı = 
50oda*30gün*0,65doluluk oranı = 975 oda olarak gerçekleşmiştir. 975 
odadan 80 oda double, 15 oda trible ve 880 oda single olarak kullanılmıştır. 
Toplam double odalarda kalan 160, trible odalarda kalan 45 ve single 
olarak kalan kişi sayısı 880 kişidir. O aya ait toplam geceleyen kişi sayısı 
1.085 olarak gerçekleşmiştir. Restorant verilerine göre de 750 adet akşam 
yemeği servisi yapıldığı bilinmektedir.

Söz konusu konaklama işletmesinde maliyetler, yiyecek-içecek ve 
çamaşır temizleme  maliyetleri  şeklinde sıralanmaktadır.

Yiyecek-İçecek Maliyetleri: Kullanılan muhasebe programı 
yardımıyla ay başı girişler ve ay sonu çıkışlar saptanmakta ve ilgili 
gider hesaplarına kaydedilmektedir. Stokların girişleri resepsiyon 
memuru tarafından takip edilmekte ve gene ilgili bölümlere çıkışları 
yapılmaktadır. Stok değerleme yöntemi olarak “ortalama maliyet” 
yöntemi kullanılmaktadır.

Yiyecek içecek maliyetinin hesaplanmasında personel yiyecek-
içecek giderleri dışındaki diğer yiyecek-içecek giderleri ilgili hesaplara 
kaydedilir. Personel maliyetleri yiyecek maliyetleri genel yiyecek 
maliyetlerinden düşülür ve müşteriye satılan yiyecek-içeceğin net 
maliyeti bulunur.

Yiyecek ve içecek maliyetinin hesaplanması ile ilgili örnek hesaplama 
tabloları aşağıdaki gibidir:
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Tablo-2 Net Yiyecek Malzeme Maliyeti
Yiyecek Malzeme Gideri
Dönem başı mutfak envanteri Dönem içi alışlar

- Direkt alışlar
- Ambar çıkışları
- Ambar sayım farkı

Dönem içinde kullanılan malzeme Dönem sonu 
mutfak envanteri
Tüketilen yiyecek malzeme maliyeti (Pers. 
Yemekleri dahil değil)

Müşterilere yapılan satışlar
Ödenmez çekler (Genel müdür-şef yemekleri)
TOPLAM
Tüketilen Yiyecek Malzeme Maliyeti Çeklere 
kaydedilmiş personel yemekleri
Net Yiyecek Maliyeti (Ödenmez çekler dahil)

                 xxxx 
                 xxxx
                           xx 
                       xx 
                       xx 
                       xxxx
                     xxxx
               xxxx

               xxxx
       xxxx
XXXXX
                 xxxx
          xxxx
                 XXXX

Net Yiyecek Maliyeti = Yüzde xxx (1)
     Yemek Satışı

Tablo-3 İçecek malzeme maliyeti
Dönem başı envanter xxxx
Dönem içi alışlar xxxx
- içki alışları xxx
- içeceklerle verilen yiyecek maliyeti xxx
Dönem içinde kullanılan malzeme xxxx
Dönem sonu envanteri xxxx
Tüketilen içecek malzeme maliyeti xxxx

Çamaşır Temizleme Maliyeti: odalar ve restorantta çalışan personelin 
üniformalarının yıkanması ve bu birimlerde bulunan malzemelerin 
temizliğinde kullanılan ilk madde malzeme giderlerinin kaydedildiği hesaptır.

Uygulamamızda işletme müdürünün tecrübeleri ve verileri 
ışığında;

Kahvaltı için kullanılan İlk Madde Malzeme Gideri (İMMG) toplamı 
= 2.152TL

Akşam yemeği için kullanılan İ.M.M.G. toplamı = 3.369 TL’ dir.
Çamaşır temizleme masrafı: Odalar departmanı için 1.980 TL, 

restorant bölümü için 1.150 TL’dir.
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Personel maaşlarının hesaplanmasında “puantaj listesi” 
kullanılmaktadır. Ayrıca ücretlerin unsurları Direkt ve Endirekt olarak 
ayırıma tabi tutulup ilgili hesap gider yerine kaydedilmektedir.

Bununla ilgili otel personelinin ücretlerinin hesaplanması aşağıdaki gibi 
yapılmıştır:

Esas üretim merkezlerinde çalışan personele ilişkin ücret unsurları ve 
hesaplanması aşağıdaki gibi yapılmıştır. Veriler ilgili döneme ait verilerdir 
ve otel müdüründen temin edilmiştir. Değerler ilgili birimlerde çalışan 
her personel için standarttır.

Veriler Oda Restoran
Normal Çalışma (Günde 8 Saat*26 Gün 208 saat 208 saat
Fazla Çalışma 30 Saat 10 Saat
İşçi Sayısı 3 3
Saat Ücreti 1.45 TL 1.85 TL
Fazla Çalışma Farkı % 50 % 50
Sosyal Yardımlar 5 TL 5 TL
SSK İşveren % 20 % 20
İşsizlik Payı % 2 % 2

Tablo-4 Direkt Nitelikli İşçilerin Ücretleri

Ücret 
Unsurları

Hesaplama Oda 
(Direkt)

Restorant 
(Direkt)

Oda 
(Edirekt)

Restorant 
(Endirekt)

Esas ücret 208*1,45 302 385 - -
208*1,85

Fazla Çalşma 30*1,45 44 19 - -

(Normal) 10*1,45

Fazla 
Çalışma

30*(1,45*0,50) - - 22 10

(Zam) 10*(1,85*050)

Hafta Tatili (346/26)*4 - - 53 62

Ücreti (404/26)*4

Sosyal 
Yardımlar

- - 5 5

Yasal İşveren 346*0,22 76 89

                
404*0,22

18 17

80*0,22
77*0,22

TOPLAM 422 493 98 94
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Direkt Nitelikli Personel Ücretleri Toplamı
(Direkt) = 3*422  = 1.266 TL
Restorant = 3*493  = 1.479 TL
*Kahvaltı Salonu = 1*493 = 493 TL
    3.238 TL
Endirekt Ücret Unsurları Toplamı Oda
Oda (Endirekt) = 3*98   =294TL
Restorant (Endirekt) = 3*94  = 282 TL
Kahvaltı Salonu = 1*94   = 94 TL
      670 TL

(* Kahvaltı salonunda çalışan personelin ücreti ve verileri restorantta 
çalışan personelle aynı)

Endirekt nitelikli personel ücretlerinin dağıtılmasında ücret unsurları 
direkt ve endirekt ayrımına tabi tutulmadan aktarılır. Otelin endirekt 
nitelikli personelinin ücretlerinin toplamı şu şekildedir.

Otelde birimlerde çalışan müdür nitelikli personelin ücretleri ortalama 
700 TL’dir. Oda (1) + Restorant (2) + Lobby (2) + Kahvaltı Salonu (1) = 6 
kişi çalışmaktadır.

Müdür nitelikli personel ücreti toplamı: 700 TL*6 kişi = 4.200 TL

Odalarda kat hizmetleri müdüründen ayrı kat şefi de görev yapmaktadır. 
Ayrıca Bakım-Onarım bölümünde 3 personel, Lobby’de 4 personel görev 
yapmaktadır. Bu personellere ilişkin ücretler şu şekildedir.

Bakım-Onarım      605 TL (kişi başı)*3     = 1.815 TL 
Odalar                     512 TL (kişi başı)*1    =    512 TL
Lobby                       355 TL (kişi başı)*4   =  1.420 TL 
Toplam Direkt İşçilik Ücret Toplamı              = 3.238  TL

Toplam Endirekt İşçilik Ücret Toplamı=1.420+512+1.815+620+4.200 
= 8.617 TL 

Sonuç olarak; direkt işçilik gideri toplamı 3.238 TL, endirekt işçilik 
gideri toplamı 8.617 TL olarak hesaplanmıştır.

Amortismanlar

Bu hesaplarda bina, demirbaş ve makine-teçhizat için ayrılan 
amortisman payları yer almaktadır. Uygulamada kullanılan amortisman 
oranları, 486. V.U.K’nun 333 nolu tebliğinde otel ve benzeri tesisler için 
belirlenmiş değerlere göre alınmıştır.

Uygulamada kullanılan demirbaşlar için amortisman oranları:

Binalar: Binalar için % 2 oranında 50 yıl olarak belirlenmiştir (Usal, 
Kurgun, 2003 : 109).
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Demirbaşlar:

1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (kristal 
hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri için % 25 
(Usal, Kurgun, 2003 : 109).

2. Karyola, dolap, sandalye, sehpa, masa, ön büro malzemeleri vb. 
gereçler için % 20 (486. V.U.K 333. Tebliği- EK-13).

3. Halı, Battaniye, yastık, plato, kristal malzemeler, ev elektrikli 
malzemeler ve demirbaşların ahşap olanları için %12 (Usal, Kurgun, 
2003 : 110)

4. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak 
çarşafları, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri için % 50 (486. 
V.U.K. 333. Tebliği Ek-13).

Uygulamadaki tüm makine-teçhizat için kullanılan amortisman oranı 
%12 olarak alınmıştır (Usal, Kurgun, 2003 : 110):

1: Tv, radyo, aydınlatma, ısıtma, asansör donanımı için % 12. 2: Diğer 
makine ve teçhizat için % 12.

Diğer Masraflar
Bu grupta maaş ve ücretler, İMMM maliyetleri ve amortismanlar dışında 

kalan; bina sigortası, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile endirekt ilk 
madde malzeme giderleri yer almaktadır. Aşağıdaki Tablo-5’te söz konusu 
diğer masraflar ve gider toplamları görülmektedir:

Tablo-5 Diğer Masraflar
GİDER YERİ GİDER TOPLAMI (TL)
1: Bina sigortası
2: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
• Elektrik
• Telefon
• Teknik destek
3: Vergi, resim ve harçlar
4: Endirekt ilk madde malzeme (EİMM)
• Kırtasiye
• Temizlik
• Yakacak

500
6.170

3.570
600

2.000
4.250
8.500

1.500
3.000
5.000

9.2 Giderlerin Dağıtılması
İşletmenin 2005 yılı Mart ayı (1 aylık) giderlerine ilişkin işlemler 

baz alınmıştır. Burada amaç, maliyetlerin oluşturulmasında gider 
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dağıtımlarının hangi kriterlere göre yapıldığını ve muhasebe kayıtlarının 
incelenmesiyle sonuçları yorumlamaktır.

Giderlerin maliyet merkezlerine dağıtılması sırasında ilk olarak, dağıtım 
anahtarlarının yardımıyla belirlenmiş faaliyet giderlerinde toplanan 
giderlerin ilgili gider yerlerine dağıtımı yapılmıştır. Daha sonra, yardımcı 
hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin esas hizmet gider yerlerine 
dağıtımı yapılmıştır. Son olarak, işletmenin ilgili döneme ait doluluk 
oranları kullanılarak oda-kahvaltı ve restorant (akşam yemeği) maliyeti 
hesaplanmıştır.

Bu işlemler işletme müdürünün geçmiş yıllardaki tecrübesine dayanarak 
verdiği bilgiler doğrultusunda yapılmış ve dağıtım anahtarları ona göre 
belirlenmiştir.

9.2.1. Giderlerin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtımı (1. 
dağıtım)

Genel üretim gider türlerinin, gider yerleri ile doğrudan bağlantısının 
kurulamadığı durumda genel üretim gideri türleri, gider yerlerine anlamlı, 
pratik, hesaplanabilir, ekonomik dağıtım anahtarları kullanılarak dağıtılır. 
Aşağıda hazırlanan Tablo-6 uygulamaya esas işletmemiz için belirlenen 
gider kalemleri ve bunların dağıtımında kullanılacak dağıtım anahtarlarını 
göstermektedir.

Tablo-6 Gider Dağıtım Anahtarı (I.Dağıtım)
GİDER YERİ DAĞITIM ANAHTARI
1: Endirekt işçilik gideri 
2: Bina sigortası

Kişi sayısı 
m2

3: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
• Elektrik
• Telefon
• Teknik destek
4: Vergi, resim ve harçlar

Kws
Kişi sayısı
İlgili gider yeri % oranları
m2

5: Amortismanlar
• Bina
• Demirbaş
• Makine teçhizat 
6: E.İ.M.M

m2

İlgili gider yeri % oranları 
İlgili gider yeri % oranları 
İlgili gider yeri % oranları

Tablo-6’da belirlenen dağıtım anahtarı kullanılarak, aşağıdaki Tablo-
7’de konaklama işletmesinin giderleri birinci dağıtımı yardımıyla ilgili 
gider yerlerine aktarımı yapılmıştır.
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Tablo-7 Birinci Dağıtım
GİDERLER GİDER 

TOPLAMI 
(TL)

YARDIMCI HİZMET GİDER 
YERİ 

ESAS HİZMET 
GİDER YERİ

Bakım- 
Onarım

Lobby Faal. Kavaltı 
salonu

Odalar Restorant

DİREKT GİDERLER
1: D.İ.M.M.
• Yiyecek,İçecek 

Kahvaltı
• Akşam
• Çamaşır
• Oda
• Restorant
2: D.İ.G.
• Oda
• Rest.
• Kahvaltı
ENDİREKT GİDERLER
1: Endirekt İşçilik
• Oda
• Restorant
• Bakım
• Lobby
• Kahvaltı
2: Bina Sigortası
• Oda
• Restorant
• Bakım
• Lobby
• Kahvaltı

3: Dışarıdan Sağ. Fayda 
ve Hizmetler
• Elektrik
• Telefon
• Teknik Destek

4: Vergi, Resim, Harç
• Oda
• Rest.
• Bakım
• Lobby
• Kahvaltı
5: Amortisman
• Bina
• Demirbaş

1:
2:
3:
4:

• Mak. Teçhizat
• Diğer Mak.

6: E.İ.M.M.
• Kırtasiye
• Temizlik
• Yakacak

(8.651)
2.152
3.369

1.980
1.150
(3.238)
1.266
1.479
493
(8.617)
1.506
1.682
1.815
2.820
794
(500)

(6.170)
3.570
600
2.000
(4.250)

(6.522)
2.250
1.422
105
750
150
417
600
2.250
(9.500)
1.500
3.000
5.000

-

-

-

1.231

33

903
86
200
283

150

-
-
-
-
-
225

-
-
-

-

-

-

2.462

17

330
170
-
142

75

-
112
-
-
60
225

150
2.850
-

2.152

-

493

820

50

344
58
-
425

225

42
38
3
-
30
-

75
-
-

-

1.980

1.266

2.052

333

1.383
143
1.700
2.833

1.500

-
450
120
376
480
1.800

1.200
-
4.750

3.369

1.150

1.479

2.052

67

610
143
100
567

300

63
150
12
41
30
-

75
150
250

Birinci Dağıtım Toplamı 47.433 3.112 6.592 4.755 22.366 10.608
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Burada kullanılan dağıtım yöntemi “Basit Dağıtım Yöntemi” dir. 
Bu yöntem, uygulamaya esas alınan işletme için belirlenen dağıtım 
anahtarlarının niteliği, yöntemin uygulanmasının kolay ve gerçekçi oluşu 
nedeniyle kullanılmıştır.

• Direkt nitelikli giderler gider yerlerine hiçbir dağıtım anahtarı 
kullanılmadan aktarılmaktadır.

İşletmedeki direkt ilk madde malzeme gideri toplamı 8.651 TL’ dir. 
Bu giderlerden 5.521 TL’ si yiyecek-içecek malzemesi tutarıdır. İşletmeye 
gelen malzemeler teslim alınma işleminden sonra direkt olarak ilgili 
departmanlara çıkışı yapılmaktadır. İşletmede mutfak içerisinde hem soğuk 
hem kuru erzak deposu bulunmaktadır. Yiyecek-içecek ilk madde malzeme 
miktarı işletmedeki aşçının bilgisi doğrultusunda kahvaltı ve akşam yemeği 
için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bunun için herhangi bir muhasebe kaydı ya da 
kahvaltı veya akşam yemeği için ayrı çıkış fişleri kullanılmamış, ancak aşçı 
ve otel müdürü tarafından ayrı ayrı takibi yapılmıştır.

İşletmeye gelen çamaşır temizlik malzemeleri odalar departmanı alanı 
içinde temizlik malzemeleri bölümünde muhafaza edilmektedir. Tutar 
olarak yaklaşık 3.000 TL’dir. Bunun yaklaşık %65’i odalarda bulunan 
malzemeler ve personel kıyafetleri için (19.80 TL), %35’i de restorant 
departmanı için (1.150 TL) kullanılmıştır.

Direkt işçilik gideri toplamı 3.238 TL’dir. Bu gider kalemini oluşturan 
unsurlar ücretlerinin direkt nitelikli kısımlarıdır. Bunun 1.266 TL’si odalar 
departmanında çalışan personele, 1.479 TL’ si restorant ve 493 TL’si de 
kahvaltı salonunda çalışan personele aittir.

• Endirekt nitelikli giderlerin dağıtımı için gerekli anahtarlar Tablo-
6’da belirtilmiştir.

Endirekt işçilik: Ücret toplam tutarı 8.617 TL’dir. Toplam çalışan 
personel sayısı 21 kişidir. Bu burada ücret unsurlarının direkt veya endirekt 
olarak nitelikleri belirtilmeden toplam ücretleri alınmıştır. Ayrıca, direkt 
nitelikli personelin ücret unsurlarındaki endirekt nitelikli kısımlar toplam 
tutara eklenmiştir. 

Dağıtım anahtarı = 8.617 TL / 21 kişi = 410,3 TL/kişi’dir.
Oda (5 kişi) = 410,3 TL/kişi*5 = 2.052 TL
Restorant (5) = 410,3 TL/kişi*5 = 2.052 TL
Bakım-onarım (3) = 410,3 TL/kişi*3 = 1.231 TL
Lobby (6) =410,3 TL/kişi*6 = 2.462 TL 
Kahvaltı salonu (2) = 410,3 TL/kişi*2 = 820 TL
olarak dağıtımı yapılmıştır.
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Bina sigortası: Bina için ilgili aya tahakkuk eden tutar 500 TL’ dir. Bu 
tutarın departmanlara dağıtımı m2’ lerine göre yapılmıştır. İşletmenin 
kapladığı alan 3.000 m2’ dir. Konaklama işletmemizdeki departmanların 
alan ölçüleri miktarı şu şekildedir:

Departmanlar Alan ölçüleri (m2)
Odalar 2.000
Restorant 400
Bakım-onarım 200
Lobby 100
Kahvaltı salonu 300

Dağıtım anahtarı = 500 TL / 3.000 m2 = 0,16 TL/m2’dir.

Oda = 0,16TL/m2 * 2.000 m2  = 333 TL

Restorant = 0,16TL/m2 * 400 m2  = 67 TL

Bakım-onarım = 0,16TL/m2 * 200 m2  = 17 TL

Lobby = 0,16TL/m2  * 100 m2  = 33 TL

Kahvaltı salonu = 0,16TL/m2 * 300 m2  = 50TL

olarak dağıtılmıştır.

3: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Burada toplanan gider 
kalemleri elektrik, telefon ve teknik destek hizmetleridir.

İşletmenin ilgili aya ait tahakkuk eden elektrik tutarı 3.570 TL’dir. Burada 
kullanılan dağıtım anahtarı “Kws” dir. İşletmede kullanılan kws miktarı 
32.450 kws’dir. Turistik tesisler için elektrik kws tutarı ortalama 0,11 kr’dir.

Departmanların kullandığı kws tutarı ortalama olarak alınmıştır. 
İşletmede kullanılan cihazların, lambaların tüketim güçleri ve sayıları 
bilinmektedir. Bunlara ortalama kullanım süresi belirlenerek her bir 
departman için şu şekilde hesaplanmıştır.

Departmanlar Elektrik Tüketimleri (kws)
Odalar 12.570
Restorant 5.540
Bakım-onarım 8.200
Lobby 3.000
Kahvaltı salonu 3.140
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Dağıtım anahtarı = 3.570 TL / 32.450 kws = 3,57 kws/TL’dir.

Odalar                  = 3,57kws/TL*12.570kws = 1.383 TL

Restorant             = 3,57kws/TL*5.540 kws = 610 TL 

Bakım-onarım    = 3,57kws/TL*8.200 kws = 903 TL 

Lobby                   = 3,57kws/TL*3.000 kws = 330 TL 

Kahvaltı salonu   = 3,57kws/TL*3.140 kws = 344 TL olarak

dağıtılmıştır.

İşletmenin telefon gideri 600 TL olarak alınmıştır. Dağıtım anahtarı 
personel sayısıdır. Buna göre;

Dağıtım anahtarı = 600 / 21 = 28,58 TL/kişi

Odalar                    = 28,58 TL/kişi*5 kişi            = 143 TL

Restorant               = 28,58 TL/kişi*5 kişi            = 143 TL

Bakım-onarım      = 28,58 TL/kişi*3 kişi        = 86 TL

Lobby                    = 28,58 TL/kişi*6 kişi            = 170 TL

Kahvaltı salonu   = 28,58 TL/kişi*2 kişi        = 58 TL olarak dağıtılmıştır. 

Teknik destek gideri 2.000 TL’dir. Bu giderin dağıtımı oransal olarak 
alınmıştır. Teknik desteğin içerisine her türlü makine, cihaz, bilgisayar 
vb. Aletlerin kontrol ve oluşan sorunların giderilmesi için her türlü 
servis ücreti girmektedir.

Bunun dağıtımı %85 odalara, %10 bakım-onarıma ve %5 restoranta 
yapılmıştır.

4: Vergi, resim ve harç: Bu giderlerin dağıtım anahtarı da m2 olarak 
alınmıştır ve toplam vergi, resim, harç gideri 4.250 TL’dir.

Dağıtım anahtarı = 4.250/3.000 = 233 TL/m
2

Odalar           = 233 TL*2.000        = 2.833 TL

Restorant      = 233 TL*400         = 567 TL

Bakım-onarım        = 233 TL*200        = 283 TL 

Lobby                       = 233 TL*100         = 142 TL

Kahvaltı salonu       = 233 TL*300      = 425 TL

olarak dağıtılmıştır.
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5: Amortismanlar: İşletmede bina, demirbaş ve makine-teçhizat için 
amortisman ayrılmıştır. Bunlarda kullanılacak oranlar daha önce 
açıklanmıştır. Her kalem için farklı dağıtım ölçütleri kullanılmıştır.
Binalar için m2 kullanılmıştır. Demirbaşlar 4 grup altında toplanmıştır.
Demirbaşlar için belirlenen oranlar otel müdürünün bilgileri ışığı altında 
yapılmıştır. Bunların dağıtımı şu şekildedir:
Birinci grup: %60 restorant, %40 kahvaltı salonu
İkinci grubun dağıtımı; %60 odalar, %5 kahvaltı salonu, %15 lobby ve %20 
restorant  olarak belirlenmiştir.
Üçüncü grubun dağıtımı; %80 odalar, %8 restorant, %2 kahvaltı salonu 
olarak verilmiştir.
Dördüncü grubun dağıtımı; %90 odalar ve %10 restorant olarak pay almıştır.
Makine ve teçhizat için ayrılan oranlar %12’dir. Bunu dağılımı ise; Birinci 
grup: %80 odalar, %10 lobby, %5 kahvaltı salonu ve %5 restorant
İkinci grup: diğer makine ve teçhizatlar için; %80 odalar ve %10’ar bakım- 
onarım ve lobby
6: Endirekt ilk madde malzeme gideri (EİMM): İşletmede EİMM gideri 
üç alt grupta toplanmıştır. Bunlar kırtasiye malzemeleri, temizlik 
malzemeleri ve yakacak olarak belirlenmiştir. Tutarları hesaplamanın 
kolaylığı açısından yaklaşık değerleri alınmıştır.
Kırtasiye gideri 1.500 TL, temizlik gideri 3.000 TL ve yakacak gideri 5000 
TL’ dir.
Bunlara ilişkin dağıtım ölçütleri şu şekildedir.
Kırtasiye giderlerinin %80’i odalarda, %5’er kahvaltı salonu ve restoranta,
%10’u da lobby’e gönderilmiştir.
Temizlik malzemelerinin %95’i lobby’e ve %5’i de restoranta yüklenmiştir.
Yakacak giderlerinin %95’i odalar için %5’i de restorant için kullanıldığı 
kabul edilmiştir.

Tüm giderler ilgili gider yerlerine belirlenen ölçütler doğrultusunda 
birinci dağıtım ile dağıtıldıktan sonra her gider merkezinde oluşan toplam 
giderler aşağıdaki Tablo-8’deki gibi bulunmuştur:

Tablo-8 Gider Merkezleri Gider Toplamı
GİDER MERKEZİ TOPLAM GİDERLER (TL)
Bakım-onarım 3.112
Lobby 6.592
Kahvaltı salonu 4.755
Odalar 22.366
Restorant 10.608
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9.2.2. Yardımcı Hizmet Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin 
Esas Hizmet Merkezlerine Dağıtımı (II. Dağıtım)

Birinci dağıtım yapıldıktan sonra yardımcı hizmet gider merkezlerinde 
toplanan giderlerin belirli ölçütler kullanılarak esas hizmet merkezlerine 
dağıtımı (ikinci dağıtım) yapılırken aşağıdaki varsayımlar esas alınmıştır:

• Bakım-onarım yardımcı hizmet merkezinin %90’ı odalara ve 
%10’u Restoranta  hizmet vermektedir.

• Lobby yardımcı hizmet gider merkezinin %90 odalara ve %10 
restoranta hizmet vermektedir.

• Kahvaltı salonu yardımcı hizmet merkezinin de tamamı odalara 
hizmet vermektedir.

Tablo-9 İkinci Dağıtım (II. Dağıtım)

Gider Yeri
Gider 
Toplamı

Yardımcı Hizmet Gider 
Yerleri

Esas Hizmet Gider 
Yerleri

Bakım-
onarım

Lobby Kahvaltı
Salonu

Odalar Restorant

I.Dağıtım 
Toplamı

47.433 3.112 6.592 4.755 22.366 10.608

Bakım-
onarım

3.112 - - - 2.801 311

Lobby 6.592 - - - 5.933 659
Kahvaltı
salonu

4.755 - - - 4.755 -

II.Dağıtım 
Toplamı

47.433 - - - 35.855 11.578

Birinci dağıtım sonucunda yardımcı ve esas hizmet gider 
yerlerinde toplanan giderler belirli dağıtım anahtarları yardımıyla 
esas hizmet gider yerlerine aktarılır. Dağıtım sonucu odalar esas 
hizmet yerinde toplanan gider tutarı (I. Ve II. dağıtım toplamı)  
35.855  TL’dir.  Restorant  esas  hizmet  merkezindeki  toplam 
giderler 11578 TL’dir.

9.2.3. İkinci dağıtımda toplanan giderlerin mamullere  
yüklenmesi (birim maliyetlerin hesaplanması)

Söz konusu işletmenin iki ürün (hizmet) merkezi bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki oda-kahvaltı hizmeti, diğeri de akşam yemeği hizmetidir. 
Esas hizmet merkezlerinde toplanan giderlerin birim başına maliyetini 
hesaplayabilmek için otelin doluluk oranlarının ve bu belirlenen 
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hizmetlerden kaç kişinin yararlandığının hesaplanması  gerekmektedir.

İlgili dönemde otelin doluluk oranı %65 olarak gerçekleşmiştir. Otelin 
toplam oda kapasitesi 50 kişidir. Bu bilgilerin yardımıyla hizmet verdiğimiz 
toplam kişi sayısı şu şekilde hesaplanmaktadır.

Toplam oda satışı = 50 kişi *30 gün *0,65 doluluk oranı = 975 oda/ay

Bu odalardan; 880 oda single, 80 oda double ve 15 oda da trible olarak 
satılmıştır.

Toplam konaklayan kişi sayısı = (880*1) + (80*2) + (15*3) = 1.085 
kişidir.

İşletmede ilgili dönemde 750 adet akşam yemeği verildiği ve konaklayan 
herkesin kahvaltı aldığı varsayılmıştır. Bu bilgilere göre, işletmemizin oda-
kahvaltı ve akşam yemeği birim maliyeti şu şekilde hesaplanmıştır.

Oda-Kahvaltı Birim Maliyeti = Odalarda biriken toplam maliyet / kişi 
sayısı

    = 35.855 TL / 1085 kişi

    = 33,04 TL/br

Akşam Yemeği Birim Maliyeti = Restorantta biriken toplam maliyet / 
yararlanan kişi sayısı

= 11.578 YTL / 750 kişi

= 15,43 YTL/br dir.

Uygulamaya esas işletmede, %65 doluluk oranlarında ve bu dolulukta 
oluşan giderler doğrulusunda “oda-kahvaltı” maliyeti (yarım pansiyon) 
33.04 TL; “akşam yemeği” maliyeti 15.43 TL olarak çıkmıştır. Bu 
verilere göre, yaklaşık olarak “Tam Pansiyon Maliyeti” 48.47 TL’dir. Bu 
maliyetlerin daha yüksek doluluk oranlarında düşeceği belli oranlar 
verilerek görülebilmektedir. Ancak, bu doluluk oranı öyle bir noktadır 
ki bu noktada işletme belirlemiş olduğu fiyatlarla ancak maliyetleri  
karşılayabilmektedir.

9.3. Standart Maliyet Kartları Yardımıyla Mönü Maliyetlerinin 
Bulunması

Standart maliyet kartı; yiyecek-içeceğin ne şekilde hazırlanacağını 
ve bunların işletmeye maliyetini gösteren bir tablodur. Standart maliyet 
kartlarıyla hazırlanan bir mönü maliyet hesaplamasına da yardımcı 
olmaktadır. Şekil olarak çok çeşitli standart maliyet kartı yapılabilir. 
Önemli olan üretim denetimine temel oluşturacak ve uygulamaya en 
uygun standartların belirlenmesidir.
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Standart maliyet kartları mönü planlama ve geliştirmede temel olan 
bir araç olmasına rağmen otel veya yiyecek-içecek işletmelerinde ihmal 
edilmektedir.

Uygulamadaki otelimizde teknik olarak aşçı veya mutfak personeli 
tarafından herhangi bir standart maliyet kartı kullanılmamaktadır. Ancak, 
yapılan çalışmalarda önerilen standart maliyet kartının yararı olduğu 
farkedilmiştir. Bu şekilde tahminden uzak daha bilimsel veriler ışığı altında 
mönünün oluşacak fiyat değişikliklerine karşı işletme daha duyarlı hale 
gelmiştir. Uygulaması oldukça basit; yararı ise oldukça yüksektir.

Uygulama sırasında çok fazla mönü üzerinde durulmamıştır. Daha 
çok sabah kahvaltısında verilen yiyeceğin maliyeti ve akşam yemeğinde 
kullanılan 5 mönü üzerinde çalışılmıştır. Aşağıdaki tablolarda bunları 
sırasıyla gösterilmiştir.

Tablo-10 Kahvaltı Standart Maliyet Kartını; Tablo-11, Tablo-12, 
Tablo-13, ve Tablo-14 belirlenmiş standart akşam yemeği için hazırlanan 
yiyeceklerin Standart Maliyet Kartlarını vermektedir.

Tablo-10 Kahvaltı Standart Maliyet Kartı
Yiyecek İçecek İşletmesi Standart Maliyet Kartı
Yemek Adı: Kahvaltı Tarih

Direkt 
Hammadde

Hammadde Adı Standart 
Miktar (gr, 
kg)

Standart 
Fiyat (TL)

Toplam

Zeytin
Beyaz Peynir Kaşar 
Peynir Salam 
Salatalık Domates 
Yumurta 
Yoğurt 
Börek
Salata 
Meyve Suyu 
Çay

25 gr
30 gr
15 gr
20 gr
30 gr
40 gr
1 adet
100 gr
200 gr
150 gr Açık 
Açık

0,50
0,10
0,20
0,30
0,10
0,10
0,25
0,20
1,00
0,25
0,50
0,30

Direkt Hammadde Standardı

Standart Birim Maliyeti
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Uygulamaya esas olan işletmede kahvaltı açık büfe olarak verilmektedir. 
Ancak, sadece konaklama hizmeti alacaklar için bu tür bir standart 
belirlemek yararlı olacaktır. Yukarıda verilen değerler bir kişiliktir. Ancak 
burada kahvaltıda sunulan tüm çeşitler bulunmaktadır. Kişinin aldığı 
ürüne göre ücret alınmaktadır. Burada dışarıdan gelen ve sadece kahvaltı 
hizmetinden yararlanacaklar için belirli bir kâr yüzdesi hesaplanmaktadır 
ve bu kâr oranı işletme müşterilerinden farklı bir değerdir. 

Yiyecek İçecek İşletmesi Standart Maliyet Kartı 20 kişilik
Yemek Adı: Kuzu gerdan (Kapama) Tarih

Direkt 
Hammadde

Hammadde 
Adı

Standart 
Miktar 
(gr,kg)

Standart 
Fiyat 
(TL,kr)

Toplam

Kırmızı Et 3 kg 14 TL 42 TL

Biber 0,300 gr 25 kr 7,5 kr.

Patates 1 kg 40 kr 40 kr

Domates 0,500 gr 20 kr 10 kr

Soğan 1 kg 40 kr 40 kr

Pirinç 1,5 kg 3 TL 4,5 TL

Ayçiçek Yağ 0,400 gr 2 TL 80 kr

Zeytin Yağ 0,400 gr 5 TL 2 TL

Arpa Şehriye 2 kg 50 kr 1 TL

Salata 2 kg 20 kr 40 kr

Tatlı 3 kg 1 TL 3 TL

Direkt Hammadde Standardı 54,175 
TL

Standart Birim Maliyeti 2,71 TL

Tablo-11 Akşam Yemeği (Mönü 1) Standart Maliyet Kartı

Tablo-11’de gösterilen standart maliyet kartındaki mönü 20 kişilik 
olarak hazırlanmıştır. 20 kişilik hazırlanan mönünün toplam maliyeti 
54,175 TL’dir. Bir kişilik mönünün standart malzeme maliyeti hesaplanan 
toplam tutarın 20’ye bölünmesiyle elde edilir.

Kişi Başı Mönü Maliyeti = 54.175 TL / 20 kişi = 2.71 TL/kişi
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Tablo-12 Akşam Yemeği (Mönü 2) Standart Maliyet Kartı
Yiyecek İçecek İşletmesi Standart Maliyet Kartı 20 kişilik
Yemek Adı: Kanat Izgara Tarih

Direkt 
Hammadde

H.Madde Adı Standart Miktar 
(gr,kg,)

Standart 
Fiyat (TL,kr)

Toplam

Kanat 5 kg 4 TL 20 TL
Patates 4 kg 20 kr 80 kr
Mercimek 800 gr 1 TL 80 kr
Salata 2 kg 20 kr 40 kr
Meyva 4 kg 1,5 TL 6 TL

Direkt Hammadde Standardı 28 TL

Standart Birim Maliyeti 1,4 TL

Tablo-12’deki 20 kişilik hazırlanan mönü 2’nin toplam maliyeti 28 TL’dir. 
Bir kişilik mönü maliyeti için gerekli hesaplama aşağıdaki gibidir:

Kişi başı mönü Maliyeti = 28 TL / 20 kişi = 1.4 TL’dir.

Tablo-13 Akşam Yemeği (Mönü 3) Standart Maliyet Kartı
Yiyecek İçecek İşletmesi Standart Maliyet Kartı 20 kişilik
Yemek Adı: İzmir Köfte  Tarih

Direkt 
Hammadde

H.Madde Adı Standart Miktar 
(gr,kg,)

Standart Fiyat 
(TL,kr)

Toplam

Kıyma 3 kg 11 TL 33 TL
Pirinç 1,5 kg 3 TL 4,5 TL
Soğan 1 kg 4 TL 4 TL
Yağ 500 gr 2 TL 1 TL
Yeşillik 1 kg 30 kr 30 kr
Domates 2 kg 35 kr 70 kr
Meyva 4 kg 1,5 TL 6 TL
Direkt Hammadde Standardı 49 TL

Standart Birim Maliyeti 2,45 TL

Tablo-13’deki 20 kişilik mönü 3’teki toplam direkt hammadde maliyeti 
49 TL’dir. Bir kişilik mönü maliyetinin hesaplanması;

Kişi Başı Mönü Maliyeti = 49 TL / 20 kişi = 2.45 TL’dir.
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Tablo-14 Akşam Yemeği (Mönü 4) Standart Maliyet Kartı
Yiyecek İçecek İşletmesi Standart Maliyet Kartı 20 kişilik
Yemek Adı: Orman Kebabı Tarih

Direkt 
Hammadde

H.Madde Adı Standart Miktar 
(gr, kg)

Standart 
Fiyat (TL, 
kr)

Toplam

Kırmızı et 4 kg 14 TL 56 TL
Pirinç 1,5 kg 3 TL 4,5 TL
Biber 1 kg 25 kr 25 kr
Salata 2 kg 20 kr 40 kr
Tatlı 3 kg 1 TL 3 TL
Çorba 2 kg 50 kr 1 TL
Direkt Hammadde Standardı 65,15 TL

Standart Birim Maliyeti 3,25 TL

Son olarak hazırlanan mönü 4’ün toplam maliyeti 65.15 TL’dir. Bu 
mönünün bir kişilik direkt hammadde maliyeti ise;

Kişi Başı Mönü Maliyeti = 65.15 TL / 20 kişi = 3.25 TL’dir.

Hazırlanan bu mönüler standart mönüdür ve işletmede tabldot veya 
porsiyon olarak verilmektedir.

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi mönüler standart maliyet kartları 
yardımıyla belirlenirse yiyeceğin birim direkt ilk madde malzeme giderini 
hesaplayabiliriz. İşletme bunun üzerinden belirleyebileceği standart bir 
yükleme oranı ile diğer giderleri (işçilik, amortisman vb.) de mönüler 
üzerine yükleyebilir ve satış fiyatını bu şekilde belirleyebilir.

9.4. Yiyecek-İçecek  Maliyet Kontrolü
Bu bölümde, üçüncü bölümde yer alan yiyecek-içecek maliyet kontrolü 

aşamaları ve yöntemleri ile ilgili verilen bilgiler yardımıyla uygulamaya 
konu olan konaklama işletmesindeki yiyecek-içecek maliyet kontrol 
süreçlerini incelenmektedir.

9.4.1. Satınalma
İşletmemizde satınalma departmanı adı altında ayrı bir birim 

bulunmamaktadır. Satınalma işlemi departmanlardan genel müdüre gelen 
talepler doğrultusunda resepsiyonda çalışan bir personelin yardımıyla 
takip edilmektedir.
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Malzemelerin satın alınması Denizli merkezde yer alan adı duyulmuş 
perakende satış yapan kuruluşlardan temin edilmektedir. Ayrıca, diğer 
piyasa fiyatları takibi yapılıp malzemelerin gerekirse daha ucuz teminini 
sağlamak için diğer market, süpermarket ve dükkanlardan birinci elden 
satın alınmasına gidilebilmektedir.

İşletmedeki deponun küçük olmasından dolayı satınalma işlemi sık 
aralıklarla yapılmakta; stokta fazla malzeme bulundurulmamaktadır. Daha 
çok günlük tüketilmesi gerekilen malzemeler günübirlik temin edilmekte; 
biraz daha uzun saklanabilir  malzemeler  depolarda saklanmaktadır.

Satınalınan malzemeler otele giriş yaptığında resepsiyonda kaydı 
yapılıp hemen ilgili departmanlara çıkışı kaydedilmektedir. Uzun süreli 
saklanabilir malzemeler depolara sevk edilmektedir.

9.4.2. Teslimalma
İşletmede teslimalma işlemi resepsiyonda çalışan personel tarafından 

yapılmaktadır. Teslimalma sırasında miktar, fiyat, kalite kontrolü, sipariş 
edilen malzeme ile teslim alınan malzeme arasındaki varsa faklılıkların 
tespiti ve gelmeyen malzemenin tekrar siparişinin geçilmesi resepsiyon 
personeli tarafından genel müdür veya resepsiyon şefinin kontrolü ile 
yapılmaktadır.

Teslim alınma sırasında kalite kontrolünün belirlenmesi için ilgili 
personel istihdam edilmediği için eğer gerekli görülürse bu işlem ilgili 
departman şefleri tarafından  bizzat yapılmaktadır.

9.4.3. Depolama
İşletmenin mutfağında 50 m2 büyüklüğünde bir depo bulunmaktadır. 

Teslim alınan  malzemelerin  hemen  kullanılması  gerekenleri  ilgili  
departmanlara  çıkışı yapılarak teslim edilmektedir. Malzemelerden 
mutfakla ilgili olanlar ise depoya aktarılmaktadır. Ana depoda malzemelerin 
uzun süre saklanmasını sağlayabilecek derecede havalandırma sistemi 
bulunmaktadır. Ana depo iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölüm soğuk 
hava deposu niteliğindedir. Kuru malzemeler deponun ikinci kısmında 
saklanmaktadır.

9.4.4. Malzeme Çıkarma
Ana depoda daha çok yiyecek ve içecekler saklandığı için buradan 

mutfak veya restoranta ihtiyaç duyulan malzemeler mutfak şefinin 
onayı ile çekilmektedir. Bunun için bir talep fişi veya ambar çıkış fişi 
bulunmamaktadır. Genelde malzemeler kullanıma ihtiyaç duyuldukça 
depodan çıkarılmaktadır.
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Bunun dışında diğer departmanlara aktarılan malzemelerin kullanımı 
ilgili departman şefinin onayı ile yapılmaktadır.

9.4.5. Üretim
İşletmede literatürde belirtildiği gibi sıkı bir üretim planı yapılmaktadır. 

Ancak, mutfak şefi geçmiş senelerdeki deneyimlerden yararlanarak bir 
mönü planlaması yapmaktadır. Bu planlama herhangi bir kart kullanılarak 
yapılmaktadır. Uygulama sırasında kullanılan “standart maliyet kartı” ve 
“standart reçeteler” ileriki yıllarda bir sistemin oluşturulması için kaynak 
oluşturmuştur.

İşletmede yapılacak yemekler gruplandırılmaktadır. Yapılacak yiyecek 
miktarı resepsiyondan gelen günlük kişi sayısı ve kaç kişinin yarım 
pansiyon, kaç kişinin tam pansiyon olarak konaklayacağına göre tahmin 
edilmektedir.

İşletmede standart ölçüler bir tablo halinde belirtilmemektedir. Standart 
maliyet kartlarıyla yapılan mönü maliyet hesaplaması sırasında işletmenin 
daha önce kullanmamış olduğu “standart porsiyon ölçüsü” de ileriki 
dönemler için uygulanabilir  bir niteliktedir.

Aynı durum içecekler içinde geçerlidir. Mönülerde mönüye dahil 
standart içilebilecek içecekler ve bunların miktarları bellidir. İthal içkiler, 
taze sıkılmış portakal suyu, şarap, şampanya gibi içkiler ücretli olduğu için 
bunlar için standart porsiyon ölçüsü kullanılmaktadır. İthal içkilerde bunu 
sağlamak için lobbyde bulunan snack barda ve restorant barında “jigger” 
adı verilen aletler kullanılmaktadır.

9.4.6. Satış
İşletmede satış kontrolü çok bilimsel bir şekilde uygulanamamaktadır. 

Satış kontrolünün prensibi müşterilerin tatil boyunca ne kadar yiyecek-
içecek tüketeceklerinin tahmin edilmesi ve bunun önceden tahsiline 
dayanmaktadır. Fakat genel müdür tarafından geçmiş verilerin yardımıyla 
tüketilecek malzeme maliyeti geçmiş doluluk oranları yoluyla tahminlenip 
gelecek için bir gelir-gider tahmini yapılabilmektedir. Önceden tahsil 
edilmese de oluşacak para akışı için ön veri oluşturulmuş olmaktadır.

SONUÇ

Bireyler, iş nedeniyle, tatil gezmek veya ticari faaliyetleri için çok kısa 
süreli veya uzun zamanlı seyahat etmektedirler. Bu seyahatleri esnasında 
konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak çok çeşitli konaklama işletmesi 
mevcuttur.
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Günümüz rekabet koşullarına baktığımızda tüm konaklama 
işletmelerinin sundukları hizmetlerin en yüksek kârla satışını 
sağlayabilmeleri ve bu şekilde faaliyet alanlarını genişletip daha uzun 
ömürlü olabilmeleri; maliyetlerinin düşürülmesine ve sürekli bir maliyet 
kontrolünün sağlanmasına bağlıdır.

İşletmeleri açısından sundukları hizmetin çeşidi ne kadar artarsa gelir 
ve gider kalemleri de o denli artmaktadır. Konaklama işletmelerinde 
genel olarak yiyecek ve içecek giderlerinin tüm giderlere oranının %30 ve 
işçilik giderlerinin %35 civarında oluğunu görülmektedir. Bunun yanında, 
yiyecek-içecek gelirleri %40 ve oda satış gelirleri de %55 dolayındadır. Bu 
nedenle, kârlılığı ve verimliliği artırmak için ciddi bir iç kontrol ve maliyet 
kontrol sisteminin sağlanması gerekmektedir.

Konaklama işletmelerinde üretilen hizmetlerin stoklanamaması ve 
bu hizmetlerin insan gücüyle sağlanması yüksek işçilik maliyetlerini 
ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, diğer bir maliyet faktörü de yiyecek-içecek 
malzemesi maliyetleridir.

Maliyet kontrolü çalışmaları; yönetim kademesindekilerin yiyecek-
içeceğin ve oda hizmetlerinin kalitesini bozmadan, gerekirse ilave yatırımlar 
yapmadan işletmenin mevcut kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanıp 
maliyet unsurlarını kontrol altına alma işlemidir. Maliyet kontrolünün bir 
şartı, bazı standartların belirlenmesidir. Bu standartlar daha ilk kuruluş 
aşamasında oluşturulmalıdır. Hizmetin daha hızlı ve verimli sunulabilmesi 
için departmanların işlevsel açıdan dizilimi sağlanmalıdır.

Türkiye şartlarında bu düzenlemeleri büyük konaklama işletmeleri 
sağlamaktadırlar. Ancak, küçük işletmelerde yaklaşım daha farklıdır. 
Küçük konaklama işletmelerinde “maliyet kontrolü yaklaşımı” yerine 
“patron kontrolü” diye adlandırabileceğimiz bir yaklaşım benimsenmiştir.

Küçük konaklama işletmelerinde bu anlayışın kırılması gerektiği 
ortadadır. Özellikle, ülkemizdeki şehir içi otellere baktığımızda bu işletmeler 
bir aile şirketi görünümündedir. İşletmenin yönetim, kontrol birimlerinde 
profesyonel kişiler yerine şirketi kuran kişiler yer almaktadır. İşletme 
sahipleri bu önemli birimlerini profesyonel kişilere teslim etmedikçe, bu 
işletmelerde planlı kârlılık analizlerin yapılması mümkün değildir.

Maliyet kontrolü ve verimliliğin artırılabilmesi için öncelikle, 
bu küçük konaklama işletmelerinin bir nevi kurumsallaşma yoluna 
gitmeleri gerekmektedir. Analizlerin tahminler veya patronun istekleri 
doğrultusunda alınmasından ziyade, profesyonel kişiler tarafından gerekli 
bütün bilimsel hesaplama süreçlerinden geçirilerek işletmenin bir maliyet 
yapısının çıkarılması gerekmektedir.
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Bu çalışmamızın temel amacı; pilot bir şehir içi konaklama işletmesinin 
tüm gelir-gider merkezleri açısından değerlendirilmesinin yapılıp yönetici 
tabakasına tesisin bir maliyet yapısının oluşturulabilineceğini göstermektir. 
Maliyet kontrolünün yapılıp birim maliyetlerin belirlenmesi ve bu şekilde 
işletmeyi kârlılığa götürecek fiyat politikalarının belirlenmesi mümkündür. 
Bu açıdan çalışmada geçen ve işletmenin yapısına en uygun yöntemin 
belirlenip uygulanabilirliği test edilmiştir.

Yapılan çalışma sonucunda, büyük işletmelerin yaptıkları maliyet 
hesaplamalarının ve maliyet kontrollerinin literatürde zaten var olan 
bazı yöntemler kullanılarak uygulamaya esas olan işletmeye özgü bir 
model oluşturulup ilerisi için daha sağlıklı fiyatlama politikalarının 
belirlenebileceği çıkmıştır.

Sunulan hizmetler için belirlenen fiyatların her zaman için işletmeyi 
kârlılığa götürmediği belirlenmiştir.

Uygulamada alınan dönem özellikli bir dönemdir. İlgili aya ait işletmenin 
giderler ve doluluk oranı göstermiştir ki; işletmenin %65 oranında bir 
doluluktan aşağı çalışması işletmenin maliyetleri karşılamakta zorlandığını 
ortaya koymuştur. Bu verileri temel alarak işletmenin gelecekte daha yüksek 
veya daha düşük doluluk oranlarında nasıl bir fiyat politikası izleyebileceği 
belirlenebilir.

Yapılan bu çalışma yöneticiler açısından yol gösterici niteliktedir. Esas 
olan, işletmenin doğru şekilde gider merkezlerinin belirlenmesi, yardımcı 
ve esas hizmet birimlerinin birbirlerine ne ölçütlerde yarar sağladığının 
tespitidir. Buna göre, belirli maliyet katsayıları kullanılarak istenilen doluluk 
oranlarında işletmenin giderleri belirlenebilir. Bu şekilde işletmenin 
maliyet-hacim-kâr analizleri ile başabaş noktası analizi yapılabilir.

Ayrıca, elde edilen birim maliyetler doğrultusunda işletmede verilen 
mönülerin fiyatlarının aşçı veya yönetici tarafından tahmini şekilde 
belirlenmesinden ziyade; bir standardın oluşturulup daha sağlıklı, cazip ve 
bunun yanında kârlı fiyatlarla  sunulması sağlanabilir.

Standart mönü maliyet kartları yardımıyla görülmüştür ki işletmenin 
bazı mönülerinin fiyatları maliyetlerini karşılayamadığı; bazı fiyatların ise 
çok aşırı yüksek belirlendiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun önlenmesi 
bir çok açıdan işletmeye fayda sağlayacaktır.

Öncelikle, işletmenin restorant bölümünde üretilen yiyecek 
malzemelerinin bir standart üretim tablosunun oluşturulması ve bu şekilde 
fiyatlanması hem işletme içinde konaklayanlara cazip gelecek, hem de 
dışarıdan gelebilecek misafirlerin sayısında bir artış sağlayabilecektir.
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Unutulmamalıdır ki yiyecek maliyet kontrolünün amacı; işletmeye 
yiyecek satışlarından en yüksek kârı sağlamaktır. Yiyecek maliyet 
kontrolünün temel görevi; yiyecek maliyetlerinin hangi maliyet 
merkezlerinde ne düzeyde oluştuğunu ortaya koymak ve yönetime maliyet 
azaltılması yolunda gerekli bilgileri sağlamaktır.

Yiyecek malzemelerinin satın alınmasından depolanmasına ve 
üretimden satışına kadar belli standartların belirlenmesi etkin bir yiyecek 
maliyet kontrolünü sağlar.

Özetlersek; küçük konaklama işletmeleri için uygulaması masraflı ve 
zor görünen maliyet kontrolü çalışmaları bazı teknik analizler sonucu 
gerçekten tutarlı ve doğru sonuçlar verebilmektedir. Yapılması aslında zor 
olmayan bu çalışmalar içinde bulunulan yoğun rekabet ortamında, hem 
işletmenin kendi açısından kârlılığını artırıcı, hem de piyasa koşullarında 
tutarsız belirlenen fiyatların işletmeleri yıpratıcı rekabetten uzak, verimliliği 
artırıcı bir rekabette hizmet vermelerini sağlayabilir.

Sonuç olarak; küçük konaklama işletmeleri verimliliği ve kârlılığı 
artırmak için kurumsallaşıp; profesyonel kişilerce çalıştırılmalıdır. 
Yöneticiler, gerekli olan maliyet kontrolleri analiz edilmeli, herhangi bir 
bilimsel dayanağı olmayan ve sadece rakiplerin fiyatlarını baz alarak yapılan 
fiyatlama politikasından vazgeçilmelidir. Çalışmamız da ortaya koymuştur 
ki; gerekli maliyet analizleri yapılarak elde edilen verilerin çoğalmasıyla 
ileriye dönük daha sistematik maliyet hesaplamalarına geçilmelidir.
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TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARINI BELİRLEYİCİ 
EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ

ANALYSIS OF THE ECONOMIC FACTORS THAT INFLUENCE 
THE PRICE OF HOUSING IN TURKEY

Aslı AFŞAR 1

ÖZET

Konut fiyatlarındaki gelişim yalnız konut sektörü için değil tüm ekonomi için 
önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Konut sektörü ekonominin barometresi 
görevini de üstlendiğinden fiyat temelli değişimler makroekonomik karar alma 
süreçleri için çok önemlidir. Finansal istikrar için konut sektöründeki gelişmeler 
dikkatle takip edilmelidir Konut piyasasını herhangi bir zaman diliminde analiz 
etmek kolay değildir, çünkü konut piyasası hem ekonomik hem de ekonomik 
olmayan değişkenlerin etkileşimine maruz kalmaktadır. Bu çalışmada sadece 
ekonomik faktörler incelenecektir. Bu çalışmada Türkiye’de konut fiyatları 
değişiklerinde etkili olan faktörler, Pesaran vd. tarafından geliştirilen Autoregressive 
Distributed Lag Model (ARDL) Sınır Testi aracılığı ile incelenmiştir. ARDL 
modelinin en büyük avantajı, eşbütünleşme yaklaşımında bütün değişkenlerin 
aynı dereceden olması gerekirken; bu yöntemde değişkenlerin farklı dereceden 
durağan olmaları halinde de kullanılabilmesidir. ARDL modelinin diğer önemli 
bir avantajı ise farklı değişkenlere farklı gecikme uzunlukları verilebilmesine 
olanak tanımasıdır. Bu bağlamda kullanılacak veri seti 2010 Ocak - 2017 Kasım 
dönemini kapsamakta ve konut fiyatlarının belirleyicileri analiz edilerek, politika 
karar alıcılarına ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konut fiyatı, Türkiye, ARDL, Ekonomik faktörler

Jel Sınıflaması: C2, R31

ABSTRACT

The progress in housing prices has a huge indicator qualification not only for the 
house sector but also for the whole economy. Because of the housing sector taking 
on the barometer of the economy task, price – based changes are very important 
for macroeconomic resolution process. For the financial stability developments in 
housing sector should be demanded carefully. It is not easy to analyse the housing 
market at any period of time, because housing market is being exposed to both 
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economic and non-economic interactions of variables. Only economic factors are 
going to be examined in this study. The factors that are effective in price variance of 
housing in Turkey are examined via Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
Bound Testing, which is developed by Pesaran vd. The biggest advantage of ARDL 
model is while all the variables in cointegration approach variables should be at the 
same degree, the variables can also be used even if they are stationary in different 
degrees with this method. The other important advantage of ARDL model is that 
it enables different variables to different lengths of lag. In this context the data set 
which will be used contains the January 2010 – November 2017 period and with 
analysing the determinants of housing prices, it is aimed to contribute the policy 
makers and to the literature. 

Keywords: Housing Price, Turkey, ARDL, Economic Factors

GİRİŞ

Konut fiyatlarındaki seyir ve fiyatlamanın doğruluğu yalnız konut sektö-
rü için değil tüm ekonomi için önemli bir gösterge olma özelliğini taşımakta-
dır. Konut sektörü ekonominin barometresi görevini de üstlendiğinden fiyat 
bazlı değişimler makroekonomik karar alma süreçleri için çok önemlidir. Bu 
durum Merkez Bankaları ve iktisat politikaları uygulayıcıları için hayati bir 
önem arz etmektedir. 

Konut piyasasının performansının, ekonominin genel performansı üze-
rinde büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir. Nüfusun boyutu ve bileşimi, 
kentleşme, ekonomik refah, hükümet politikası müdahalesi ve para politika-
sı, diğer varlık sınıflarının fiyatları ve getirileri, vb. ekonomik aktörlerin algı 
ve spekülatif eğilimleri, konut piyasası dinamiğinde önemli rol oynamakta-
dır. Gelir, nüfus artış oranları önemli talep faktörleri iken banka kredisi, kredi 
faiz oranları, arsa temini ve yeni konutların mevcudiyeti önemli arz yönlü 
faktörlerdir. Bu niceliksel faktörlerle birlikte barınma olanakları, konutun 
ana şehirden ne kadar uzakta olduğu, tren ve otobüs duraklarından ne kadar 
uzakta olduğu, okullara ve hastanelere ne kadar yakın olduğu gibi kalitatif 
faktörler de konut fiyatlarını etkilemektedir.

Geleneksel neoklasik teori, konut fiyatlarının arz ve talep koşullarına göre 
belirlendiğini savunurken, alternatif bir yaklaşım, konut fiyatlarının ekono-
mik ve spekülatif olarak iki temel prensip ile belirlendiğini öne sürmektedir. 
Konut piyasasında spekülatif amaçlı alımlar büyük ölçüde konut fiyatlarının 
bariz öngörülebilirliğine bağlanmaktadır. Konut piyasasında spekülasyon 
yoğunluğu tüm ekonomilerde aynı değildir. Gelişmiş ekonomilerdeki spekü-
lasyon daha yoğun ya da anlamlıdır ancak gelişmekte olan ekonomiler için 
durum böyle değildir, spekülatif etkinin yoğunluğu piyasa talep koşullarına 
göre değişir. Gelir artışındaki hızlı artışla birlikte, gelişmekte olan ekonomi-
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ler, tüketim modelleri ve yatırımları ile ilgili yapısal değişikliklere tanık ol-
maktadır.

Gelişmekte olan ekonomilerde, varlıkların, hisse senetlerinin, tahvillerin, 
altınların, opsiyonların ve vadeli sözleşmelerin yer aldığı diğer geleneksel 
varlık portföyleri arasında alternatif bir finansal varlık olarak konutun artan 
bir önemi söz konusudur. Barınma amaçlı bir varlık ile birlikte gelecekte-
ki getiriler için alternatif bir finansal varlık olarak konutlara artan bir talep 
vardır. Bu durum, aynı zamanda, gelişmekte olan farklı ekonomilerdeki giriş 
kısıtlamalarının derecesine bağlı olarak, yabancı yatırımcıların konut piyasa-
sında spekülasyonlarını artırmasıyla da desteklenmektedir.

17. yüzyılın başlarından 1990’lara kadar dünya genelinde 42 önemli fi-
nansal kriz yaşanmıştır ve bunun 21’i konut fiyatlarındaki patlama ve kayma 
eğilimleri ile ilişkiliydi, bu da gayrimenkul sektörü ve makroekonomi arasın-
daki yakın ilişkiyi göstermektedir (Kindleberger & O’Keefe, 2001: 22).

Konut piyasasının davranışı, dünya çapındaki politika yapıcılar ve finansal 
piyasalarca büyük ilgi görmektedir. Konut piyasasında yapılan araştırmaların 
önemli bir kısmı, makroekonomi ile konut piyasası arasındaki etkileşime ay-
rılmıştır. Bu bağlamda, birçok araştırmacı, makroekonomik temellerin ko-
nut fiyatlarının belirlenmesinde oynadığı rolü incelemiştir. Altta yatan fikir, 
konut fiyatlarının uzun vadede bir ekonominin makroekonomik temellerini 
yansıtması gerektiğidir. Temelleri neyin oluşturduğu hakkında bir tartışma 
olmasına rağmen, literatürde, konut fiyatlarının en önemli belirleyicilerin-
den ikisi olarak gelir ve faiz oranları olduğu konusunda bir fikir birliği vardır.

İstihdam ve gelir artışı, reel inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve reel faiz 
oranlarındaki değişiklikler gibi diğer ekonomik değişkenler, ulusal ve bölge-
sel konut fiyatlarındaki değişimi ve dolayısıyla yeni konut inşaatlarını açıkla-
yabilir. İnşaat faaliyeti ve istihdamı için makro sonuçlar literatürde bir ölçüde 
incelenmiştir ve genel fikir birliği, istihdam artışı seviyesinin gayrimenkul 
döngüleri oluşturma eğiliminde olmasıdır. Daha yüksek istihdam artışı, in-
şaat faaliyetlerini teşvik ederken, daha düşük oranlar, gayrimenkul faaliyetle-
rindeki düşüşe bağlanabilir (Baffoe, 1998: 181).

Bir bireyin bir konut satın alma kararını etkileyen en önemli değişkenler-
den biri ipotek faiz oranıdır. Mortgage oranı, bir ipotek kredisi faiz ödemesi 
doğrudan düzenli faiz oranı ile bağlantılıdır. Geleneksel olarak firmaların ya-
tırımları üzerindeki düzenli faiz oranındaki değişimin etkisini vurgulamak-
tadır. Ancak, düzenli faiz oranlarındaki değişikliklerin sıradan insanların 
konut satın alma ve dayanıklı mallar alma kabiliyeti üzerinde de büyük etkisi 
vardır. Bu, düzenli faiz oranlarındaki değişimlerin sadece konut dışı yapı ve 
ekipmanlardaki iş yatırımını değil, aynı zamanda konut yatırımlarını da et-
kilediği anlamına gelmektedir. Düzenli faiz oranları arttığında, ipotek oranı 
veya ipotek ödemesi (faiz ve anapara dahil) artar, bu da insanların konut satın 
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almasını engeller ve konut talebi azalır (Baffoe, 1998: 182). Gelir, faiz oran-
ları, enflasyon, para arzı ve sanayi üretimi gibi çeşitli makroekonomik değiş-
kenlerin yanısıra konut fiyatını etkileyen değişkenlerden biri hane geliridir. 
Konutun karşılanabilirliği doğrudan hane geliri ile ilgilidir. 

Mevcut yaklaşımın bir kusuru, konut fiyatlarının gelir ve faiz oranları-
na kısa vadede tepkisinin uzun vadede bu değişkenlere verdiği tepkiden çok 
farklı olabileceği gerçeğini dikkate almamasıdır. Kısa ve uzun vadeli davra-
nışları modelleme ihtiyacını farklı bir şekilde motive etmenin basit bir yolu, 
konut fiyatları, gelir ve faiz oranlarının zaman serilerindeki konutları incele-
mektir. Bununla birlikte, daha kısa zaman diliminde ölçülen oynaklık, konut 
fiyat artışları için reel gelir artışından veya faiz oranlarından çok daha yük-
sektir. Bu, ya gelir ve faiz oranlarının volatilitesi zamanla artacağı ya da konut 
fiyat artışının volatilitesinin, üzerinde ölçüldüğü ufuk ile azaldığı anlamına 
gelir. Dolayısıyla, bu değişkenler arasındaki uzun vadeli ve kısa süreli ilişkiyi 
ayırt etmek çok önemlidir (Kishor & Marfatia, 2017: 238).

Ayrıca, hem konut hem de konut dışı gayrimenkul piyasaları spekülatif 
balonlara eğilimlidir. Konut piyasasını herhangi bir zaman diliminde analiz 
etmek kolay bir görev değildir, çünkü konut piyasası hem ekonomik hem de 
ekonomik olmayan değişkenlerin etkileşimine maruz kalmaktadır. Bu çalış-
mada sadece ekonomik faktörler incelenecektir.

Bu çalışmada Türkiye’de konut fiyatları değişiklerinde etkili olan faktör-
ler, Pesaran vd (2001) tarafından geliştirilen Autoregressive Distributed Lag 
Model (ARDL) Sınır Testi aracılığı ile incelenmiştir. ARDL modelinin en 
büyük avantajı, eşbütünleşme yaklaşımında bütün değişkenlerin aynı dere-
ceden olması gerekirken; bu yöntemde değişkenlerin farklı dereceden dura-
ğan olmaları halinde de kullanılabilmesidir. ARDL modelinin diğer önemli 
bir avantajı ise farklı değişkenlere farklı gecikme uzunlukları verilebilmesine 
olanak tanımasıdır. Bu bağlamdan kullanılacak veri seti 2010 Ocak ayından 
2017 Kasım dönemini kapsamakta ve konut fiyatlarının belirleyicileri analiz 
edilerek, politika karar alıcılarına ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
Bu çalışmanın izleyen bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir: Birinci bölümde 
literatür özeti, ikinci bölümde çalışmada kullanılan veri, yöntem ve değiş-
kenler ele alınmaktadır. Son bölümde ise sonuçlara ilişkin bulgular sunul-
maktadır. 

1. Literatür Taraması
Konut fiyatlarını etkileyen ekonomik faktörlere yönelik,  literatürde bir 

çok teorik ve ampirik çalışma yapılmıştır. Konut fiyatları ile makroekono-
mik değişkenler arasındaki ilişkiye dair mevcut literatür, temel olarak konut 
fiyatlarının belirlenmesinde gelir ve faiz oranlarının rolüne odaklanmıştır 
(Englund & Ioannides 1997; Meen 2002; E ́gert & Mihaljek 2007). Bazı araş-
tırmalar, ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Danimarka ve çoğu OECD ekonomisi 
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gibi gelişmiş piyasalarda gelir dinamiğinin önemli bir belirleyicisi olduğunu 
ortaya koymuştur (Holly & Jones 1997; Hort 1998; Meen 2002; McCarthy & 
Peach 2004; Annett 2005). Holly ve Jones (1997) reel konut fiyatlarının en 
önemli belirleyicisi olarak reel geliri bulmuşlardır. 

Konut fiyatlarını etkileyen diğer ana faktör faiz oranlarıdır. On beş OECD 
ülkesinin dinamiklerini inceleyen Englund ve Ioannides (1997) reel faiz 
oranlarının ve gecikmiş GSYİH büyümesinin kayda değer kestirim gücü 
sergilediğini ortaya koymuşlardır. Bu ekonomilerin konut piyasaları arasın-
da dinamiklerde dikkate değer derecede benzerlik bulunmaktadır. Apergis 
(2003) aynı zamanda konut kredisi oranının reel konut fiyatlarındaki deği-
şimin en yüksek açıklayıcı gücüne sahip olduğunu, ardından enflasyon ve 
istihdam olduğunu belirtmiştir.

Bu çalışmalardan bazıları ülke grupları ile bazıları tek bir ülke için yapıl-
mıştır. Ülke gruplandırması ile yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır;  E 
ǵert ve Mihaljek (2007), Gattini ve Hiebert (2010), Çankaya (2013), Hoxha 
ve  Salaj (2014), Kishor ve Marfatia (2017).

E ́gert ve Mihaljek (2007) geçiş ekonomileri ve OECD ülkelerindeki konut 
fiyatlarını incelemişler ve konut fiyatlarının temel belirleyicilerinin kişi başı-
na düşen GSYİH, reel faiz oranları ve kurumsal gelişmeler gibi geçişe özgü 
bazı faktörler olduğunu belirtmişlerdir. 

Gattini ve Hiebert (2010), Euro bölgesi konut fiyatlarını makro ekonomik 
göstergelerle etkileşimlerini tahmin etmek ve analiz etmek amacıyla VECM 
kullanarak bir model oluşturmuşlardır. Euro Bölgesi konut fiyatlarının denge 
düzeyine ulaşmak için açıklayıcı değişkenler olarak hem talep hem de arz 
yönlü faktörleri kullanmışlardır: bunlar, konut yatırımı, kişi başına reel har-
canabilir gelir ve reel faiz oranıdır. Elde ettikleri sonuçlar, konut talebinin ve 
finansman maliyetlerindeki şokların Euro bölgesi konut fiyatlarının dinami-
ğine güçlü bir şekilde katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Çankaya (2013) çalışmasında, 1995-2012 yıllarını kapsayan 75 ülkeye ait 
konut fiyat endekslerindeki değişim ile yıllık kredi faiz oranları, yıllık kişisel 
harcanabilir gelir, istihdam, nüfus, gayrisafi yurtiçi hâsıla arasındaki ilişkiyi 
panel veri analizi yöntemiyle analiz etmiştir. Konut fiyatlarında meydana ge-
len değişimler büyük oranda; konut fiyat endekslerindeki değişim ile yıllık 
kredi faiz oranları, yıllık kişisel harcanabilir gelir, istihdam, nüfus, gayrisafi 
yurtiçi hâsıla değişkenleri tarafından açıklanabilmektedir. Doğu Avrupa ül-
kelerinde, yıllık borçlanma faiz oranları ile konut fiyat endeksi arasında ve 
Doğu Avrupa bölgesi dışında bütün bölgelerde istihdamla konut fiyat en-
deksleri ile aralarında negatif bir ilişki olduğu yönündedir.

Hoxha ve  Salaj (2014), Kosova ve Slovenya’da 1978-2015 döneminde her 
iki ülkedeki konut fiyatlarını etkileyen temel ekonomik faktörleri Yapısal 
Eşitlik Modeli (SEM) ile analiz etmişlerdir. Kullandıkları ekonomik faktörler, 
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GSYİH, reel faiz oranları, demografik veriler ve inşaat maliyetleridir. Sonuç 
olarak, GSYİH, reel faiz oranları ve demografik özelliklerin Kosova ve Slo-
venya’daki konut fiyatları üzerinde etkili olduğu, tek farkın inşaat maliyeti 
değişkeninde görüldüğünü belirtmişlerdir. İnşaat maliyetleri Kosova’da ko-
nut fiyatlarının belirleyicisi olarak doğrulamazken, Slovenya’daki konut fiyat-
larının belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir.

Kishor ve Marfatia (2017) makalelerinde, 15 OECD ülkesinde konut fi-
yatları ile gelir ve faiz oranları arasındaki dinamik ilişkiyi incelemişlerdir. Bu 
değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisindeki herhangi bir 
dengesizliğin, bu ülkelerin çoğunda konut fiyatlarındaki müteakip hareketle 
düzeltildiğini belirtmişlerdir. Sonuçlar, yalnızca konut fiyatlarında, gelirde ve 
faiz oranlarında sürekli hareketin birbiriyle ilişkili olduğunu ortaya koymak-
tadır. Ayrıca, farklı OECD ülkeleri arasındaki konut fiyat döngüleri arasın-
daki korelasyonun, 1998-2005 döneminde en yüksek korelasyonla birlikte 
zaman içinde değiştiğini tespit etmişledir.

Bir ülke, ülke içinde bir bölge ya da ülke içinden seçilmiş şehirlerle ile ya-
pılan çalışmalardan bazıları şunlardır;  Okunev, Wilson ve Zurbruegg (2000), 
Cho ve Ma (2006), Fereidouni (2010), Bhattacharya ve Kim (2011), Kuang ve 
Liu (2015), Zhang vd. (2016), Mahalik ve Mallick (2016), Kulikauskas (2016), 
Chancellor vd. (2016), Moller ve Bork (2016), Kotseva ve Yanchev (2017).

Okunev, Wilson ve Zurbruegg (2000), Amerikan gayrimenkul piyasası ve 
Amerikan borsaları arasındaki ilişkiyi doğrusal ve doğrusal olmayan neden-
sellik testleri kullanarak incelemişlerdir. Lineer Granger nedensellik testinin 
sonuçlarının güvenilmez olduğunu, lineer olmayan Granger nedensellik tes-
tinin daha makul olduğunu bulmuşlardır. Bu durum borsa performansının 
gayrimenkul piyasasında değişikliklerin sebebi olduğunu, ancak gayrimen-
kul piyasasında değişikliklerin borsadaki değişikliklerin sebebi olmadığını 
göstermektedir. 

Cho ve Ma (2006) birlikte bir uyum testi ve spektral analiz kullanarak ko-
nut fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi incelemişler ve sonuçta konut 
fiyatları ile faiz oranları arasında uzun vadeli negatif bir ilişki olduğunu ve 
kısa vadeli faiz oranının konut fiyatlarının Granger sebebi olduğunu bildir-
mişlerdir. Harris ve Arku (2006) konut ve ekonomik kalkınmanın evrimini 
incelemişler ve 1970’lerden bu yana konut gelişiminin gittikçe artan bir şekil-
de ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu sonucuna varmışlardır. 

Fereidouni (2010) çalışmasında, İran’da 1993-2008 periyodunda konut 
fiyatına etki eden faktörleri OLS yöntemi ile incelemiştir. Bu çalışmada, özel 
sektör kredisi, Banka Maskan tarafından sağlanan konut kredileri, petrol fi-
yatları, borsa getirileri, inşaat maliyetleri faktörleri seçilmiştir. Sonuçlar, özel 
sektöre verilen kredilerin, petrol fiyatlarının ve inşaat maliyetlerinin konut 
fiyatlarındaki dalgalanmaya katkıda bulunduğunu göstermektedir. Buna ek 
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olarak, Banka Maskan tarafından sağlanan konut kredilerinin konut fiyatları 
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ve borsa getirileri ile konut fiyatları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. 

Bhattacharya ve Kim (2011) makalelerinde ekonomik temellerin, reel 
ipotek oranının, istihdamın, reel inşaat maliyetinin ve reel borsa endeksinin 
konut fiyatları üzerindeki etkisini ABD genelinde 20 metropoliten alan için 
incelemişlerdir. Çalışmada, bu değişkenler arasında eşbütünleşme bulama-
mışlar ve bu dönem boyunca gerçek konut fiyat endeksi ve temel varsayım-
ları arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin bulunmadığına işaret etmiş-
lerdir. Örnek dönem boyunca konut fiyatıyla temeller arasında uzun dönemli 
bir denge ilişkisi için bir destek olmamasına rağmen, konut fiyatını açıkla-
mada altta yatan ekonomik faktörlerin halen önemli olduğunu ve konut fi-
yatlarındaki patlama ve sönme, borç verme ortamında büyük değişikliklerle 
bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir.

Kuang ve Liu (2015), Çin’de, 1996’dan 2010’a kadar 35 büyük şehir için 
Konut Fiyat Endeksi, TÜFE, GSYİH endeksi, kişi başına harcanabilir gelir, 
aile büyüklüğü, kira fiyat endeksi ve hane halkı tasarruflarından oluşan bir 
veri setini panel veri setinde kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda, konut 
fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkinin önemli derecede pozitif olduğunu, 
dahası bu ilişkinin asimetrik olduğunu tespit etmişlerdir. Hane halkı gelirle-
rinin konut fiyatlarını olumlu, ancak faiz oranlarının konut fiyatlarını olum-
suz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Zhang vd. (2016), Çin’deki şehir katmanlarını, ekonomik kalkınma, ula-
şım sistemi, altyapı ve kültürel önemi gibi şehirlerin bazı temel özelliklerine 
göre birinci, ikinci ve üçüncü katmanlı şehirler olarak ayırmışlar ve konut 
fiyatları ile makroekonomi arasındaki ilişkiyi VAR yöntemiyle incelemişler-
dir. Sonuçlar, faiz oranının konut fiyatları üzerinde belirgin bir negatif etkiye 
sahip olduğunu ancak birinci katmanlıdan üçüncü katmanlı şehirlere kadar 
giderek azaldığını göstermektedir. Enflasyonun konut fiyatlarına olan etki-
si ise, ilk dönemde olumludur ve daha sonra negatif hale gelirken, ikinci ve 
üçüncü katmandaki şehirlerinkiyle karşılaştırıldığında birinci katmanlı şe-
hirlerde olumsuz etki çok daha belirgindir. Konut fiyatlarının enflasyon üze-
rinde olumlu etkisi vardır ve bu etkiler birinci kademeden üçüncü kademeye 
kadar artmaktadır. Çalışmada makroekonomik büyümenin konut fiyatları 
üzerindeki etkisi genel olarak tüm şehirlerde olumludur ve en güçlü etki bi-
rinci katmanlı şehirler için olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Birinci katmanlı 
şehirler ekonomik gelişmenin daha gelişmiş bir aşamasında olduklarından 
makroekonomik büyüme, gayrimenkul yatırımlarının artmasına ve dolayı-
sıyla bu şehirlerdeki konut fiyatlarında daha fazla artışa neden olacaktır.

Mahalik ve Mallick (2016), Hindistan konut fiyatına etki eden faktörleri 
belirlemek amacıyla 1995:Q1 ile 2013:Q4 dönemleri için varyans ayrıştırma 
ve dürtü cevaplama yöntemlerini uygulamışlardır. Kullanılan değişkenler 
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konut fiyat endeksi, hisse senedi fiyat endeksi, Mumbai altın fiyatı, GSYİH, 
döviz kuru, banka kredilendirme oranı ve yerli gıda dışı banka kredisidir. 
Sonuçlar, konut fiyatının tarihsel büyümesine yansıyan temel olmayan veya 
spekülatif faktörler ile  temel ekonomik faktörler karşılaştırıldığında, spekü-
latif faktörlerin konut fiyat değişiminin daha büyük bir bölümüne katkıda 
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Temel faktörler arasında, konut fiyatla-
rındaki değişimi en net açıklayan gerçek gelir artışı oranıdır. Borsa getirisi, 
reel efektif döviz kuru ve faiz oranı, Hindistan’daki konut fiyat değişimini 
açıklamaktadır.

Chancellor vd. (2016), Yeni Zelanda’da 1966-2016 döneminde, Auckland 
şehrinde 1973-2016 döneminde konut fiyatlarında meydana gelen değişiklik-
lerin nedenlerini regresyon ile analiz etmişlerdir. Bunu, konut fiyat değişiklik-
leri ile ilişkili olduğu düşünülen çeşitli faktörler arasındaki korelasyonları test 
ederek yapmışlardır. Bunu yaparken, konut fiyatlarının seviyesinin yükselme-
sine ve konutun fiyatının daha da düşmesine yardımcı olan etkenler arasında 
göç seviyeleri, faiz oranları, ücret seviyeleri ve yapı faaliyetleri yer almaktadır. 
Sonuçta bu etkenlerden faiz oranlarının önemli olduğu ancak göç seviyeleri-
nin en büyük etkiye sahip olduğunu, ortalama konut fiyatlarının yükselmesi-
ne neden olan tek faktörün ücret artış hızı olduğunu belirtmişlerdir. 

Moller ve Bork (2016) makalelerinde, ABD’de 50 eyaletin tamamı üze-
rinden 1975:01-2014:04 dönemi için PCA, PLS ve SPLS yöntemlerini kul-
lanmışlardır. Ekonomik 128 seriden oluşan geniş bir panelden gelen bilgileri 
bir araya getirerek ve makroekonomik temellerin konut fiyatlarında gelecek-
teki hareketler için güçlü tahmin özelliği taşıdığını göstermişlerdir. Özellikle 
(S)PLS, gelecekteki konut fiyatlarını tahmin etmek için güçlü bir yöntemdir 
ve küçük veri kümelerine dayanan otoregresif kıyaslamalar, fiyat-kira oranı 
modelleri ve regresyon modellerinden daha iyi performans göstermektedir. 
Özellikle kısa vadeli faiz oranları, kredi yaygınlıkları, işsizlik, kişisel tasarruf 
oranı, konut piyasasının satış koşulları ve tüketici güveni olmak üzere geniş 
bir makroekonomik değişken spektrumunun konut fiyatlarında önemli ön-
görücü olduğunu tespit etmişlerdir.

Kotseva ve Yanchev (2017), Bulgaristan’da iki ayrı döneme ayırdıkları 
2000-2014 periyotunda konut fiyatlarını etkileyen temel ekonomik faktörle-
ri VECM ile analiz etmişlerdir. Tahmini modellerine göre, hızlı büyümenin 
ilk aşamasında konut fiyatlarının genel olarak gelir artışı ve faiz oranlarının 
düşürülmesi ile paralellik gösterdiğini bulmuşlardır. Belirledikleri konut fiya-
tının değerlenmesinin iki fazı arasında, konut fiyatlarındaki değer düşüklüğü 
olduğu bunun da modeldeki temel faktörler, yani hanehalkı geliri ve mortga-
ge faiz oranları ile açıklamışlardır. İpotekli kredilerin büyümesini sınırlayan 
kredi büyümesine yönelik kısıtlayıcı önlemler, 2006’daki değer düşüklüğü için 
başka bir faktördür. Şu andaki konut fiyatlarının gelir, faiz oranları ve dış talep 
dinamikleri ile uyumlu olduğunu belirtmişlerdir.
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Türk konut piyasasına dair pek çok çalışmada konut piyasasının talep 
ve arz yönlü faktörleri analiz edilmiştir. Konut fiyatlarının makroekonomik 
faktörler ile ilişkisine dair az sayıda çalışma bulunmaktadır. Badurlar (2008), 
çalışmasında, Türkiye için (1990-2006) dönemi üç aylık verileri kullanılarak 
konut fiyatları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki uzun ve kısa dö-
nem ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada yer alan makro ekonomik değişkenler; 
gayrisafi yurtiçi hasıla, para arzı, kısa dönem faiz oranları ve döviz kurudur. 
Sözü edilen makro ekonomik değişkenler ile konut fiyatları arasında yapılan 
Johansen’in Eşbütünleşme Testi sonucunda, değişkenler ile konut fiyatları ara-
sında uzun dönemde bir denge ilişkisi söz konusudur. Uzun dönemde konut 
fiyatları ile gayrisafi yurtiçi hasıla ve döviz kuru arasında pozitif, para arzı ve 
faiz oranları arasında ise negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Sarı vd. (2007) Türkiye’de 1961’den 2000’e genelleştirilmiş varyans ayrış-
tırma yaklaşımı ile konut piyasası faaliyeti ile fiyatlar, faiz oranları, çıktı, para 
stoku ve istihdam arasındaki ilişkileri incelemiştir. Sonuçları parasal büyük-
lüğün konut yatırımları üzerinde istihdamdan daha önemli bir etkiye sahip 
olduğunu göstermektedir. Genel olarak bakıldığında, faiz oranlarının, çıktı ve 
fiyat şoklarının Türk konut piyasasında meydana gelen değişimler üzerinde 
önemli etkileri vardır. 

Akseki vd. (2014), Türkiye’de makroekonomik değişkenlerin 1992-2012 
yılları arasında konut piyasası faaliyeti üzerindeki etkisini iki rejimli bir MS-
VAR modeli ile incelemişlerdir. Sonuçta, M1 ve bankalararası oran hesapları-
nın konut izinlerinde önemli miktarda varyasyon olduğunu tespit etmişlerdir. 

Coşkun (2016), konut fiyatlarındaki dalgalanmaların hem mikro hem de 
makro düzeyde etkisini incelemiştir. Bulguları, konutların Türk haneleri için 
çok faydalı bir yatırım fırsatı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, konutlardaki reel 
getirilerin, farklı dönemlerdeki nominal konut fiyatlarındaki değer artışları-
na bağlı olarak bölgesel piyasa seviyesinde değişebileceğine de dikkat çekiyor. 
Akkaş ve Sayılgan (2015), 2010–2015 döneminde konut fiyatları ile ipotek 
oranları arasındaki nedenselliği araştırmıştır. Konut kredisi fiyatları ile konut 
fiyat endeksi arasında tek yönlü bir nedensellik olduğunu, ayrıca, ipotek oranı 
şoklarının konut fiyatlarında gecikmeli ve önemli ölçüde olumsuz bir etkiye 
sahip olduğunu belirtmiştir. 

Yıldırım ve İvrendi (2017) çalışmalarında, çeşitli yapısal vektörel otoreg-
resif (SVAR) modellerden tahmin hata ayrışımı kullanarak Türkiye’de reel 
ev fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin dinamik bir 
ampirik analizini yapmışlardır. Çalışmalarında, iki farklı veri dönemi ile Türk 
konut piyasasına ilişkin on bir makroekonomik değişken kullanmışlardır. 
Bunlardan altısı 2003:Q1 ile 2016:Q11 arası üç aylık, diğerleri 2002:Q1 ile 
2015:Q3 arası aylık dönemleri kapsamaktadır. Kullandıkları değişkenler: en-
düstriyel üretim endeksi, geniş para arzı, konut fiyat endeksi, ipotek oranları, 
Borsa İstanbul hisse fiyat endeksi, Üç aylık için Bist_100, konut izni gayri safi 
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yurtiçi hasıla ve inşaat deflatörüdür. Bu çalışmada kullanılan tüm modeller-
den elde edilen bulgulara göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak 
kabul edilen sanayi üretim endeksi ile konut izinleri arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır. BIST 100 endeksindeki artış konut fiyatlarını artırmaktadır. 
Konut izinlerinin sayısının artmasının konut fiyatlarında düşüşe yol açtığı-
nı göstermektedir. Çalışma aynı zamanda, ipotek oranındaki artışın, analizde 
kullanılan konut fiyatlarında bir artışa yol açtığını ve ipotek oranlarındaki de-
ğişimin konut fiyatını en çok değiştiren faktör olduğunu ortaya koymaktadır. 

2. Veri Seti ve Yöntem

2.1. Veri Seti
Çalışmada kullanılacak zaman serileri verileri, TCMB’nin elektronik 

veri dağıtım sisteminde (EVDS) yayımlamış olduğu veri bankasından 
alınmış olup, 2010 yılının ilk ayından 2017 yılı Kasım ayına kadar olan 
süreyi kapsamaktadır. Modelde yer alan değişkenlerden konut kredilerine 
uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı değişkeni dışındaki değişkenlerin 
logaritmik dönüşümleri yapıldıktan sonra modele dahil edilmiştir. 

Modelde kullanılan değişkenler; reel konut fiyat endeksi (reelkonut); 
sanayi üretim endeksi (gdp); reel kira fiyat endeksi (reelkira); konut 
kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı (konutfaiz) ve konut kredi 
hacmi (kkredihacim) şeklinde sembolize edilmektedir.

2.2. Yöntem
Türkiye’de konut fiyatlarının belirleyicileri Pesaran vd (2001) tarafından 

geliştirilen Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) Sınır Testi 
aracılığı tahmin edilecektir. Bu amaçla reel konut fiyat endeksi ile  sanayi 
üretim endeksi, reel kira fiyat endeksi, konut kredilerine uygulanan 
ağırlıklı ortalama faiz oranı ve konut kredi hacmi değişkenleri arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisine ait model 1 no’lu eşitlikte verilmiştir. 

Δlogreelkonut =β0+ 1iΔlogreelkonutt-i+ 2iΔloggdp t-i+

3iΔlogreelkira t-i+ 4İΔkonutfaiz t-i+ 5iΔlogkkredihacim 

t-i+ β6logreelkonutt-1+ β7loggdpt-1+ β8logreelkirat-1+β9 konutfaizt-

1+β10logkkredihacimt-1+εt                       (1)

Yukarıdaki 1 no’lu eşitlikte sınır testi yaklaşımının uygulanabilmesi 
için p olarak gösterilen gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. 
Ardından eşbütünleşme ilişkisi varlığının araştırılmasında bağımlı 
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ve bağımsız değişkenlerin birinci dönem gecikmelerine F istatistiği 
uygulanmaktadır. Bu test için gerekli hipotezler aşağıda verilmiştir:

H0: β6= β7= β8= β9= β10= 0
H1: β6≠ β7≠ β8≠ β9≠ β10≠0

Eş bütünleşme için gerekli hipotezler kurulduktan sonra hesaplanan F is-
tatistik değeri, Peseran vd. (2001)’deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile kar-
şılaştırılır. Hesaplanan F istatistiği alt kritik değerinden küçükse, seriler ara-
sında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir. Hesaplanan F 
istatistiği alt ve üst kritik değerler arasında ise kesin bir yorum yapılamamak-
ta ve diğer eşbütünleşme testleri yaklaşımlarına başvurulması gerekmektedir. 
Diğer yandan, hesaplanan F istatistiği üst kritik değerin üzerinde olduğunda 
ise seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra kısa ve uzun dö-
nem ilişkileri belirlemek için ARDL modelleri kurulur.

3. Bulgular
Granger ve Newbold (1974) durağan olmayan zaman serilerinin 

kullanılması durumunda sahte regresyon problemiyle karşılaşılabileceğini 
ortaya koymuştur. Bu nedenle zaman serilerinde yapılan analizlerde, 
serilerin durağan olmaması, değişkenler arasında güvenilir olmayan 
sonuçların elde edilmesine yol açacaktır. Bu nedenle çalışmanın bu 
kısmında serilerin durağanlık özelliklerinin test edilmesinde en çok 
kullanılan yöntemlerden; Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) (1981) ve 
Phillips-Peron (PP) (1988) birim kök testleri yapılmıştır. ADF birim kök 
testi ve PP birim kök testi sonuçları Tablo 1 ve 2’de verilmiştir.

Tablo 1: ADF Test Sonuçları

ADF %1 level %5 Level %10 level PP %1 level %5 level %10 level

logreelkonut -1.58 -4.06 -3.46 -3.15 -2.10 -4.05 -3.45 -3.15
Δlogreelkonut -5.74 -4.06 -3.46 -3.15 -7.28 -4.05 -3.45 -3.15
loggdp -1.58 -4.06 -3.46 -3.15 1.58 -4.05 -3.45 -3.15
Δloggdp -4.71 -4.07 -3.46 -3.15 -18.82 -4.05 -3.45 -3.15
logreelkira -1.61 -4.06 -3.46 -3.15 -2.54 -4.05 -3.45 -3.15
Δlogreelkira -7.16 -4.06 -3.46 -3.15 -7.98 -4.05 -3.45 -3.15
konutfaiz -0.19 -4.06 -3.46 -3.15 -0.18 -4.05 -3.45 -3.15
Δkonutfaiz -5.05 -4.06 -3.46 -3.15 -5.20 -4.05 -3.45 -3.15

logkkredihacim -0.67 -4.06 -3.46 -3.15 -0.60 -4.05 -3.45 -3.15

Δlogkkredihacim -6.86 -4.06 -3.46 -3.15 -6.79 -4.05 -3.45 -3.15
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Tablo 1, ADF ve PP birim kök test sonuçlarını göstermektedir. ADF ve 
PP test sonuçlarına göre, reel konut fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi, reel 
kira fiyat endeksi, konut kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 
ve konut kredi hacmi değişkenlerinin düzeyde durağan olmadıkları, birinci 
farkları alındığında durağan hale geldikleri için I(1) düzeyinde durağandır.

ARDL sınır testi yaklaşımı için değişkenlerin durağanlık dereceleri belir-
lendikten sonra modeldeki uygun gecikme sayısı belirlenmelidir. Modeldeki 
uygun gecikme sayısı belirlenirken AIC, SC, FPE ve HQ gibi bilgi kriterle-
rinden yararlanılmaktadır. Burada en küçük kritik değeri sağlayan gecikme 
uzunluğu modelin gecikme uzunluğu olarak belirlenmektedir. Modelde yer 
alan değişkenler için uygun gecikmeler SC bilgi kriterine göre maksimum 8 
gecikme verilerek belirlenmiştir. Tablo 3’de Pesaran Sınır Testi Eşbütünleşme 
Testi Sonuçları verilmiştir.

Tablo 2: Eşbütünleşme Test Sonuçları

k F-İstatistiği Alt Sınır %5 Üst Sınır %5

4 6.08 2.86 4.01

Tablo 3’te yapılan tahmin sonuçlarına göre bulunan F istatistiği değeri 
olan 6.08, Peseran vd. (2001)’den alınan üst kritik değerleri aştığı görülmek-
tedir. Bu sonuç değişkenler arası eşbütünleşmenin olmadığı H0 hipotezinin 
reddedilerek, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla, değişkenler arasında kısa dönem ve uzun dö-
nemli ilişkileri belirlemek için ARDL modeli kurulabilecektir.

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkiler, hata düzeltme modeli yar-
dımıyla tahmin edilmiştir. Bu model aşağıdaki 2 no’lu eşitlik şeklinde ifade 
edilmiştir.

Δlogreelkonut =β0+ 1iΔlogreelkonutt-i+ 2iΔloggdp t-i+

3iΔlogreelkira t-i+ 4İΔkonutfaizt-i+ 5iΔlogkkredihacimt-

i+β6ECTt-1                                                                                                                         (2)

Değişkenlere ait kısa dönemli ilişkiyi gösteren ARDL hata düzeltme 
modelinin tahmininden önce değişkenlere ait gecikme değerlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre maksimum gecikme uzunluğunun 
8 alındığı ARDL kısa dönem modeli tahmin edilmiştir. Elde edilen hata 
düzeltme modeli tahmin sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: Hata Düzeltme Modeli Test Sonuçları

Değişkenler Katsayı T istatistiği P değeri

ΔLOGREELKONUT(-1)
   -0.289524 -2.713507 0.0081

ΔLOGGDP
-0.006408 -1.356700 0.1786

ΔLOGREELKİRA
0.903100 20.679759 0.0000

Δ LOGREELKİRA(-1)
0.391503 3.368556 0.0012

ΔKONUTFAIZ
-0.186854 -2.720558 0.0080

ΔLOGKKREDİHACİM
0.003741 2.050532 0.0435

ECT(-1)
-0.352891 -3.642881 0.0005

Tablo 3’teki test sonuçlarına göre, hata düzeltme modelindeki ECT hata 
terimi katsayısının negatif ve anlamlı olması ele alınan dönemdeki sapmala-
rın hızla düzeltilmekte olduğunu göstermektedir. -0,35 olarak bulunan hata 
terimi katsayısı herhangi bir şok durumunun ortaya çıkması durumunda, bu 
etkinin bir sonraki dönemde %35 hızla giderildiğini göstermektedir.

Değişkenlere ait kısa dönemli ilişki tahmininden sonra, uzun dönem geçiş 
etkisini tahmin edilmesi için öncelikle değişkenlere ait gecikme değerlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre maksimum gecikme uzunluğunun 8 
alındığı ARDL modeline göre elde edilen uzun dönem katsayıları Tablo 4’te 
verilmiştir.

Tablo 4:ARDL Modeli Tahmin Sonuçlarına Göre Uzun Dönem Katsayıları
Değişkenler Katsayılar P Değeri

C 0.004395 0.0000*

ΔLOGGDP -0.051495 0.0551***

Δ LOGREELKİRA 0.183457 0.5541

ΔKONUTFAIZ -0.529496 0.0348**

ΔLOGKONUTKREDI 0.010602 0.0598***

Not: *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 4’deki sonuçlara göre uzun dönem katsayılarına bakıldığında 
konut kredi hacmi değişkeni katsayısı uzun dönemde anlamlı ve pozitif 
bulunurken, reel kira fiyat endeksi değişkeni katsayısı pozitif olmasına 
karşın anlamsız bulunmuştur. Bu sonuçlara göre konut kredi hacminin artış 
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göstermesi; konut fiyatları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 
Öte yandan elde edilen tahmin sonuçlarına göre sanayi üretim endeksi ve 
konut kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı değişkeni konut 
fiyatları üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahiptir.

Çalışmada otokorelasyon, değişen varyans ve modelin istikrarlı olup 
olmadığına ilişkin testler yapılmıştır. Elde edilen test sonuçları Tablo 5 ve 
Şekil 1’de verilmiştir.

Tablo 5: Tanısal Test İstatistikleri
R2 0.89 AIC -8.68

Log likelihood 409.52 SIC -8.41

Breusch-Godfrey LM 
Testi

0.49 (0.42) ARCH Testi 0.87 (0.42)

F istatistiği 74.39  (0.00)

Elde edilen test sonuçlarına göre, Breusch-Godfrey LM testi sonucunda 
otokorelasyon olmadığı; ARCH testi sonucunda değişen varyans sorununun 
olmadığı sonucuna varılmıştır.

Şekil 1: CUSUM ve CUSUM of Squares Testi
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Ayrıca CUSUM ve CUSUM of Squares testleri de, modelin istikrarlı 
olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

Konut piyasası ve fiyat gelişmeleri ekonomi ve birçok hane halkının 
ekonomik ve sosyal refahının şekillendirilmesinde giderek artan bir rol 
üstlenmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada 2010:01-2017:10 aylık 
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dönemleri arasında konut piyasası fiyatlarının belirleyicilerini incelemek 
için; reel konut fiyat endeksi ile sanayi üretim endeksi (GDP), reel kira fiyat 
endeksi, konut kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı ve konut 
kredi hacmi ilişki ARDL modeli ile tahmin edilmiştir. Gerçekleştirilen 
testler eşbütünleşme ilişkisinin varlığını doğrularken, diğer taraftan ARDL 
yaklaşımına dayalı hata düzeltme modelinde hata düzeltme terimi negatif 
ve anlamlı iken, uyum hızı yüksektir.

Elde edilen tahmin sonuçlarına göre sanayi üretim endeksi (GSYİH) 
artışının diğer bir anlatımla çıktı artışının, konut fiyatları üzerinde negatif 
ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu sonuç beklenilenin aksine Ley ve 
Judith (2010) ile benzer şekilde gelirle konut fiyatlarının ters yönlü hareket 
ettiğini ifade etmektedir. Gelirle konut fiyatları arasındaki bu ters yönlü 
ilişki, gelirdeki artışın enflasyon, faiz gibi ekonomik faktörlerin yaptığı 
baskıya bağlı olmasıdır. Şöyle ki ödenecek faizlerin yüksekliği ve paranın 
değer kaybetmesi gibi olumsuz faktörlerin gelir artışından fazla olması 
durumunda gelir ile konut fiyatları arasında ters yönlü bir ilişki oluşturduğu 
söylenebilir.

Diğer taraftan çalışmanın gösterdiği diğer önemli bir sonuç ise konut 
kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının da gelirle benzer 
şekilde konut fiyatları üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olduğudur. Bu 
bulgu, konut kredi faizlerinin artmasıyla birlikte artan tüketici maliyetleri 
dolayısı ile kredi talebinin azalması sebebiyle konut kredi faizleri ile konut 
fiyatları arasında ters yönlü bir ilişkiye neden olduğuna işaret etmektedir. 

Analiz sonuçlarında elde edilen konut kredi hacmi ile konut fiyatları 
arasındaki ilişki ise anlamlı ve pozitif yönlüdür. Bu sonuç konut 
fiyatlarındaki artış ve bu artışların devamına ilişkin beklentilerin konut 
talebini besleyerek konut talebinde bir artışa neden olmaktadır. Diğer bir 
anlatımla konut kredi hacmindeki artışın konut fiyatları üzerinde yukarı 
yönlü bir baskı yaptığını ve konut fiyatlarını artıcı şekilde bir belirleyici 
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte çalışmada ele alınan dönemde kira 
fiyatları ile konut fiyatları arasında pozitif ancak istatistiki olarak anlamsız 
bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmada elde edilen bulgular; sanayi üretim endeksi (GDP), 
konut kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı ve konut kredi 
hacmindeki herhangi bir değişikliğin konut fiyatları değişiklerinde 
belirleyici olduğu tezini desteklemektedir. Elde edilen bu bulguların konut 
fiyatlarının belirleyicilerine yönelik politika yapıcı ve karar alıcılara, yol 
gösterici olması beklenmektedir.



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V144

BİBLİYOGRAFYA

Akkaş, M.E., & Sayilgan, G. (2015), “Housing Prices and Mortgage Interest 
Rate: Toda-Yamamoto Causality Test”, Journal of Economics, Finance and 
Accounting, Vol. 2, Issue. 4, pp. 572-583. 

Akseki, U., Çatik, A. N., & Gök, B. (2014), “A regime-dependent investigation of 
the impact of macroeconomic variables on the housing market activity in 
Turkey” Economics Bulletin, Vol. 34, Issue. 2, pp. 1081-1090.

Annett, A. (2005), House Prices And Monetary Policy in The Euro Area. Chapter 
III in Euro Area Policies: Selected Issues, IMF Country Report. (05/266). 

Apergis, N. (2003), “Housing prices and macroeconomic factors: prospects within 
the European Monetary Union”,  International Real Estate Review,  Vol. 6, 
Issue. 1, pp. 63-74.

Badurlar, I ̇.Ö. (2008), “Türkiye’de Konut Fiyatları ile Makro Ekonomik Değişkenler 
Arasındaki İlişkinin Araştırılması”,  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Vol. 8(1), pp. 223-238. 

Bhattacharya, R., & Kim, S. W. (2011), “Economic Fundamentals, Subprime 
Lending and Housing Prices: Evidence From MSA-Level Panel Data”, 
Housing Studies, Vol. 26, Issue. 6, pp. 897-910.

Baffoe-Bonnie, J. (1998), “The Dynamic İmpact of Macroeconomic Aggregates on 
Housing Prices and Stock of Houses: A National and Regional Analysis”, The 
Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 17, Issue. 2, pp. 179-197.

Chancellor, W., Abbott, M., & Carson, C. (2016), “A Study of the Factors Influencing 
Residential House Prices in Auckland and New Zealand”,  New Zealand 
Journal of Applied Business Research, Vol. 14, Issue. 1, pp. 55-70.

Cho, D., & Ma, S. (2006), “Dynamic Relationship Between Housing Values and 
İnterest Rates in The Korean Housing Market”, The Journal of Real Estate 
Finance and Economics, Vol. 32, Issue. 2, pp. 169-184.

Coşkun, Y. (2016), “Property Prices and Investment: An Analysis for Turkey”, 
The Journal of the Faculty of Economics and Administrative Science, Nig ̆de 
University, Vol. 9, Issue. 2, pp. 201–217. 

Çankaya, S. (2013), “Konut Fiyatları ve Makroekonomik Faktörler Arası İlişkiye 
Global Bakış”, Maliye Finans Yazıları, Vol. 100, pp. 143-154.

Dickey, D. & Fuller, W. A., (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive 
Time Series with A Unit Root”, Econometrica, Vol. 49, Issue: 4, pp. 1057-1072.

Égert, B., & Mihaljek, D. (2007), “Determinants of House Prices in Central and 
Eastern Europe”, Comparative Economic Studies, Vol. 49, Issue. 3, pp. 367-
388.

Englund, P., & Ioannides, Y. M. (1997), “House Price Dynamics: An İnternational 
Empirical Perspective”, Journal of Housing Economics, Vol. 6, Issue. 2, pp. 
119-136.



Finans Çalışmaları 145

Favilukis, J., Ludvigson, S. C., & Van Nieuwerburgh, S. (2017), “The Macroeconomic 
Effects of Housing Wealth, Housing Finance and Limited Risk Sharing in 
General Equilibrium”,  Journal of Political Economy, Vol. 125, Issue. 1, pp. 
140-223.

Fereidouni, H. G. (2010), “Analysis of Fluctuation in Housing Prices in Iran”, Housing 
Finance International (Online), Vol. 25, Issue. 2, pp. 19-22.

Gattini, L., & Hiebert, P. (2010), “Forecasting and Assessing Euro Area House 
Prices Through The Lens of Key Fundamentals”, European Central Bank 
Working Papers Series, No 1249.

Granger, C.W.J. & Newbold, P., (1974), “Spurious Regression in Econometrics”, 
Journal of Econometrics, Vol. 2, pp. 111-120.

Harris, R., & Arku, G. (2006), “Housing and Economic Development: The 
Evolution of an İdea Since 1945”, Habitat International, Vol. 30, Issue. 4, pp. 
1007-1017.

Holly, S., & Jones, N. (1997), “House Prices Since The 1940s: Cointegration, 
Demography and Asymmetries”, Economic Modelling, Vol. 14, Issue. 4, pp. 
549-565.

Hort, K. (1998), “The Determinants of Urban House Price Fluctuations in Sweden 
1968–1994”, Journal of Housing Economics, Vol. 7, Issue. 2, pp. 93-120.

Hoxha, V., & Salaj, A. T. (2014), “Fundamental Economic Factors That 
Affect Housing Prices: Comparative Analysis Between Kosovo and 
Slovenia”, Management, Vol. 9, Issue. 4, pp. 323-348.

Kindleberger, C. P., & O’Keefe, R. (2001),  Manias, panics and crashes. Palgrave 
Macmillan.

Kishor, N. K., & Marfatia, H. A. (2017), “The Dynamic Relationship Between 
Housing Prices and The Macroeconomy: Evidence From OECD 
Countries”, The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 54, Issue. 
2, pp. 237-268.

Kotseva, P., & Yanchev, M. (2017). Analysis of the Housing Market Developments 
and the Underlying Macroeconomic Fundamentals in Bulgaria. Bulgarian 
National Bank Discussion Papers, DP/103/2017.

Kuang, W., & Liu, P. (2015), “Inflation and House Prices: Theory and Evidence 
From 35 Major Cities in China”, International Real Estate Review, Vol. 18, 
Issue. 2, pp. 217-240.

Mahalik, M. K., & Mallick, H. (2016), “Are House Prices Guided By Fundamentals 
or Speculative Factors? An Empirical İnquiry For India”,  International 
Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 9, Issue. 1, pp. 47-64.

McCarthy, J., & Peach, R.W. (2004), “Are home prices the next bubble?”, FRBNY 
Economic Policy Review, Vol. 10, Issue. 3, pp. 1–17. 

Meen, G. (2002), “The Time-Series Behaviour of House Prices: A Transatlantic 
Divide?”, Journal of housing economics, Vol. 11, Issue. 1, pp. 1-23.



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V146

Møller, S. V., & Bork, L. (2016), “Housing Price Forecastability: A Factor 
Analysis”, Real Estate Economics. pp. 1-30.

Okunev, J., Wilson, P., & Zurbruegg, R. (2000), “The Causal Relationship Between 
Real Estate and Stock Markets”,  The Journal of Real Estate Finance and 
Economics, Vol. 21, Issue. 3, pp. 251-261.

Pesaran, M.H., Shin Y. & Smith R.J., (2001), “Bound Testing Approaches to the 
Analysis of Long Run Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 
Special İssue, 16, pp. 289-326.

Phillips, P. C. B. & Peron, P., (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series 
Regression”, Biomètrika, Vol. 75, Issue. 2, pp. 336-346.

Sarı, R., Ewing, B. T., & Aydın, B. (2007), “Macroeconomic Variables and The 
Housing Market in Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 43, 
Issue. 5, pp. 5-19.

Yıldırım, M. O., & İvrendi, M. (2017), “House Prices and The Macroeconomic 
Environment in Turkey: The Examination of a Dynamic 
Relationship”, Economic Annals, Vol. 62 (215), pp. 81-110.

Zhang, H., LI, L., Hui, E. C. M., & Li, V. (2016), “Comparisons of The Relations 
Between Housing Prices and The Macroeconomy in China’s First-, Second-
And Third-Tier Cities”, Habitat International, Vol. 57, pp. 24-42.



Finans Çalışmaları 147

BAZI GERİ ÖDEMELERİN GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ 
OLDUĞU YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODEL ÖNERİSİ: 

ÖRNEK UYGULAMALAR

A NEW LOAN PAYMENT MODEL SUGGESTION FOR SOME 
GEOMETRICALLY VARIANT REPAYMENTS: SAMPLE 

APPLICATIONS

Mehmet Levent ERDAŞ 1, Abdullah EROĞLU 2

ÖZET

Bankalar ya da kredi kurumları tarafından en sık uygulanan borç ödeme 
modeli, sabit taksitli borç ödeme modelidir. Ayrıca finans matematiği kitaplarında 
aritmetik değişimli ve geometrik değişimli borç ödeme modelleri de mevcuttur. 
Aldığı krediden belli bir zaman sonra müşterinin ödeme gücü değişkenlik 
gösterebilir. Dolayısıyla müşteri, ilk aylarda belli sayıdaki taksitin miktarını kendi 
belirlemek isteyebilir. Hatta müşteri, bu taksitleri artan veya azalan bir oranla 
ödemek isteyebilir. Bu çalışmada, başlangıçta belli sayıda taksit miktarının müşteri 
tarafından belirlendiği ve bu taksit miktarlarının geometrik değişimli olduğu bir 
borç ödeme modeli yeniden formülasyon edilmiş ve genel formülü türetilmiştir. 
Sonraki aşamada ise geliştirilen modelden yeni bir model daha elde edilerek 
genel formülü türetilmiştir. Geliştirilen modeller uygulamalı olarak örneklerle 
açıklanmıştır. Bu çalışmada önerilen borç ödeme modeli uygun ve esnek ödeme 
miktarlarının belirlenmesi açısından hem bankalara ve diğer kredi kurumlarına 
hem de müşterilere yardımcı olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Borç Ödeme Modelleri, Anüite, Genel Formüller, 
Geometrik Değişimli Geri Ödeme.

ABSTRACT

The loan payment model that most commonly used by banks or credit 
institutions is the fixed installment loan payment model. In addition, arithmetic 
and geometric change models is available in financial mathematics books. After a 
certain time from it takes credit, the customer’s ability to pay may change. Therefore 
the customer may want to determine own the amount of a certain number of 
installment in the first few months. Even the customer may want to pay this 
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Finans Bölümü, Antalya, leventerdas@akdeniz.edu.tr

2    Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Bölümü, Isparta, aeroglu@sdu.edu.tr
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installment at a rate increasing or decreasing. In this study, a loan payment model 
that initially the amount of installment of a certain number is determined by the 
customer and the amounts of this installment showed geometric (proportional) 
change was developed and derived from the general formula. Then also by obtaining 
a new model to the developed model, it is derived from the general Formula. The 
developed models are explained by applications with examples. In this study, 
the proposed loan payment model will help both the banks and other financial 
institutions as well as the costumers in terms of determining the appropriate and 
flexible payment amounts. 

Keywords: Loan Payment Models, Mortgage, Annuity, General Formulas, 
Geometrically Variant Repayments.

1. GİRİŞ 

Bir ekonomide başta bankalar olmak üzere diğer kreditör kurumlar fon faz-
lası kişi ve kuruluşlardan mevduat toplayarak elde ettikleri bu kaynakları, kredi 
finansmanı yoluyla fon ihtiyacı bulunan kişi ve kuruluşlara güvenli bir şekilde 
transfer etmede aracılık ederler. Bankalar, topladıkları mevduatları aracılık gö-
reviyle yatırımcılara veya ihtiyaç sahiplerine kredi olarak ulaşması bakımından 
ülke ekonomilerinde en önemli görevi üstlenir. Kredi bankalar açısından da 
önemli bir enstrümandır. Bankaların en önemli gelir kaynaklarından biri kre-
didir. 

Kredi, bir ihtiyacın giderilmesinde, yapılması düşünülen yeni bir işin finan-
se edilmesinde veya hâlihazırdaki bir işin büyütülmesinde kullanılan bir dış 
finansman kaynağıdır (Çelik, 2014: 14). Kredi kelime anlamı olarak inanma, 
güvenme, saygınlık, itibar gibi anlamlara gelmektedir (Parasız, 1994: 19). Ban-
kaların gerçek veya tüzel kişilere belirli bir maliyet ve vade karşılığında vermiş 
oldukları ödünç para karşılığında borcun yerine getirilmesi işlemine (Black 
vd., 2009: 39) veya bir işin yapılması konusunda girdiği taahhüde kredi denil-
mektedir. Bir başka tanıma göre kredi, taraflardan birinin, diğer tarafa fonlarını 
karşılıklı ya da karşılıksız olarak kiralamayı kabul ettiği finansal veya ticari bir 
işlemdir (Rosenberg, 1982: 312). T.C. Ziraat Bankası ise krediyi; “bir bankanın 
istihbarat sonucunda, gerçek ya da tüzel kişilere yasalar, iç politikaları ve kendi 
kaynakları da göz önünde bulundurularak, teminat karşılığı ya da teminatsız ola-
rak para, teminat ve kefalet vermek seklinde tanınmış olan olanak veya limittir” 
şeklinde tanımlamıştır. 

Kredilerin ülkelerin ekonomisinde büyük bir payı ve önemi vardır. Çünkü, 
bankalar kredi vasıtasıyla piyasalarda kaydi para oluşturur (Black vd., 2009: 98). 
Ayrıca, bankacılık sisteminin en önemli araçlarından birisi de kredi enstrüma-
nıdır. 

Bankalar etkili kredi yöntemleri ile ekonomide ödünç verilebilir fon arz ve 
talebinin arttırılmasına, finansal piyasaların gelişmesine milli gelirin ve istihda-
mın arttırılmasına katkı sağlar (Arslan & Yapraklı, 2008: 89). Günümüzde işlet-
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meler aldıkları krediler ile ülke içerisinde yeni yatırımlar oluşturmakta, ulusal 
ve uluslararası piyasalarda alım-satımlar yapabilmekte, piyasalarda arz ve talep 
hareketliliği yaratarak ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlarlar.  

Bankalar kredi verirken hem sahip olduğu kaynakları hem de kredi talep 
eden müşterilerin kriterlerini göz önünde bulundurması gerekir. Çünkü, 
kredinin etkin bir biçimde müşterilere verilmesi işlevi bankaların kredi 
faaliyetlerini verimli bir biçimde yürütebilmelerine olanak sağlamaktadır 
(Girginer, 2008: 133). Bankalar kredi verirken, krediye ilişkin olarak Bankacılık 
Kanunu’nda belirtilen kısıtlama ve düzenlemelere bağlı kalması gerekir ki, bu 
kredinin etkin ve verimli olduğu kadar bankanın kanuni merciler karşısında 
zor durumda kalmaması için de oldukça önemlidir. Kredilerin doğru kullanımı 
ve geri dönüşü için, talep edilen kredi taleplerinde müşteri ihtiyacına uygun 
kredi türüne cevap verebilmek önemlidir (Çelik, 2014: 1). Bankaların bir 
krediyi verme isteğinde ve fiyatlanmasında, kredinin geri ödenme kapasitesi 
önemli bir unsurdur (Yücememiş & Sözer, 2011: 55). Bununla birlikte, bankalar 
müşterilerine kredi yoluyla borç verirken, geri ödeyebilecekleri uygun ve esnek 
kredi koşulları sağlamalıdır. Kredi riskini en aza indirilmesinde müşterinin 
kredi ihtiyacının doğru tespit edilmesi, kredi değerliliğinin doğru tespit edilmesi 
ve yeterli düzeyde teminat alınması verilen kredinin katma değer yaratması 
ve finansal piyasalarda kalıcı istikrarın sağlanması açısından büyük önem arz 
etmektedir (Çelik, 2014: 1). 

Müşteri tarafından çekilen bir kredinin devrelik taksitlerle borç veya 
kredi ödeme planı oluşturma problemi, çekilen kredinin cari değeri ile geri 
ödemelerinin şimdiki değerlerinin toplamının birbirine eşit olması esasına 
dayanmaktadır (İşçil, 1997). 

Finans literatüründe belirli dönemlerde yapılan ödemelerin serisi eşit 
taksitli, geometrik değişimli taksitli ve aritmetik değişimli taksitli seriler için 
genel formüller bilimsel çalışmalarda yer almaktadır (Park 1997: 55).

Eşit devrelik taksitler için genel formül aşağıdaki gibidir; 

1 −=
− n

Prd
R

                                                                                         (1)

şeklinde formülüze edilmektedir (Eroğlu 2000). 

Geometrik değişimli devrelik taksitler için genel formül ise;

1, 1,2,3,....,−= =k
kd dG k n  için,

( ) ,
1

−
= ≠

−n

P g rd g r
y

                                                                       (2)



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V150

,= =
PRd g r
n

                                                                                (3)

şeklinde ifade edilmektedir (Eroğlu 2000).

Aritmetik değişimli devrelik taksitler için genel formül;

( 1) , 1,2,3,...,= + − =kd d k v k n  için,

( )
( )

2Pr 1

1

+ + −
=

−

n n
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R v nr R
d

r R
                                             (4)

şeklinde ifade edilmektedir (Eroğlu 2000).

Burada kullanılan formüllere ilişkin notasyonların açıklamaları aşağıda 
açıklanmıştır;

d : Taksit miktarını,

dk : k. devre sonundaki taksit miktarını,

n : Taksit sayısını,

P : Borç miktarı ya da alınan krediyi,

r : Devrelik faiz oranını, R = 1 + r,

g : Taksit miktarlarındaki oransal değişimi, (geometrik değişim), G = 1 
+ g, y = GR-1,

v : Taksit miktarlarındaki miktarsal değişimi, (aritmetik değişim)

ifade etmektedir.

Burada bahsedilen alınan kredinin geri ödenmesi modellerinde, 
devrelik taksitlerin her vade sonunda yapıldığı varsayımı mevcuttur. Diğer 
bir ifadeyle, geometrik değişimli atlamalı taksitler serisi ve eşit atlamalı 
taksitler serisi dönem sonunda ödenecek taksitlerden oluşmaktadır. 

Formato kredi çekenlerin veya borçlananların ödeme kabiliyetlerinin vade 
içerisinde değişkenlik gösterebileceğini ifade etmiştir. Bir borcun atlamalı 
taksitler içererek, bu borcun yerine getirilmesinin daha avantajlı olacağını dile 
getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda atlamalı taksitli herhangi bir borcun belirli 
bir zaman içerisinde eşit taksitlerle ödenmesi problemi ilk olarak Formato 
(1992) tarafından türetilmiştir (Formato, 1992; Eroğlu, 2000). 

Formato tarafından geliştirilen formül aşağıda yer almaktadır 3 (Formato, 
1992); 

3    Matematiksel ifadelerin ara işlemleri için bakınız Formato (1992).
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Burada kullanılan formüllere ilişkin notasyonların açıklamaları aşağıda 
açıklanmıştır;

d: Devrelik taksit miktarını,

N: Taksitlerin olmadığı devreler de dahil geri ödeme sayısındaki devrelik 
taksitlerin,

S: Taksitsiz devre sayısını,

Lk: k. taksitsiz dönemden önceki son taksitin devre numarasını,

Mk: k. taksitsiz dönemden sonraki ilk taksitin devre numarasını

ifade etmektedir. 

Moon (1994) ise paranın zaman değerini dikkate alarak, devrelik eşit geri 
ödemelerin yerine geometrik yani oransal değişim gösteren geri ödemelerin 
içermesi durumları için ilk taksit miktarını veren formülü geliştirmiştir 
(Eroğlu, 2000). 

Moon tarafından geliştirilen formül aşağıda yer almaktadır 4 (Moon, 
1994); 
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Formülde yer alan notasyonların açıklamaları aşağıda verilmiştir;

d: Borcun ilk taksit miktarını,

T: Devrelik taksit sayısı toplamını, ( )
1

s

k k
k

T L M S N
=

= − + +∑

( ) ( ) ( ){ }1

1

,     0
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4   Matematiksel ifadelerin ara işlemleri için bakınız Moon (1994).
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Eşit taksitlerdeki artış ve azalış (g) değerleri sıfıra eşit olduğu durumlarda 
geometrik değişimli atlamalı taksitler serisi, eşit atlamalı taksitler serisi 
haline dönüşür. Bu nedenle geometrik değişimli atlamalı taksitler serisi, 
eşit atlamalı taksitler serisinin genel bir fonksiyonudur (Eroğlu, 2000: 91). 

Formato (1992), krediyi alan müşterinin ödeme kabiliyeti her zaman 
aynı olamayacağı varsayımıyla bazı durumlar için krediyi alan müşteri kendi 
belirlediği bazı dönemlerde taksit ödemeyi istememeleri durumu için bir borç 
ödeme modeli geliştirmiştir. Formato, borç alanların ödeme imkanlarının 
farklılık göstermesi nedeniyle önerdiği borçlanma modelinin daha avantajlı 
ve kullanışlı olduğunu söylemiştir (Eroğlu vd., 2014: 74). Formato’nun 
geliştirdiği atlamalı taksitli borç ödeme modeli, Moon (1994) tarafından 
geometrik değişimli atlamalı taksitli modele ve sonraları da Eroğlu (2002) 
Eroğlu ve Karaöz tarafından aritmetik değişimli atlamalı taksitli modele 
genişletilerek yeni bir ödeme yöntemi sunmuşlardır (Eroğlu & Karaöz, 2002).

İlk olarak, bir dönemden diğerine sabit, düzenli veya düzensiz parçalı 
ve geometrik veya aritmetik değişimli olduğu dönemlik taksit serileri için 
genel formüller Eroğlu (2000) tarafından ele alınmıştır (Eroğlu, 2013a). 
Bunun yanı sıra, rastgele atlamalı parçalı geometrik ve aritmetik değişimli 
taksitlere sahip modeller de Eroğlu (2001) tarafından geliştirilmiştir. 
Burada bahsi geçen modellerde taksitlerin hangi devrelerde atlanacağı 
rastgele seçilmektedir. Rastgele atlamalı borç ödeme modellerinin yanı sıra 
ritmik atlamalı borç ödeme modelleri Eroğlu vd. (2011), Eroğlu ve Özdemir 
(2012) ve Eroğlu ve diğerleri (2013) tarafından ele alınmıştır.

Diğer yandan, Eroğlu (2013a) tarafından farklı bir yaklaşımla, ilk 
aylardaki belli sayıda taksit miktarını müşterinin belirlediği bir borç ödeme 
modeli açıklanmıştır. Bu model Eroğlu (2013b) ve Eroğlu ve diğerleri (2014) 
tarafından biraz daha geliştirilerek, başlangıçta belli sayıda taksit miktarını 
müşterinin belirlediği ve daha sonra taksit miktarlarının aritmetik değişim 
gösterdiği bir borç modeli ile eşit taksitli devrelerin oluşturduğu dönemler 
için taksit miktarlarının parçalı geometrik değişim gösterdiği bir borç 
ödeme modeli olarak ele alınmıştır.

Bu çalışmanın amacı müşteri tarafından alınan kredinin bazı taksitlerinin 
geometrik değişimli olduğu yeni bir borç ödeme modelinin sunulması ve 
matematiksel uygulamalarla modelinin geçerliliğinin gösterilmesidir. Bu 
çalışmada krediyi alan müşteri başlangıçta belirli bir dönem taksit miktarını 
kendisi tarafından seçildiği ve bu devrelik taksit miktarlarının geometrik 
(oransal) değişim sergilediği bir borç ödeme modeli geliştirilmiş ve genel formülü 
türetilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise türetilen modelden yeni bir model 
daha elde ederek modelin genel formülü türetilmiştir. Son olarak geliştirilen 
matematiksel modeller sayısal örneklerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. 
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Bu çalışma, müşteriler için uygun ödeme seçeneklerinin belirlenmesi, 
bankaların alternatif ödeme tekniklerini uygulamaları ile daha fazla sayıda 
müşteriye hitap etmeleri, arz ve talep hareketliliğinin oluşturulması, 
piyasalarda kredi işlem hacminin yükseltilmesi konusunda önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla, bankalar tarafından kredi geri ödeme seçeneklerinin 
çeşitlendirilmesini amaçlayan bu çalışma ülke ekonomisinin gelişimine ve 
kalkınmasına katkı sağlayacağı söylenebilir. 

2. Bazı Geri Ödemelerin Geometrik Değişimli Olduğu Yeni Bir 
Borç Ödeme Modeli

Kredi kuruluşları ve bankaların müşterilerine verdiği kredilerin geri 
ödenmesinde en sık başvurdukları borç ödeme modeli, sabit (eşit) taksitli 
borç ödeme modelidir. Ancak müşterinin ödeme durumu her zaman aynı 
olmayabilir. Dolayısıyla müşteri, ilk aylarda belli sayıdaki taksit miktarını 
kendi belirlemek isteyebilir.

Bu modelde, herhangi bir kredi kuruluşundan veya bankadan alınan 
kredi borcunun geri ödemeleri (taksitleri) n adet taksitte yapılmaktadır. 
Modelin temel varsayımı n taksitin ilk u adet taksiti (ki bu taksitlerin 
oransal olarak değiştiği varsayılmaktadır) müşteri tarafından kendi ödeme 
durumuna göre belirlenmekte ve kalan n-u adet taksit miktarı (ki bu 
taksitlerin birbirine eşit olduğu varsayılmaktadır) ise modelin elde edilen 
genel formülünden belirlenmektedir (Eroğlu, 2013a: 3). Burada yine alınan 
kredinin ödenmesi modellerinde, devrelik taksitlerin her vade sonunda 
yapıldığı varsayımı mevcuttur. 

Daha önceden tanımlanan notasyonlara ilave olarak aşağıdaki 
notasyonların açıklamaları aşağıda açıklanmıştır;

d : Taksit miktarını, 
P : Müşteri tarafından alınan kredi (borç) miktarını, 
r : Faiz oranını, R = 1 + r,
g : Bir taksitten diğer taksite geometrik (oransal) değişimi, 
G = 1 + g, y = GR-1,
b : Müşteri tarafından belirlenen taksit miktarını,
u : Miktarı müşteri tarafından belirlenen geometrik değişimli taksit ya 

da taksitlerin sayısını,
n : Toplam geri ödeme (taksit) sayısını
ifade etmektedir. 
Bazı geri ödemelerin geometrik değişimli olduğu yeni modelin şekil 

olarak gösterimi aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Geliştirilen modelin şekil olarak gösterimi

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere; müşteri tarafından alınan bir 
kredinin yine müşteri tarafından belirlenen ilk taksit tutarı (b) ile geri 
ödemelere başlanılmış, izleyen dönemlerde ilk taksit tutarı dikkate 
alınarak belirli bir oran baz alınarak artan geometrik (oransal) değişimli 
geri ödemelerin yapıldığı, daha sonra izleyen dönemlerde ise sabit taksit 
miktarları ile ödeme yapılarak alınan kredinin kapatıldığı gösterilmiştir.   

Alınan bir kredinin taksitler halinde geri ödenmesi, önceden belirlenen 
bir faiz oranı üzerinden, borcun şimdiki değeri ile ödenen taksitlerin 
şimdiki değerleri toplamının birbirine eşit olması esasına dayanır (Eroğlu, 
2013a: 3; Eroğlu vd., 2014: 75). 

Buradan aşağıdaki matematiksel ifadeler oluşturularak taksitlerin 
geometrik değişimli olduğu yeni bir model elde edilmiştir. 
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3. Uygulamalı Sayısal Örnekler
Bu bölümde bazı geri ödemelerin geometrik değişimli olduğu 

borç ödeme modelleri ile uygulamalı pratik örneklere yer verilmiştir. 
Geliştirilen modeller için artan ve azalan oranlı olmak üzere borçların geri 
ödeme planları hesaplanmıştır. Ayrıca problemlerde geometrik (oransal) 
değişimin faiz oranına eşit olduğu ve olmadığı durumlar için borçların geri 
ödeme planları hesaplanmıştır. 

Uygulamalı Sayısal Örnek 1;

Bir kredi kurumundan alınan 10000 TL ihtiyaç kredisi ilk 4 ay 500 TL 
’den başlanarak aylık %3 oransal bir artışla geri ödenmek şartıyla 12 taksitte 
geri ödenecektir. Aylık faiz oranı %1 olduğunda son 8 taksitin miktarlarını 
bulalım. 

Problemin verileri aşağıda verilmiştir; 

P : 10000, u : 4, b : 500, g : 0,03, G : 1,03, n : 12, r : 0,01, R : 1,01’dir. 

Problemde g = r olmadığı için eşitlik (9) dikkate alınması gerekmektedir. 
Eşitlik (9) kullanılarak son 8 taksitin miktarları d = 1082.563 Türk Lirası 
olarak elde edilir. Aylara göre taksit miktarları ile kalan borç miktarını 
veren ödeme planı Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Geliştirilen Model İçin Ödeme Planı 

(Artan Oransal Değişim)

Aylar      Taksit Miktarları 
(TL) Kalan Borç Miktarı (TL)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

500
500*1.03 = 515

515*1.03 = 530.45
530.45*1.03 = 546.364

1082.563
1082.563
1082.563
1082.563
1082.563
1082.563
1082.563
1082.563

10000
10000*1.01-500 = 9600
9600*1.01-515 = 9181

9181*1.01-530.45 = 8742.36
8742.36*1.01-546.364 = 8283.42

8283.43*1.01-1082.563 = 7283.691
7283.691*1.01-1082.563 = 6273.965
6273.965*1.01-1082.563 = 5254.141
5254.141*1.01-1082.563 = 4224.120
4224.120*1.01-1082.563 = 3183.798
3183.798*1.01-1082.563 = 2133.073
2133.073*1.01-1082.563 = 1071.841

1071.841*1.01-1082.563 = 0

Tablo 1’den görüleceği üzere; ilk 4 ay 500 TL’ den başlanarak %3 oransal 
artışla 515 TL, 530.45 TL, 546.364 TL olurken, sonraki aylar ise sabit aylık 
taksitler olmak üzere 1082.563 TL hesaplanmış ve kalan borç miktarı 
sıfırlanmıştır.  
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Uygulamalı Sayısal Örnek 2; 

Bir kredi kurumundan alınan 10000 TL ihtiyaç kredisi ilk 5 ay 750 
TL’den başlanarak aylık %2 oransal bir azalışla geri ödenmek şartıyla 12 
taksitte geri ödenecektir. Aylık faiz oranı %1 olduğunda son 7 taksitin 
miktarlarını bulalım. 

Problemin verileri aşağıda verilmiştir. 

P : 10000, u : 5, b : 750, g : -0.02, G : 0.98, n : 12, r : 0.01, R : 1.01’dir.

Problemde g = r olmadığı için eşitlik eşitlik (9) dikkate alınması 
gerekmektedir. Eşitlik (9) kullanılarak son 7 taksitin miktarları d = 1015.558 
TL  olarak elde edilir. Aylara göre taksit miktarları ile kalan borç miktarını 
veren ödeme planı Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Geliştirilen Model İçin Ödeme Planı 

(Azalan Oransal Değişim)

Aylar      Taksit Miktarları (TL) Kalan Borç Miktarı (TL)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

750
750*0.98 = 735

735*0.98 = 720.3
720.3*0.98 = 705.894

705.894*0.98 = 691.776
1015.558
1015.558
1015.558
1015.558
1015.558
1015.558
1015.558

10000
10000*1.01-750 = 9350
9350*1.01-735 = 8708.5

8708.5*1.01-720.3 = 8075.285
8075.285*1.01-705.894 = 7450.144
7450.144*1.01-691.776 = 6832.869
6832.869*1.01-1015.558 = 5885.64
5885.64*1.01-1015.558 = 4928.938
4928.938*1.01-1015.558 = 3962.67
3962.67*1.01-1015.558 = 2986.738

2986.738*1.01-1015.558 = 2001.048
2001.048*1.01-1015.558 = 1005.500

1005.500*1.01-1015.558 = 0

Tablo 2’den görüleceği üzere; ilk 5 ay 750 TL'den başlanarak %2 oransal 
azalışla 750 TL, 735 TL, 720.3 TL, 705.894 TL ve 691.776 TL olurken, 
sonraki aylar ise sabit aylık taksitler olmak üzere 1015.558 TL hesaplanmış 
ve kalan borç miktarı sıfırlanmıştır.  

Uygulamalı Sayısal Örnek 3;

Bir kredi kurumundan alınan 10000 TL ihtiyaç kredisi ilk 4 ay 500 TL’ 
den başlanarak aylık %1 oransal bir artışla geri ödenmek şartıyla 12 taksitte 
geri ödenecektir. Aylık faiz oranı %1 olduğunda son 8 taksitin miktarlarını 
bulalım. 
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Problemin verileri aşağıda verilmiştir. 

P : 10000, u : 4, b : 500, g : 0.01, G : 1.01, n : 12, r : 0.01’dir. 

Problemde g = r olduğu için eşitlik (10) dikkate alınması gerekmektedir. 
Eşitlik (10) kullanılarak son 8 taksitin miktarları d = 1090.668 TL olarak 
elde edilir. Aylık taksit miktarları ile kalan borç miktarını veren ödeme 
planı Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3: Geliştirilen Model İçin Ödeme Planı 

(Artan Oransal Değişim)

Aylar Taksit Miktarları (TL) Kalan Borç Miktarı (TL)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

500
500*1.01 = 505
505*1.01 = 510.05
510.05*1.01 = 515.151
1090.668
1090.668
1090.668
1090.668
1090.668
1090.668
1090.668
1090.668

10000
10000*1.01-500 = 9600
9600*1.01-505 = 9191
9191*1.01-510.05 = 8772.86
8772.86*1.01-515.151 = 8345.438
8345.438*1.01-1090.668 = 
7338.224
7338.224*1.01-1090.668 = 
6320.938
6320.938*1.01-1090.668 = 5293.48
5293.48*1.01-1090.668 = 4255.746
4255.746*1.01-1090.668 = 
3207.636
3207.636*1.01-1090.668 = 
2149.044
2149.044*1.01-1090.668 = 
1079.867
1079.867*1.01-1090.668 = 0

Tablo 3’den görüleceği üzere; ilk 4 ay 500 TL’ den başlanarak %1 oransal 
artışla 505 TL, 510.05 TL ve 515.151 TL olurken, sonraki aylar ise sabit 
aylık taksitler olmak üzere 1090.668 TL hesaplanmış ve kalan borç miktarı 
sıfırlanmıştır.  

4. SONUÇ

Küresel piyasalarda dikkat çeken en önemli durumlardan biri finans 
piyasalarının etkinliğidir. Çünkü bir ülkenin önde gelen sektörlerinden 
biri finans piyasalarıdır. Finansal piyasaların en önemli unsurlarından 
biri finansal aracı kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar arasında etkinliği ve 
önemi en fazla olan kuruluşların arasında ise banka ve kredi kurumları 
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önde gelmektedir. Finansal piyasaların gelişmesi ile ülke içindeki yatırım 
tutarları artacak dolayısıyla ekonomik büyümeye önemli katkılarda 
bulunacaktır. ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması ve arzu edilen 
iktisadi büyümeye ulaşabilme açısından etkin bir kredi politikasının 
uygulanması oldukça önemlidir. Kredi sistemi yoluyla kullanılmayan 
fonlar, paraya ihtiyaç duyanlara kredi olarak aktarılır ve fon sahiplerine faiz 
geliri sağlanırken, ekonomide arz ve talep hareketliliğinin pozitif yönde 
hareket etmesine imkan vermektedir. Böylelikle, yatırımcılar ve girişimciler 
sermayelerinin belirli bir kısmını kredi yoluyla temin ederek sermaye 
birikimi sağlarlar. Bu açıdan başta banka ve kredi kurumları olmak üzere 
gelişmekte olan ülkelerde kredi işlemlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde 
yürütülmesi önem arz etmektedir.  

Finans literatüründe yaygın olarak kullanılan borç ödeme modelleri 
eşit, geometrik değişimli ve aritmetik değişimli taksitlere sahip borç ödeme 
modelleridir. Borç ödeme modellerinin birbirinden farkı, geri ödeme 
miktarlarının dağılımındaki değişimden kaynaklanmaktadır. Müşterilerin 
ödeme gücünün değişkenlik göstermesi durumunda müşteri başlangıçta 
belli sayıda taksiti kendi belirlemek isteyebilir. Bu düşünceden hareketle, 
başlangıçta belli sayıdaki taksit miktarının müşteri tarafından belirlendiği 
borç ödeme modelleri Eroğlu (2013b) ve Eroğlu vd. (2014) tarafından ele 
alınmış ve genel formülleri türetilmiştir.

Borç ödeme modellerinin değişkenlik göstermesi ve dolayısıyla 
sayılarının çoğalması sayesinde kredi kuruluşları ve bankalara daha fazla 
müşteriye ulaşma imkanı sağlamıştır.

Bu makale çalışmasında; başlangıçta belli sayıda taksit miktarını 
müşterinin belirlediği ve bu taksit miktarlarının geometrik değişim 
gösterdiği bir ödeme modeli geliştirilmiş ve genel formülü türetilmiştir. 
Daha sonra geliştirilen modelden yeni bir model daha elde edilmiştir. Söz 
konusu modeller örneklerle açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Bu çalışma, müşteriler için uygun ödeme miktarlarının belirlenmesi 
açısından ve bankaların ve diğer finansal kuruluşların alternatif kredi ödeme 
biçimlerini uygulamaları vasıtasıyla daha fazla müşteri çekebilme açısından 
önem arz etmektedir. Ayrıca, banka yöneticilerinin ve çalışanlarının borç 
ödeme modellerini öğrenmeleri ve bu modelleri bankacılık işlemlerinde 
uygulamaları faydalı olacağı söylenebilir.
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ADAM SMİTH'E KARŞI L. TOLSTOY VE F. DOSTOYEVSKİ:

L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKI VERSUS ADAM SMITH

Cihan Serhat KART1

ÖZET

Bir sanat eseri, hangi alanda verilmiş olursa olsun, sahibinin dünyayı algılayını-
şının doğrudan ve veya dolaylı bir ürünüdür. Bir sanatçı, kendi koşullarını ve içinde 
bulunduğu çevreyi, bu çevredeki durağanlığı ve veya devinimi eserine farklı biçimler-
de taşır.  Bireyler doğumla beraber, etraflarındaki dünyayla güçlü veya zayıf olsun bir 
etkileşim içindedirler. Önce toplum, farklı unsurlarla bireyleri etkilerken,zamanla bi-
reyler toplumu etkilemeye başlar. Bireylerin toplumları etkilemelerinin bir boyutu da 
fikri eserlerdir. Bu fikri eserlerin içinde, sanat eserleriyle birlikte diğer düşünce eserleri 
de vardır. Toplumlara yön veren bu eserler kimi zaman Smith’in ünlü kitabı “Ulusların 
Zenginliği” gibi eserler olabileceği gibi kimi zaman da Tolstoy’un “Savaş Barış” ı gibi 
eserler olabilir. Günümüzde hakim düşünce bu gibi iki farklı eserin aynı boyuta in-
dirgenemiyeceği yönündedir. Bir yanda bir edebiyat eseri diğer yanda genelde  sosyal 
bilimlerde ,özelde ekonomi biliminde verilmiş ilk sistematik eserlerden biri olduğu 
iddia edilen ve bu özelliğine hala büyük metiyeler düzülen bir kitap arasında ilk bakış-
ta bir karşılaştırma yapmak güç görünmektedir. Fakat verilen eserlerin ideolojik arka 
planları, eseri yazanların dünya bakışları hesaba katıldığında aslında iki eser de aynı 
düzleme indirgenebilir: Toplumu ve bireyi nasıl tanımladıkları hususu.

Bu çalışmanın amacı, bu şekilde iki farklı türde eser vermiş Adam Smith ile Tols-
toy ve Dostoyevski arasında bu şekilde bir karşılaştırma yaparak, birbirine uzak duran 
iki alanının aslında aynı düzleme nasıl çekilebileceğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: A. Smith, L. Tolstoy, F. Dostoyevski, Liberalberizm

ABSTRACT

A work of art is a direct or indirect product of the owner's perception of the 
world, no matter what area it is given. An artist carries his own conditions and 
the environment in which he is located, his stasis in this area, and his work of 
movement in different ways.  Individuals, together with birth, interact with 
the world around them, whether strong or weak. First, while society affects 
individuals with different elements,in time individuals begin to influence society. 
One dimension of individuals ' influence on society is intellectual work. In these 
intellectual works, there are works of art and other works of thought. These works 
that lead to societies can sometimes be works such as Smith's famous book “the 
wealth of Nations”, and sometimes they can be works such as Tolstoy's “peace of 
War”. Today's dominant idea is that these two different works cannot be reduced 
to the same dimension. On the one hand ,it seems difficult to make a comparison 
between a literary work and a book that is claimed to be one of the first systematic 
works given in social sciences, in particular in Economics, and whose feature is still 
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flattered. But the ideological background of the given works can be reduced to the 
same level, in fact, considering the views of the authors of the work in the world: 
how they define society and the individual.

The aim of this study is to compare two different types of works in this way 
between Adam Smith and Tolstoy and Dostoyevsky, to show how two different 
areas of the same plane can be drawn.

Keywords: A. Smith, L. Tolstoy, F. Dostoyevski, Liberalizm

GİRİŞ:

 Bir sanat eseri, hangi alanda verilmiş olursa olsun, sahibinin dünyayı 
algılayınışının doğrudan ve veya dolaylı bir ürünüdür. Bir sanatçı, kendi 
koşullarını ve içinde bulunduğu çevreyi, bu çevredeki durağanlığı ve veya 
devinimi eserine farklı biçimlerde taşır.  Bireyler doğumla beraber, etraf-
larındaki dünyayla güçlü veya zayıf olsun bir etkileşim içindedirler. Önce 
toplum, farklı unsurlarla bireyleri etkilerken,zamanla bireyler toplumu et-
kilemeye başlar. Bireylerin toplumları etkilemelerinin bir boyutu da fikri 
eserlerdir. Bu fikri eserlerin içinde, sanat eserleriyle birlikte diğer düşünce 
eserleri de vardır. Toplumlara yön veren bu eserler kimi zaman Smith’in 
ünlü kitabı “Ulusların Zenginliği” gibi eserler olabileceği gibi kimi zaman 
da Tolstoy’un “Savaş Barış” ı gibi eserler olabilir. Günümüzde hakim dü-
şünce bu gibi iki farklı eserin aynı boyuta indirgenemiyeceği yönündedir. 
Bir yanda bir edebiyat eseri diğer yanda genelde  sosyal bilimlerde ,özel-
de ekonomi biliminde verilmiş ilk sistematik eserlerden biri olduğu iddia 
edilen ve bu özelliğine hala büyük metiyeler düzülen bir kitap Bir yanda 
bir edebiyat eseri diğer yanda genelde  sosyal bilimlerde ,özelde ekonomi 
biliminde verilmiş ilk sistematik eserlerden biri olduğu iddia edilen ve bu 
özelliğine hala büyük metiyeler düzülen bir kitap arasında ilk bakışta bir 
karşılaştırma yapmak güç görünmektedir. Fakat verilen eserlerin ideolojik 
arka planları, eseri yazanların dünya bakışları hesaba katıldığında aslında 
iki eser de aynı düzleme indirgenebilir: Toplumu ve bireyi nasıl tanımladık-
ları hususu. Smith’in “sistematik” eseriyle ilgili olarak, Barber’in(1999; s.66) 
şu sözleri dikkat çekicidir:

Milletlerin Zenginliği’nin içeriğinin çok az bir kısmı özgündür. Ki-
tapta yer alan argümanların çoğu şu veya bu biçimde belli bir süredir 
tartışılmakta olan şeylerdi. Fakat bu gerçek hiçbir surette Smith’in ba-
şarısını azaltmaz. İplikleri bir araya getirip siatemli bir şekilde ören ve 
bulguları geniş bir okuyucu topluluğuna ileten Smith olmuştur. Bu açı-
dan değerlendirildiğinde Milletlerin Zenginliği gerçekten muazzam bir 
belgedir.  

Hunt’un(2005; s.69) görüşleri de Barber’inkilerden farklı değil hatta 
övgü anlamında ilerdedir: “Smith önceki bütün iktisatçılardan sadece 
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bilimadamlığı ve engin bilgisiyle değil, kapitalist sistemin doğası, yapısı 
ve işleyişinin tam ve nispeten istikrarlı bir genel modelini geliştirmekle 
de ayrılır”. Dikkat edileceği üzere Smith bir mitoloji kahramanı gibi 
adledilmektedir.  Smith’in bu bahsedilen övgülerden hangilerini, ortaya 
koyduğu hangi fikirlerden aldığı pek de açık değildir. yanı başındaki 
değişen sistemi, toplu iğne üretimine indirgemiş olması belki O’na 
iyi bir anlatıcı sıfatı vermek için- ki eseri okunduğunda pek de öyle 
olmadığı görülebilmekle beraber- yeterli olabilir ama şahşi kanım O’nun 
diğerlerinden ayırıcı özelliği olarak engin bilgisini ve diğerlerinden 
farklı bilimadamlığını ortaya koymaya yetmez. Smith’ten önce de benzer 
nitelikler gösteren eserler ortaya konmuştur. Örneğin Fizyokratların çabası 
buna örnek olarak gösterilebilir. “ fizyokratlar... o döneme göre eşsiz bir 
ölçüde ayrıntılı olarak bir ekonomik sistemin işleyişini ortaya koymada 
tümdengelimli muhakemenin nasıl kullanılabileceğini gösterdiler”(Barber 
a.g.e.; s. 25). Smith’e bu övgüleri getiren biraz da O’na yüklenen anlamdır. 
Smith çoğu iktisatçı için serbestliğin, ya da şifre çözüldüğü zaman doğrudan 
sermayenin savunucusudur. Sermayenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. 
Öte yandan Tolstoy ve Dostoyevski içinse sersbestlik ya da özgürlük, çok 
daha farklı anlamlara gelmektedir. Smith için, bahsi geçen “özgürlük” kendi 
işleyişle herkese eşitlik ve refah getirirken, Tolstoy ve Dostoyevski için 
herkesin mücadelesiyle ve paylaşımıyla bireyler eşitliğe ulaşabilirler.  

Bir sosyal bilimcinin görevi, incelediği hususu, bu hususun bağlı 
olduğu evrenden soyutlayıp incelemekten ziyade, bizzat hususun bu 
evrenin içindeki yerine bakmaktır. Sadece ucu açıkta bir tabloda, 
gördüğümüz yeşilden hareketle bunun bir orman manzarası olduğunu 
söylemek bizi büyük bir yanlışa sürükleyebilir. Zira sözkonusu olan 
denize düşmüş bir yaprak resmi olabilir. Her insani etkinliğin bir sosyal 
ilişki olduğunu kavramadan, genel olarak toplum, özel olarak ise sosyal 
bilimleri oluşturan ekonomi, sosyoloji, siyaset bilimini anlamamız 
imkânsızdır.( Ercan;2001; s. 19)

Bu anlamda Tolstoy ve Dostoyevski’nin tamamen insandan hareket ettikleri 
eserlerindeki görüşleri, iktisat literatüründe haklı haksız önemli bir yeri olan 
Smith’in görüşlerinin karşısısında pekâlâ durabilir kanaatindeyim.  Zira bu iki 
yazar toplumsal olarak, apriori şekilde kabul edilen bir egemenlik, mülkiyet 
ve kendiliğinden iyileşme durumunu red ederler. Toplumdaki yoksulluğun, 
adaletsizliğin, iktisadi iyileşme ve piyasa anlamında bir liberalleşme ile 
kendiliğinden ortadan kaldırılabileceği fikrine sıcak bakmazlar. Şüphesiz ki 
bu iki yazarın tek gayeleri doğrudan Smith’in karşısında durmak değildir. 
Ortaya koydukları fikirler, bizi böyle düşünmeye itmektedir.

Çalışmanın daha anlaşılır olması için öncellikle Smith, Tolstoy ve Dos-
toyevski’nin kişisel yaşantıları, fikirlerine dayanak teşkil eden ya da etkilen-
dikleri görüşler ve içinde bulundukları çağın özellikleri kısaca anlatılacaktır.
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1. SMİTH’İN HAYATI VE TARİHSEL ARKA PLAN

Adam Smith, Merkantilist birikimin etkisiyle ortaya bir İngiliz 
Burjuvasının çıkmaya başladığı bir dönemde eserlerini vermiştir. Bir 
yandan sanayi devriminin ilk nüvesinin ortaya çıktığı, diğer yandan da 
Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa’ya eşitlik, özgürlük, bireysellik gibi 
kavramların yayıldığı bir dönemde yaşamış olması şüphesiz ki onun 
eserlerine yansıttığı fikirleri derinden etkilemiştir. Aşağıda kısaca Smith’in 
hayatı ve eserlerini verdiği tarihi arka plan irdelenecektir. Böylelikle onun 
fikir dünyasını daha iyi anlamak mümkün hale gelecektir.

1.1 Smith’in Hayatı: Adam Smith(1723-1790) yaşamının büyük 
bölümünü geçirdiği İskoçya’da doğdu. Unutulmamalıdır ki Smith’in 
eserinin ortaya çıkmasını tetikleyen ve eserine ilham kaynaklığı yapan 
yaşadığı dönemde İngiltere ve İskoçya’da meydana gelen ekonomik yapıdaki 
köklü değişiklerdir. Glasgow ve Oxford üniversitelerinde çalıştı. “Smith 
aslında Oxford’a din adamları zümresine dahil olmak için gönderilmişti. 
David Hume’un eserlerine duyduğu sempati( ki bu sevgi balliol’daki 
öğretmenleriyle arasırının açılmasına olmuştu) ve zihnin şüpheci eğilimi 
papaz olmasını engelledi”( Barber a.g.e; s. 33). Bu husus belki de Smith’in 
biraz metafizik bir öğeymiş gibi görünen ve anlamı Smith’in kendinde pek 
de açık olmayan “görünmez el” ini açıklayabilir. Hançerlioğlu(1976; s.240) 
için, “Metafizik düşünce sisteminin zorunlu yanılgılarını taşıyan Smith”, 
işlerliğini sayfalarca anlattığı sisteminin tıkanıklıklarını açma görevini belki 
de bu yüzden böyle bir unsura bağlamıştır.  1759 yılında “Ahlaki Duygular 
Teorisi” adlı eserini yayınladı. 

Felsefeye bir katkı olarak önemli bir özelliğe sahip olmayan bu eserde 
Smith, toplumun “doğal düzen” inin karekterini formüle etmek için 
başlangıç niteliğinde bir girişim gerçekleştirmişti. Beşeri davranış bu 
eserde üç iç güdü çiftine göre tahlil edilmekteydi: “öz sevgisi ve sempati, 
özgür olma arzusu ve adap duygusu, çalışma alışkanlığı ve mübadele 
eğilimi”. Smith’E göre bu doğal temayüller birbirini etkileyerek bir denge 
oluşturmakta ve kendi çıkarları peşinde koşmaya bırakıldıklarında her 
insanın farkında olmadan kamu yararına da hizmet etmiş olacakları bir 
doğal ahenkler sosyal düzenini desteklemektedi. ( barber a.g.e; s. 34)

Smith görüleceği üzere “Ulusların zenginliği” ni yazmadan önce de 
görüşlerini önemli bir biçimde etkileyen “doğal düzen” kavramına vurgu 
yapmaktadır. 

“Ahlak Duyguları Teorisi”nde insanın neden kişisel çıkarlar 
peşinde koşarak toplumun çıkarını maksimize edeceğini açıklamaya 
çalışmıştır. Aslında çok ulvi olmayan kişisel çıkarlar peşinde 
koşmanın, tatmin olmaz bir kar güdüsünün toplum açısından 
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son derece yararlı olduğunu şu örnekle açıklamıştır: bizim akşam 
yemeğimizin önümüze gelmesinin nedeni ekmek yapıcısının, 
manavın, kasabın bizi düşünmesinden dolayı değil, sırf onların kendi 
bencilliğini düşünmesinden dolayıdır. Onların benciliğiyle bizim 
çıkarımız örtüşür. Onların bencilliği olmasa biz akşam yemeğimizi 
bulamaycağız.( Atamtürk; 2002; s.11)

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere Smith hayatın işleyişini dar bir 
ekonomik çerçeveye sıkıştırmış; bu dar çerçeveyi de çizerken kitlesel 
üretim yapan büyük kapitalistlerden hareket etmek yerine küçük çaplı 
bireysel  üreticilerden yola çıkmıştır.( Burada vurgulamakta yarar vardır 
ki Smith’in bütün sistemi açıklamak iddiasında olan eserinde bu tür boyut 
farklılıklarına raslamak mümkündür). 

Smith 1776 yılında ünlü eseri olan “Milletlerin Zenginliği” ni yazdı. 
Hayatının son üç yılını İskoçya Gümrük müdürü olarak geçirdi. “Entellektüel 
etkinliğinin büyük bir bölümünü serbest ticaret ve iktisadi ilişkilere devlet 
müdahalesinin asgariye indirilmesini destekleyen argümanlar üretmeye 
hasretmiş bir insanın, böyle bir makamda oturan biri olarak dünyadan göç 
etmesi talihin cilvelerinden biridir( Barber; a.g.e; s. 35). 

 1.2. Tarihsel Arka Plan: 
İngiliz klasik iktisat okulnun doğduğu 18. yüzyılın sonları, gerek 

İngiltere’nin gerek diğer bazı batılı ülkelerinin önemli iktisadi ve politik 
değişmelere sahne olduğu bir çağdır. Bir kere daha önce yavaş yavaş 
seyreden teknik buluşlarla bunların sanayiye uygulanması bu yüzyılın 
sonunda yoğunluk kazanmıştır. Öyle ki, İngilter’nin bu dönemi, “Sanayi 
Devrimi” çağı diye nitelendirilir. Sanayi devrimiyle birlikte, “İktisadi 
Adam” niteliklerini taşıyan kapitalist-girişimci ve üretim araçları 
mülkiyetinden yoksunlaşan işçi sınıfı doğmuştur. (Kazgan; 2000; s. 70)

Bu dönemden önce sömürgecilikle edindiği sermaye birikimini, 
hükümet koruması altında arttıran sermaye sahiplerinin, artık kendilerine 
müdahele edecek bir güç görmek istememeleri düşüncesi belki de Smith’in 
“doğal düzen” ve “görünmez el” ini açıklamada yardımcı olabilir ve 
Smith’in durduğu yeri anlamamızı kolaylaştırabilir. Daha önce merkantilist 
önlemlerle korunarak, biriktirilen sermaye artık, doğrudan ticaretle 
yetinmek yerine kitlesel üretime geçmek ve bu üretimin ürünlerini pazara 
getirmek istemektedir. Belki de Smith’in servetin, paradan ziyade emekte 
aramasının altında yatan unsur budur:

Dünyanın her yerinde zenginik altınla ya da gümüşle değil, aslında 
emekle satın alınmıştır.; onu şu ya da bu yeni ürünle mübadele etmek 
isteyen zenginler için, bu servetin değeri, bu servetle satınalabilecekleri 
ya da hükmedebilecekleri emek miktarına eşittir.
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Bay Hobbes’in dediği gibi, zenginlik güçtür. Ancak, büyük bir servet 
kazanan ya da miras yoluyla böyle bir servete konan kişinin, bu sayede 
mutlaka, sivil ya da askeri herhangi bir politik kazanması ya da buna 
varis olması zorunlu değildir..  bu servetin ona doğrudan doğruya ve 
anında sağladığı güç, satınalma gücüdür; her türlü emek üzerinde ya 
da pazarda bulunan bütün emek ürünleri üzerinde belli bir hükmetme 
yetkisi. Zenginliği, bu gücün büyüklüğüne, oranına ya da pazarda 
bulunan ya da bu gücün onun satınalması veya hükmetmesini mümkün 
kıldığı emek miktarına oranına, yani başka bir deyişle emek ürünü 
miktarı oranına bağlı olarak, daha çoktur ya da daha azdır. ( Smith; 
2001; s. 37). 

Onsekizinci yüzyılın İngiltere’sinde, geleneksel anti-kapitalist Pazar 
temayülünün yaklaşım ve ideolojide büyük ölçüde zayıfladığını iyi 
gelişmiş pazara sahip bir ekonomisi vardı.  O zaman İngiltere’de düşük 
fiyatlardan üretilen büyük miktarlardaki mamul mal üretimi, sürekli 
olarak artan karlar demekti. Böylece, artan dış taleple teşvik edilen kar 
arayışı, on sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılda ortaya 
çıkan –ve ingiltere’yi ve sonunda dünyanın büyük bölümünü kökten 
değiştiren – gerçek teknolojik yenilikler patlamasının nedeni sayıldı.  
(Hunt; a.g.e. ; s. 70)

Smith’in böyle bir konjonktür içinde eserini yayınlamış olması, şüphesiz 
O’nun sanayinin önünün açılması için yaptığı önerilerin temelinde yatan 
motiflerden biridir. Hunt bu hususu şöyle vurgulamıştır:

Adam Smith’in The Wealth of Nations’u snayi devriminin tam 
da demir aldığı bir sırada yazması, hem ondokuzuncu yüzyılın 
büyük sanayi kentlerine hakim  olacak çoğu ekonomik özelliğin bazı 
onsekizinci yüzyıl ortası ingiliz ve İskoç kentlerinde (özellikle Glasgow) 
bir biçimde varolduğunu... kanıtlar” ( Hunt; a.g.e.; s. 73)

Smith’in görüşlerini etkileyen önemli bir unsur da fransız İhtilal’inin de 
tetikçisi olan bireycilik ve özgürlük kavramlarıdır. 

2. TOLSTOY VE DOSTOYEVKİ’NİN HAYATLARI VE TARİHİ 
ARKA PLAN

Tolstoy ve Dostoyevski’nin yaşadıkları dönemin toplumsal özelliklerinin 
yanı sıra, kişisel hayat öyküleri de şüphesiz onların hayata bakışlarını derinden 
etkilemiştir. Bu gelişmeleri kısaca da olsa analiz etmeden, eserlerinde 
vermeye çalıştıkları mesajı algılamak mümkün görünmemektedir. Bu 
yüzden aşağıda her iki yazarın da hayatı kısaca özetlenmiştir. 

2.1 Tolstoy’un Hayatı:  Lev Nikolyeviç Tolstoy, 1828 yılında dünyaya 
gelmiştir. Annesi, bir prensestir ve soylu bir Rus ailesinden gelmektedir. 
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İki yaşında annesini ve dokuz yaşında da babasını kaybetmiştir. Kazan 
üniversitesinde kısa bir süre için hukuk ve oriantalizm çalışmışsa da daha 
sonra üniversite eğitimini yarım bırakmıştır. Orduda çeşitli görevler almış 
ve bu süre içinde hayatını uzun süre etkileyecek şiddette bir savaş olan Kırım 
savaşı’na katılmıştır. Dönem dönem ülke dışına çıkmış, özellikle Avrupadaki 
burjuva hayatıyla ilgili olumsuz görüşlerle geri dönmüştür (wikipedia).

Tolstoy’un içinden geldiği ailenin aristokrat niteliği O’nun “zenginlerin” 
yaşayışını daha hayatının ilk yıllarında kavramasına olanak tanımış; öte 
yandan yaşadığı kayıplar, gördüğü ölümler ise O’nu gerçeği aramaya iten 
temel faktörler olarak hayatında yer tutmuşlardır. Tolstoy, gerçeği ararken 
bir kaçışlar ve yakalanışlar sarmalının içine düşmüştür denebilir. 

Tolstoy almış olduğu eğitimin ve üzerinde emek harcadığı entellektüel 
birikimini eserlerine de taşımış, kahramanlarına bu birikimin farklı 
uzantılarını yansıtmıştır. O’nun kahramanları, kendi çağlarında ve veya 
öncesinde dünyaya yön veren, dünyayı sarsan düşüncelerden haberdardırlar. 
Örneğin Savaş Barış’ın önemli kahramanlarından Nikolay için:

Hayır Nikolay için en önemli şey, fikir yürütmek, bunlardan 
sonuçlar çıkarmak...dedi. bu, ona göre bir eğlence, hemen hemen yalnız 
vakit geçirmek için bir şey. Bak şimdi bir kütüphane kuruyor. Kendi 
kendine de bir kural ortaya koymuş. Satın aldığı bir kitabı okumadan 
bir yenisini almıyor. Sismondi’yi, Rousseau’yu, Montesquieu’yu okuyor. 
(Tolstoy;1987; s.337)

Bunları yazmıştı eserinde.

2.2. Dostoyevski’nin Hayatı: Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, 1821 
yılında, yoksullar hastanesinde görevli doktor bir babanın yedi çocuğunun 
ikincisi olarak dünyaya geldi. Çocukluğu babasının görevli olduğu bu 
hastanede geçti. Dostoyevski burda çaresiz hastalarla, yoksullarla karşılaştı. 
Onlarla zaman geçirmeyi seviyor, onların hikâyelerini dinliyordu. Belki de 
kahramanlarının çaresizlik hallerini, çektikleri acı nöbetini olağanüstü bir 
şekilde resmetmesinin ardında yaşadığı bu dönemin izleri vardı.  Babası 
ekonomik durumu çok iyi olmadığı halde çocuklarının eğitimine özel bir 
önem veriyordu. Onlar için Fransızca öğretecek bir mürebbiye tutmuş, 
kendisi de çocuklarına Latince öğretmiştir.  Dostoyevski daha sonra babasının 
yoğun ısrarıyla Petersburg Askeri Mühendis Okuluna gitti. Babasının şüpheli 
bir cinayete kurban gitmesinin ardından okuldan ayrıldı(daha fazla bilgi için 
bakınız Dostoyevski 1984 a’nın içinden Ediz’in yazdığı önsöz).

Gençlik yıllarında toprak köleliğine karşı ortaya çıkmış olan gruplara 
katıldı. Bu yüzden, dramatik bir afedilişin ardından sürgüne gönderildi( 
Tam kurşuna dizilecekken, çarın O’nu affetiği haberini almıştı; daha fazla 
bilgi için bakınız; Ediz; a.g.e).
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Dostoyevski, uzun süre ekonomik sıkıntılar içinde yaşayarak, 1860 
yılında hayata veda etti. 

2.3. Tolstoy ve Dostoyevski için Tarihi Arka Plan: Tolstoy ve 
Dostoyevski, yaşadıkları sosyal ortam itibariyle farklı yerlerde olmakla 
beraber, sosyal anlamda büyük buhranların yaşandığı, toplumun, temelde 
mülksüz köylü ve köleler ile ülkeye hâkim güç olan aristokrasi arasında iki 
kutuba ayrıldığı bir Rusya’da eserlerini vermişlerdi.  Bu dönemde Toprak 
köleliğine karşı, temelde anarşist eğilimli hareketlerin baş gösterdiğini 
biliyoruz. Dostoyevski bizzat böyle bir grubun üyesiydi ve hayatını 
dramatik bir şekilde etkileyen sürgüne de bu yüzden gönderilmişti. Daha 
sonra eserlerinde, özellikle “Cinler”  ve “Suç ve Ceza” da bu tür hareketlerin 
keskin bir eleştirisini yapmıştır. Cinler(Dostoyevski;1984b) incelendiği 
zaman, yazarın, toplumu kargaşaya sürmek ve böylelikle toplumda değişimi 
sağlamak amacı güden “aydın” zümresinin, kentte başlattıkları yangınları 
anlamsız bulduğu ve bu “aydın” zümresini amansızca eleştirdiği görülür. 
Diğer “aydın” lardan farklı olarak yazara göre insani değer yargıları olan 
Şatov, yazarın eleştirdiği karekterlerden biri olan Stavrogin ile tartışırken:

Tanrıyı ulusun basit bir özel eşyası düzeyine mi indiriyorum? Diye 
haykırdı Şatov. Tersine ulusu tanrı düzeyine çıkarıyorum. Zaten başka 
türlüsü ne zaman olmuştur ki? Ulus tanrının bedenidir....gerçeğin tersine 
gitmek olmaz. Yahudiler sırf gerçek tanrıyı bekledikleri için yaşamışlardı, 
gerçek tanrıyı bıraktılar da dünyaya. Yunanlılar doğayı tanrılaştıdılar, 
dünyaya bıraktılar dinlerini, yani felsefeyi, sanatı. Roma devlet içinde 
tanrılaştırdı ulusu, uluslara devleti bıraktı. Fransa uzun tarihi süresince 
Roma tanrısının gelişmesi, biçimlenmesiydi yalnızca. Ama sonunda 
Fransa, Roma tanrısını dipsiz bir kuyuya attı, şimdilik sosyalizm dedikleri 
tanrıtanımazlığa verdiyse kendini, bu yalnızca tanrıtanımazlığın Roma 
katolikliğinden daha bir sağlıklı olmasındadır. (Dostoyevski; 1984b; s.242)

Bu paragraftan hareketle Dostoyevski’nin ulusları tanrılaştıracak bir 
ütopyanın da de peşinde olduğunu görebiliriz. Ama bu ütopyayı nasıl 
gerçekleştireceği konusunda keskin kaygıları vardır. Belki de O’nu mistisizm 
içine çeken budur. Yukardaki paragrafın devamında Şatov, Stavrogin’e,  
köhneleşmiş insan zevklerine ilişkin bir ithamda bulunur:

Hım. Peki Petersburg’ta, hayvanca tutkuları olan gizli bir topluluğa 
üye olduğunuz doğru mu? Marki de-Sade’ın bile sizden ders alabileceği 
doğru mu? Çocukları ayarttığınız, yoldan çıkardığınız doğru mu? 
Söyleyin, yalana sapmaya cüret etmeyin,-diye haykırdı kendini hepten 
yitirmiş.- Nikolay Stavrogin, yüzüne yumruk vurmuş olan Şatov’un 
karşısında yalan söyleyemez... bu doğruysa hemen şimdi, olduğunuz 
yerde öldüreceğim sizi! ( Dostoyevski; 1984b.; s. 244).

Gerçekten yazarın bahsettiği Stavrogin, bu tür olaylara karışmıştır. Öte 
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yandan aydın geçinen bir yazar olarak anlatığı Karmazinov içinde öfkeli 
sözler söylemektedir. Karmazinov’un tek gayesi, aslında yazarın eleştirdiği, 
dönemin birçok yazarı ve aydını gibi, kendini ispatlamaktan, kendi hesabına 
belli bir şeyler elde etmekten başka bir şey değildir:

Geçen yıl bir dergide, müthiş bir en güzeli yaratma, felsefe yapma 
çabasıyla yazılmış bir yazısını okumuştum. İngiltere kıyılarında bir 
yerde tanık olduğu bir geminin batışını anlatıyordu. Her şeylerini 
yitiren insanların kurtarılışlarını, boğulanların cesetlerinin denizden 
çıkarılışını görmüştü.... kendisini öne sürmek amacıyla yazılmıştı 
yalnızca, belliydi bu. Satırların arasında yazarın şöyle fısıldadığı 
duyuluyordu sanki: Benimle ilgilenin yalnızca, o anda nasıldım, ona 
bakın... ( Dostoyevski; 1984b; s.82)

İki yazarın da eserlerini verdikleri dönemde, Rusya’da Fransız etkisi 
görülmektedir. Bu etki o kadar belirgindir ki, iki yazarda aristokratları ve 
aydınları anlattıkları bölümlerde özellikle Fransızca kullanmak zorunda 
kalmışlardır.  İki yazar da Fransa’da ortaya çıkmış olan özgürlük, anarşizm 
gibi kavramların farkındadırlar. Fransız ihtilalini ortaya çıkaran ve ihtilalin 
ardından dünyaya yayılan, eşitlik, özgürlük vb kavramlar, Rusya’da taraftar 
toplamaktadır. Kendilerinden daha önceki kuşak sayılabilecek Puskin, Gogol 
gibi yazarların etkileri de üzerlerinde görülmektedir. Özellikle Dostoyevski, 
Puskin ismi üzerinde sık sık durmaktadır ve bu mirası reddetmemektedir. 

Tolstoy ‘un eserlerine de yansıttığı bu farklı görüşler hakkında derin bir 
bilgisi olduğu bugün bilinmektedir. Örneğin, ünlü Rus eleştrimeni Nikolai 
Strahkov’la olan dostluğu, Strahov’un John Stuart Mill’in bir kitabını 
derlemesine yaptığı eleştirilerle başladığını biliyoruz( daha fazla bilgi için 
bakınız Scherr; 2005;s. 688).

 Öte yandan tolstoy, Henry George’un toprak reformuna ilişkin 
görüşlerinden de etkilenmiştir. Hayatının önemli bir bölümünde bir 
toprak devrimi gerçekleştirmenin ön koşullarını araştırmaya ve alt yapısını 
kurmaya yönelik olarak önemli çabalar ortaya koymuştur. 

3.  GENEL TARTIŞMA

Smith “Ulusların Zenginliği” isimli kitabında farklı yerlerde özgürlüğe 
ilişkin farklı açıklamalar yapmaktadır. Örneğin kitabının, “Avrupa’nın 
uyguladığı Politika Nedeniyle doğan Eşitsizlikler” isimli alt başlığında, 
Avrupanın rekabet engeleyici politikalarını eleştirdikten sonra, onun 
özgürlükten ne kastettiğine ilişkin anlaşılması biraz da zor olan şu paragrafa 
yer vermiştir:
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Her kişinin kendi emeği üzerindeki mülkiyeti, tüm diğer mülkiyetlerin 
asıl temeli olduğu gibi, bunların en kutsal ve en dokunulmaz olanıdır 
da. Yoksul bir adamın sahip olduğu her şey(patrimony) gücü ve 
ellerinin becerisidir; komşusuna zarar vermedikçe bu gücünü ve 
becerisini en uygun gördüğü biçimde kullanmaktan onu alıkoymak 
ise, bu en kutsal mülkiyet düpedüz ihlalidir. Bu hem işçinin hem de 
onu çalıştırmak isteyenin hakkı olan özgürlüğün doğrudan doğruya 
çiğnenmesidir.. birisinin uygun gördüğü biçimde çalışmaktan, 
diğerleri de uygun gördüğü kişiyi çalıştırmaktan alıkonulmaktadırlar. 
O kişinin çalıştırılmaya uygun olup olmadığını kestirmek, bu işte bu 
kadar çok çıkarı bulunan işverenlerin değerlendirmesine güven içinde 
bırakılabilir(Smith; a.g.e.; s 107).

Smith bu paragrafta, özgürlüğü, üretimin sürdürülmesi eksenine 
indirgemiş ve öte yandan da işçi- işveren ilişkisinin eşitler arası bir 
ilişki olduğunu ima etmiştir. Biri emeğini satmaktan razıdır, diğeri ise 
bu satılan emeği almaktan razıdır. Ama emeğini satmak isteyenin niye 
sattığı, ya da hangi şartlar altında nasıl sattığı smith’in pek de umrunda 
değildir. aynı Smith, lonca uygulamalarını da acımasızca eleştirmektedir. 
Ona göre, lonca gibi ekonomik amaçlar dışında sosyal amaçlar da 
güden organizasyonlar, ekonomik düzeni olumsuz etkilemektedir. Bu 
önermenin altında yatan unsur büyük sermaye sahiplerinin önünün 
açılması için sistemdeki bütün dayanışmaların tahrip edilmesinden başka 
bir şey değildir. Aynı bölümün ilerleyen kısımlarında Smith’in uzun 
süreli çıraklığı eleştirmesinin arkasında yatan neden de, iş gücünü kitlesel 
üretime yönlendirmektir. Smith tam anlamıyla kapitalizmin işleyişini 
mükemele götürmekten başka bir amaç gütmemektedir. Bu amaca ulaşmak 
için de eserinde sıksık, yaptığı eleştirileri ve salık verdiği tedbirleri halkın 
refahını arttırmak adına ortaya koyduğunu söylemektedir. Smith, aynı iş 
sahibi insanların-zanaatkârlardan bahsediyor- biraraya gelmesinin önüne 
geçilmesini savunmaktadır ve yasaların bırakın bunu sağlamayı aksine 
teşvik ettiğinden dert yanmaktadır. Loncalarla ilgili aşağıdaki bölüm 
gerçekten ilgi çekicidir ve Smith’in “özgürlüğünün” daha sonra istismar 
edildiğini söyleyenlerin dikkatli okuması gereken cümleler içermektedir:

Aralarındaki yoksullara, hastalara, dullara ve yetimlere yardım etmek 
üzere, aynı iş sahibi insanların birbirlerinden aidat toplamasını olanaklı 
kılan bir tüzük, bunlara ortaklaşa yönetilecek bir çıkar sağlayarak, bu tür 
toplantıları zorunlu kılar. 

Bir lonca birliği bu toplantıları zorunlu kıldığı gibi, çoğunluğun aldığı 
kararı bütün için bağlayıcı kılar. Serbest bir işte, her iş sahibinin tek tek 
oylarınının oybirliği olmaksızın, etkin bir birlik kurulamaz ve ancak tek 
tek her iş sahibi aynı biçimde düşündükçe bu birleşme sürebilir. Bir loncada 
çoğunlukta bulunanlar, rekabeti, gönüllü herhangi bir diğer birlikten çok 
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daha etkin ve sürekli bir biçimde sınırlayacak uygun cezalara yer veren bir 
tüzük çıkarabilirler. 

Zenaatlerin daha iyi yönetimi çaısından loncaların gerkli olduğu 
iddiası hiçbir temele dayanmamaktadır. Bir zenaatçinin üzerinde 
gerçek ve etkin olan şey, lonca disiplini değil, müşterilerin tavrıdır....
(Smith; a.g.e.; s. 113)

Görüldüğü üzere Smith kendisi özgürlük kavramını istismar etmekte-
dir. Kendisi ahlak profesörü olan Smith, koyu kuralların olduğu, amaçları 
arasında bir işi en iyi şekilde yapmanın da yer aldığı lonca gibi örgütleri 
amansızca eleştirmektedir. Yukardaki paragrafın devamında lonca sistemi-
nin rekabeti engellediğini ve işini iyi yapan lonca mensubunun kalmadığı 
vurgulamaktadır. 

Smith, loncalara böyle saldırmak için başka bir unsura daha saldırmak-
tadır. Emeğin serbest dolaşımını engellemekle suçladığı loncaların yanında, 
İngiltere’deki yoksul yasalarını da yolsuzluğa ve kargaşaya neden oldukları 
için eleştirmektedir. Yoksul yasalarını, aslında emeğin serbest dolaşımının 
ve onun da ötesinde sermayenin işlerliğinin önünde bir engel olarak gören 
Smith, yasaların özgürlüğü ihlal ettiğinden dem vurmakta fakat asıl niyeti-
ni de gizleyememektedir: emeğin dolaşımını sağlayıp, ücretleri düşürmek.

Emeğin serbest dolaşımını engeleycek bütün düzenlemeler topyekün 
ortadan kaldırılmalıdır. Yoksullara, yardım edecek fonlar, yoksular için ya-
pılmış düzenlemeler, iş gücünün serbest dolaşımını ve öte yandan daha da 
önemlisi, işverenlerin daha ucuza emek bulmasını zorlaştırmaktadır. Emek 
serbest dolaşmadığı için ücretler inmemektedir. Görüleceği üzere Smith’in 
analizi temelde kapitalist sistemin işlerliğinin en verimli hale getirilme-
sinden başka bir şey üzerinde durmamaktadır. Smith yoksullar için hayat 
standardı belirlemeye çalışmakta ve bunu yaparken de bazı yargıçların pek 
de insaflı olmayan standartlarını yerinde tespitler olarak ortaya koymakta-
dır( daha fazla bilgi için,Smith; a.g.e.; s.72).

Smith bunları söylerken, romanlarını fedakârlık, sonsuz bir bağışlama 
ve insan sevgisi üzerine inşa etmiş olan Tolstoy ve Dostoyevski çok farklı 
şeyler söylemekteydiler. Kahramanları, bir yeniden doğuşu arayan Dos-
toyevski’nin Sonya’sı; kendini kardeşleri(hem de O’na eziyet eden üvey 
annenin ilk kocasından olan üvey kardeşleri) için feda ediyordu. Hem de 
insan onurunu belki de en acımasız şekilde kıran bir iş yaparak, fuhuşla. 
Tolstoy’a edebiyat dünyasının kapısını aralayan ünlü eseri, “gençliğim” de 
kahraman gençlik hayallerini anlatırken şöyle demektedir:

...üniversiteye girince her ay alacağım yirmi beş ruble harçlığımdan 
iki buçuk rubleyi fakirler dağıtacağım ve bunu kimse bilmeyecek. Parayı 
dilencilere değil, bir öksüz ya da kimsenin tanımadığı yaşlı bir kadın bulup 
onlara vereceğim...
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Hizmertkarlara asla bir şey yaptırmayacağım. Onlar da insan, aynı 
bizim gibi.... eğer bir gün bana bir araba verirlerse onu satıp, parasını 
fakirlere dağatacığım... ( Tolstoy;2006; s.13). 

Daha başlangıç aşamasında görüleceği üzere iki romancının Smith’in 
fikirlerine meydan okuyuşları eserlerinin temelinde yer almaktadır: 
Başkaları için, hiçbir karşılık beklemeden bir şey yapmak.

Analizimizi daha da derinleştirmeden önce Smith’in fikirlerini biraz 
daha irdeleyelim ve eserindeki esrar perdesini aralayıp varmak istediği 
amaç üzerinde biraz daha delil toplayalım. Smith kamunun eğitimde 
göstermesi gereken tutumu anlatırken, kendini biraz daha ele vermektedir:

Hukuk ya da tıp gibi, kiliseye özgü gelirlerin olmadığı mesleklerde eşit 
sayıda insan, kamu hesabına okuyacak olsa, rekabet çok geçmeden bunların 
parasal ödüllerini fazlasıyla indirecek ölçüde artar. Bu durumda hiç 
kimsenin oğlunu, bu mesleklerden biri için, giderlerini kendisi karşılayarak 
okuttuğuna değmeyecektir. Bu uğraşlar, tümüyle, kamu hayır kurumlarınca 
okutulanlara kalır; bunların sayıları ve gereksinimleri, genellikle çok düşük 
bir karşılıkla yetinmelerini zorunlu kılar ve şimdi saygın uğraşlar olan 
hukuk ve tıp tümüyle gözden düşer. 

Bilim meslekleri için yoksul insanları eğitmek üzere bu tip hayır 
kurumlarının kuruluşundan önceki eski çağlarda, seçkin öğretmenlerin 
aldıkları ödülün çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. ... (Smith,a.g.e; 
s. 115-116).

Smith anılan bölümlerde yine ilginç bir tespitle kendini ele vermektedir:

Seçkin bir fen öğretmeninin nitelikli olması için gerekli olan 
çalışma, zaman, deha, bilgi ve uygulama, hukukçu ya da doktorların en 
sivrilmişlerinde bulunması gerekenlere, en azındadn denktir. Ancak, 
seçkin bir öğretmenin yaygın olarak aldığı ödül ile hukukçunun ya 
da doktorunkiler arasında bir orantı yoktur, çünkü birinci iş, kamu 
hesabına eğitimiş olan yoksul kişilerle doluyken, diğer uğraşlarda, 
kendi hesabına okumamış olduğu halde o meslekte kalabalık eden çok 
az kişi vardır.( s.116)

Oysa Tolstoy, yoksulların ve topraksız köylülerin eğitimi için çaba 
sarfediyordu.  wenzer’den öğrendiğimize göre(Wenzer; 1997; s.639) 
Tolstoy, yoksullara sevgiyi paylaşmayı, daha yüksek moral değerler ve 
sosyal anlamda daha iyiye gitmeyi öğretmek için, çoğunu kendisinin bizzat 
kaleme aldığı içinde efsaneler ve halk hikâyeleri olan tefrikalar bastıryor ve 
bunlar halka ulaşması için çok cüzü fiyattan satılıyordu. Bu tefrikalardan 
milyonlarca satılmıştı. 

Yine aynı Tolstoy, halkı eğitmenin sanatın da temel amacı olduğunu 
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vurguluyordu. “Tolstoy, karmaşık teorileştirmeyi redediyor ve onun 
yerine çalışmadan ve inanctan oluşan bir hayatı koymaya çağırıyordu( 
wolgast;2004;s.133).  

Tolstoy’un ünlü kahramanlarından Pierre, kendine bağlı köylüleri 
kölelikten kurtarmaya çalışıyor, onların çocukları için okullar yaptırıyordu. 
Bu aslında Tolstoy’un kendi hayatında yaptığı ve yapmaya çalıştığı şeylerin 
bir yansımasıydı. O’nun eserlerinin ana kahramanları, hep başkaları için bir 
şey yapmak amacındadırlar. Bu bazen sonsuz bir fedakârlık halini alabilir. 
Kahramanları sıradan bir yaşamı tercih ederler. Bu Karatayef ’ten Pierre 
kadar böyledir. Hayat başkalarının da sorumluluğunu almak, onlar için bir 
şey yapmaktır. Örneğin Pierre ilişkin aşağıdaki paragraf incelendiğinde, 
Tolstoy’un sade ve diğerlerini de dikkate alan yaşam anlayışı daha belirgen 
hale gelecektir:

Kendisine yakın olan, anlaşılabilecek her şeyde sadece sınırlı, alçalmış, 
günlük yaşantıya dönük, anlamsız bir yön görüyordu. Hayalinde eline 
bir dürbün aldığını canlandırıyor, uzaklara , o adi, o günlük yaşantıya 
dönük şeylerin ötesinde, uzak sislerin arkasında gizlenenlere bakıyor, 
bunların kendisine sadece iyi görülemedikleri için, belirsiz oldukları 
için, yüce ve sonsuz hissini verdiklerini sanıyordu. Avrupa’daki yaşantı, 
politika, masonluk, felsefe, iyilikseverlik, ona böyle görünüyordu 
hepsi....şimdi ise her şeyden önce, ölümsüz ve sonsuz bir yön görmeyi 
öğrenmişti. Onu görebilmek, onu seyretmekten zevk alabilmek için, 
şimdiye dek insanların başları üzerinden uzaklara doğru bakmak 
için kullandığı o dürbünü elinden fırlatıp atmış, sevinçle çevresinde, 
sonsuzluğa dek değişip duran, sonsuzluğa dek yüce kalan, insan aklının 
alamayacağı, ucu bucağı olmayan sonsuz hayatın akışını seyrediyordu( 
Tolstoy;1987; s. 23).

Tolstoy’un kahramanlarından, Karatayef ’e bakınca Tolstoy’un hangi 
insanı aradığını bulabiliriz:

Küçücük ve yuvarlak kırışıklılara rağmen, masum ve genç bir anlam 
vardı yüzünde; sesi hoş ve uyum doluydu.... kuvvetli yapısı ve çevikliği 
öylesineydi ki, esirliğinin ilk zamanlarında , yorgunluk hastalık nedir 
bilmemişti... allah’ın hergünü, sabah akşam şöyle derdi yatakta:” tanrım 
bir taş gibi yatır, bir has ekemk gibi kaldır bizi”. ... askerlik yaşayışından 
yakınmazdı, ama pek de istekle sözetmezdi... en çok , eski ve onun için 
çok değerli olduğu anlaşılan eski köylülük anlayışından, kendi deyimiyle 
“hristiyanlık” tan sözederdi.  (Tolstoy; 1987;s.54-55).

Pierre’i etkileyen ve daha önce bahsedilen yaşam anlayışına iten 
faktörlerden biri de karatayef ’tir, romanın akışı içinde. Bu durum gözönüne 
alındığı vakit Tolstoy’un sıradan, başta sevgi olmak üzere sadece insani 
duygularla yaşamayı salık verdiği görülecektir. 
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Smith, bireyin sadece kendini düşünerek hareket etmesinin, er ya da geç, 
toplumun çıkarına olacağını vurgulayıp dururken ve sermaye sahiplerinin 
önündeki her türlü engelin kaldırılmasının toplumun yararına olduğuna 
ve olacağını uzun uzadıya anlatırken, Tolstoy ve Dostoyevski, yoksullar 
ve çaresizler için bir çare ortaya koymaya çalışıyorlardı. İkisinde de bu 
çaba formülüze edilebelecek bir sonuca tam anlamıyla varmamış olabilir. 
Zira aksi sözkonusu olsaydı, bu yazarlar roman yazmak yerine akademik 
formatta kitaplar yazarlardı. 

Örneğin Dostoyevski’nin ünlü kahramanlarından Raskolnikov, başlangıç 
noktası olarak içinde bulunduğu bireysel yoksulluktan sıyrılamak adına bir 
cinayet işlemiş görünebilir. Fakat romanda yazar kendi de bu durumdan 
kuşkuludur. Zira Raskolnikov daha cinayeti işlemeden meyhanede tanık 
olduğu konuşmada, verilen mesaj ve raskolnikov’un kurduğu planlarda ve 
sözlerinde daha fazla ihtiyacı olanlara verilmek üzere ihtiyacı olmayandan 
alınmasına ilişkin düşünceleri, ve daha sonra Raskolnikov’un bu paraya 
elini sürmemesi öte yandan da bir an önce nasıl olursa olsun zengin 
olmak arzusunda oluşuna ilişkin söyledikleri, düşündükleri, yazarın böyle 
bir çelişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Denilebilir ki yazar bu 
çelişkiyi bilerek ortaya atmıştır. Amacı kahramanın bireysel bir zenginliği 
hedeflemek olmadığını göstermektir. Eğer aksi sözkonusu olsaydı, 
Raskolnikov bir taşın altına sakladığı paraları kendine daha iyi bir yaşam 
kurmak için kullanabilirdi.

Raskolnikov’a bir cinayet işleten unsurlardan biri de yine bir fedakârlık 
hikâyesidir. Kız kardeşi Dunya, O’nun ve annesinin daha rahat ve mutlu 
yaşaması için zengin bir adamla evlenmeyi istemeye istemeye kabul etmiştir. 
Ama bu kabulde kesinlikle bireysel bir kaygı sözkonusu değildir. Kendi 
kendine konuşan Raskolnikov, belki de Dostoyevski’nin temel felsefesini 
ortaya koymaktadır. Yazar Dunya’yı, kendisi için önemli olan bir figüre 
benzetmektedir. Başkaları için ölmeyi göze almış olan İsa’ya. Bu yüzdendir 
ki, Raskolnikov,” Ama Golgotha’ya tırmanmak acı verici bir şeydir.” Der.
(Dostoyevski; 1984a;s. 82). Golgotha, İsa’nın çarmıha gerildiği rivayet 
edilen tepenin adıdır. Dunya, kendini, yazara göre sadece başkaları için 
feda etmektedir, tıpkı yazarın düşüncesindeki İsa gibi. Aynı Dunya değil 
midir, sırf Raskolnikov rahat okuyabilsin diye, hizmet gördüğü evde bütün 
baskılara hatta adını kirletmeye kadar varacak çirkin tacizlere dayanan. 
Raskolnikov kardeşi için şöyle demektedir:

Ama ben her şeye rağmen şunu biliyorumki, kızkardeşim, saygı 
beslemiyeceği, aralarında hiçbir zaman ortaklaşa bir yön olmasına 
imkân bulunmayan bir adamla sadece kişisel çıkarı yüzünden evlenerek 
ruhunu ve manevi varlığını alçatmaktansa, zenci olarak bir plantatöre, 
ya da Litvanyalı Baltık Almanlarından birine satılmayı yeğ sayar. Hatta 
şu Lujin som altından ya da halis pırlantadan bile olsa, kızkardeşim 
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onun meşru metresi olmaya asla razı olmaz... peki, o halde şimdi niçin 
razı oluyor? Bunun sebebi ne?... kızkardeşim kendisi için, kendi rahatı 
için, hatta kendisini ölümden kurtarmak bile sözkonusu olsa, yine 
kendisini satmaz. Ama bir başkası için olursa bak işte o zaman kendini 
satar!( Dostoyevski; 1984a;s. 85).

Aynı Dostoyevski’nin romanlarında yoksullar, farklı bir dille anlatılır. 
Bazıları o Kadar çaresizdir ki, bu çaresizlik onların insani yönlerini hergün 
biraz daha köreltmektedir. Raskolnikov’u cinayete iten, romanın girişindeki 
sahneler bir bir yan yana konduğu vakit, hepsinin içinde bir çaresizlik, 
bir fedekarlık, topyekün olaraksa, başkalarının acılı hayatlarını iyileştirme 
çabası vardır. Kahraman henüz romanın başında bulanık düşüncelerle 
gittiği meyhanede, Sonya’nın babası olan, perişan haldeki Marmeladov’la 
tanışır. Marmeladov, bir dönem iyi bir memur olmasına rağmen artık 
sefaletin de ötesinde yaşamaktadır. Kendi deyişi ile acı cekmek için sürekli 
içki içen bu adam, o kadar düşkündür ki karısının çoraplarını dahi satıp 
içkiye yatırmaktadır. Öte yandan kızı Sonya, ailesine bakmak için toplum 
nazarında büyük bir günah, bir suç işlemektedir. Raskolnikov, aradan 
zaman geçtikten sonra birgün tesadüfen, ölümcül bir kazaya kurban gitmiş 
Marmeladov’un evini ziyaret eder, orda sefaleti görür. Etrafındaki çoğu 
insan, büyük bir yoklukla boğuşmakta, öte yandan başkaları için kendini 
feda etmektedir. İşte bütün bunlar birleştirildiği zaman, yazar kahramanının 
niçin cinayet işlediğini ortaya koymakta, öte yandansa, bu cinayetin bir 
çaresizlikten doğduğunu, büyük bir pişmanlık içinde olduğu göstermek 
için kahramanını sürgün göndermektedir. Belki de yukarda geçen, 
Dostoyevski’nin öngördüğü kurtuluşu sistematikleştirememiş olmasının 
bir sonucu olan bu durum, daha derinlemesine bir psikolojik ve sosyolojik 
incelemenin konusu olabilir. Ama anafikir açıktır: kendini düşünmektense 
başkalarını düşünmek ve kendini ne pahasına olursa olsun feda etmek.

Marmeladov, yazarın aklındaki düşünceyi apaçık ortaya koymaktadır. 

Acımak! Bana ne diye acısınlar? ... onu çarmıha ger ve çarmıha 
gerdikten sonra da ona merhamet et... bize yalnız o acıyabilir...herkese 
acıyan, her şeyi ve herkesi anlayan acıyabilir. Yalnız o acıyabilir. O, 
hakimi mutlaktır. O gün karşımıza çıkıp:” veremli ve huysuz analığına, 
bir başkasının küçük çocuklarına kendini feda eden o kız nerede? Diye 
soracak, sonra da gel diyecek, ben seni zaten affetmiştim...affetmiştim 
ben seni.... (Dostoyevski; 1984a; s.61).

Yazarın düşünceleri, ne kadar zaman zaman karışıyor, bir girdaba düşüyor 
hissi verse de anafikir hep aynıdır. Sonya’ya kendisini satmasını salık veren 
üvey anne, Sonya eve ilk defa para getirip, hiçkimseye yüzünü göstermeden 
ağlamaya başladığı zaman, O’nun ayaklarını öpmektedir. Yazarın sözleriyle; 
Golgotha’ya tırmanan bir başkası diyebiliriz O’nun için. Yazar belki de kendi 
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hayatındaki çaresizliklerini, bütün parasını yitirdikten sonra, hem ölen 
karısının çocuğuna hem ölen kardeşinin çocuklarına bakmak için büyük 
yokluklarla mücadele etmek durumunda kalışını romanına yansıtmış ve 
kendisinin çaresini ortaya koymaya çalışmıştır. Kendisi de rehincilerle, 
pansiyoncularla muhatab olmuştur. Bu eşitsizlik manzarasının belki de ta 
kendisidir, Suç ve Ceza. Ama yazar, eşitsizliği çözmenin yolunu, Sodom’a 
benzettiği yaşlı pansiyoncuyu ya da rehinci kadını öldürmekte görmemiştir. 
Belki de böyle görmediğini vurgulamak için, kahramanına sonsuz bir ızdırap 
veren cinayeti ona işletmiş daha sonra da itiraf ettirmiştir. Çünkü kurtuluşu, 
paylaşmakta ve fedekarlıkta görmüştür. Başkalarının yükünü paylaşmakta 
hatta sırtına almakta görmüştür. Fedakar Sonya’da onun ardından gönüllü 
olarak sürgüne gitmiştir.

Özgürlüğü diline pelesenk etmiş olan Smith, “ünlü eserinin” daha giriş 
kısmında, eşitliği, aynı işte çalışan herkesin aynı ücreti almamasına indir-
gemiştir. Takibeden paragrafta, ücretin belirlenmesinin patronların eline 
bırakılınca, işçilerin aleyhine durumların sözkonusu olacağını, söyleyen 
bu “iyiliksever” adam- burda her zaman yaptığını yapıyor, sanki toplumun 
hepsini umursuyormuş gibi yapıp, aslında sistemin işlerliğini sağlama al-
mak ya da bilinen mahsum şeyleri sıralayıp, kendi fikrini araya sıkıştırma, 
ana fikre vurgu yapma-  sözkonusu bu paragrafa gelmeden az önce ise:

Arkada bıraktığımız dört yüzyıl yıllık deneyimden sonra, kendi 
doğası nedeniyle kesin olarak sınırlanamaz görünen bir şeyi, sert 
düzenlemelerle kayıt altına almaya çabalamaktan vazgeçmenin artık 
zamanı geldiği anlaşılyor; çünkü aynı tür işde herkes eşit ücret alsa, ne 
şevk kalır ne de çalışkanlık ve ne de beceri için yo açılır diyor doktor 
Burn (Smith;a.g.e; s.123).

Görüldüğü üzere Smith’in mesajı net ve kesindir. Sermayenin en fazla 
kar getirecek şekilde çalışması ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa 
hepsinin sonuna kadar desteklenmesi. Smith için önemli olan özgürlük ve 
bireysellik, sermayeye yarar getiren özgürlük ve bireyselliktir. O’nun yegane 
amacı yere göğe sığdıramadığı sistemin işleyişini mükemmelleştirmektir. 
Üzerinde durduğu her şey, bahsettiği o doğal düzen, o görünmeyen el, 
bunların hepsinin ortak amacı ve hatta tek amacı sistemin işleyişine 
dayanak oluşturmaktır.  

Birçok düşünürün fikirlerinin istismar edildiğini söylediği Smith, 
kitabının sonuna doğru, “can alıcı” bir tespitte bulunmaktadır:

Roma, Versay, compiegne, Fontaineblau gibi, başlıca bir resmi 
kurumun sürekli ya da zaman zaman orada bulunmasından destek 
alan, ve halkın alt katmanlarının başlıca gelir harcaması yoluyla 
beslendiği kentlerde, bu kesimden insanlar genellikle işsizdir, ahlaksız 
ve yoksuldurlar (Smith; a.g.e; s. 275).
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Smith yoksulları, çalışmadıkları, kitlesel üretime katılmadıkları için 
amansızca eleştirmektedir. İşsizlikle yoksulluk arasında kurulan bir ilişki 
ilk etapta anlaşılır gelebilir fakat bunların yanına “ahlaksızlık” ı koymak, 
sözkonusu hattayı yapan bir ahlak profesörü olunca daha da manidar 
olmaktadır. Smith’in ahlaksızlığı nasıl değerlendirdiği, pek de açık değildir 
eserinde, lakin, Dostoyevski ve Tolstoy’un bahsettiği ahlaktan başka bir 
ahlaktan bahsettiği ortadadır. Böyle bir genellemeye gitmesi bile O’nun 
ne kadar da sistematik olarak bir hedefe yöneldiğinin göstergesidir. 
Tekrarlamak gerekirse: dönen dişlilerin hareketine engel olan ne varsa 
ortadan kaldırılsın, onlara ivme kazandıran ne varsa onun hareketi daha 
da hızlandırlsın. İşte O “deha”nın özgürlüğü de bireyselliği de bu kadardır.

4. SONUÇ  

Öncellikle bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılan çelişkli, şüphesiz ki 
iki farklı iktisat ekolünün ve veya adamının arasındaki, temel ekonomik 
kavramlara indirgenmiş bir çelişki değildir. burdaki çelişki, hayata 
bakıştaki çelişkidir. Dört tane dişlinin daha verimli veya daha fazla kar 
getirecek şekilde işlemesinin karşısında insanların daha mutlu, daha 
iyi yaşamasına yönelik çabalar saf tutmaktadır. Temel çelişki kısaca, “ 
bencilliğe ve bireyselciliğe karşı, sonsuz bir fedekarlık ve toplumculuk” 
olarak özetlenebilir kanaatindeyim.

Smith, bireyciliği, görünmez elinin ve o muhteşem doğla düzenin 
sayesinde insanlara kanıksatmaya uğraşırken; Dostoyevski ve Tolstoy sonsuz 
bir bağışlamadan, başkalarının sorumluluğunu almaan bahsetemektedirler. 
Sonya’nın hazin hikayesine deyinmiştik. Bu iki romancının eserlerinde, 
daha başka fedkarlık, karşılıksız bir şeyler yapma, sevme her yerdedir. 
Dostoyevski’nin onuruna düşkün kahramanı Dimitri Karamazov, ufak 
bir çocuğun hem de birazdan ölecek olan ufak bir çocuğun hatırı için pek 
de düşkün olduğu onurunu ayaklar altına almaktadır. Tolstoy’un prens 
Andrey’i, intikamını almak için peşinden cephe cephe gezdiği gezdiği 
Anatol Kuragin’i hastanede ayağı kesillmiş gördüğü zaman O’nun için 
gözyaşı dökmektedir hem de acımanın ötesinde sevgi gözyaşları.

Bu iki yazarın, iki usta edebiyatçının, eserleri, sadece içten gelen bir 
sevgiyle, duyulan insani bir üzüntü ve kaygıyla, başkaları için bir şey yapmanın 
üstüne kurulmuştur. İkisi için toplumu özgürlüğe ve eşitliğe götürecek olan 
yol, herkesin karşılıksız olarak elinden geleni yapmasıdır. Oysa artık çok 
iyi biliyoruz ki Smith’in bütün çabası, bireylerin bencilliklerinden topluma 
çıkar sağlayacak bir mekanizmanın varlığını ispatlamanın ötesinde 
değildir. işte belki de başlık okunurken insanı yadırgatan şey şimdi net 
bir görüntü olarak karşımıza çıkmıştır. Smith’in çabası, özelde iktisadi 
yaşayışın, genelde bütün hayatın, rasyonel bir bireyin varlığı etrafında 
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temellendirilmesinin ötesinde değildir. oysa Tolstoy ve Dostoyevski’nin 
çabaları, hayatın her yönünü olabildiğince insanlaştırmaktır. Smith bu 
anlamda metafizik bir kuramın izlerini taşımaktadır. Oysa bazen aksi iddia 
edilse de Tolstoy ve Dostoyevski günahları ve sebaplarıyla hayatın içinde 
olan insandan sözetmektedirler. 

KAYNAKÇA

Atamturk,B., “Klasikler ve Adam Smith”, İktisadın Dama Taşları içinden2002, 
İÜİFMC dergisi yay

Barber, J.W.,(1996) İktisadi Düsünce Tarihi,Şule yay,

Dostoyevski, F.M., (1984a) Suç ve Ceza, Altın Kitaplar Yay, cilt 1,2

Dostoyevski, F.M., (1984b) Cinler, Can yay

Hançerlioğlu, O., (1976) Ekonomi Sözlüğü,Remzi Kitabevi Yay

Hunt, E.K.,(2002) İktisadi Düşünce Tarihi, Dost Kitabevi Yay

Kazgan,G.,(2000), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi 
Kitabevi Yay

Scherr,P.B., Book Rewiev, www. blackwell-synergy.com 12.01.2007 13:50

Smith, A.,(2001) Ulusların Zenginliği, Alan Yay

Tolstoy, L.N., (1987) Savaş Barış, Oda Yay, cilt1,2,3,4

Tolstoy, L.N.,(2006), Gençliğim,Karizma Yay Dağ

Wenzer,C.K.,” Tolstoy’s Georgist Spiritual Political Economy”, American Journal 
of Economics and Sociology,1997, vol56, no:4

Wolgast, E., “A Religious Point Of View”, Philosophical İnvestigations, april 
2004,27:2,



İktisadi Düşünce Çalışmaları 181

GÖRÜNMEZ EL’İN MODERN YAKLAŞIMLARI1

MODERN APPROACHES OF INVISIBLE HAND

Sema Yılmaz GENÇ2, Onur Can BAYRAKTAR3

ÖZET

Adam Smith’in 18. yy’ da ortaya attığı görünmez el kavramı, toplumların 
kendi çıkarlarına dayalı olarak hareket ettikleri ya da etkileşim kurduklarında 
beklenmeyen kazanımların ortaya çıkması fikrini ifade eder. Adam Smith serbest 
piyasa ekonomisindeki rasyonel öz çıkarların ekonomik büyümeye ve refaha 
nasıl gittiğini açıklar. Devletin serbest piyasadaki rolünü en az seviyede tutsa 
da onu tamamen yok saymaz, devlete önemli görevler verir. Devlet, toplumu iç 
ve dış tehlikelere karşı koruyacak güçlü bir orduyla otoritesini sağlayacaktır. 
Devlet toplumun refahı için; güvenli, adil, hak ve özgürlüklerin korunduğu bir 
ortam sağlamakla yükümlüdür. Her yönden güçlü bir devlet, toplumsal düzenin 
sağlanması ve ekonomik refahın artması yönünden belirleyici unsur olacaktır.

Günümüz ekonomisinin de temelini oluşturan iş bölümü, sermaye, emek, 
tutum ve kar kavramları görünmez elin işleyişinde temel öğeleri oluşturur. 
Üretimin artması ve iktisadi büyüme iş bölümüyle oluşur.  Görünmez el kuramında 
üretimin temel unsuru emektir. Sermaye birikimini de emek oluşturur. Adam 
Smith, değerin kaynağının tamamen emek olduğu görüşünü ortaya koyar; bu 
kavram gelişerek ve kendini yenileyerek emek-değer paradoksu olarak günümüz 
ekonomisinin alt yapısını oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Adam Smith, Görünmez El, Devlet, İş Bölümü, Emek, 
Değer.

ABSTRACT

The invisible hand concept that Adam Smith puts forward in the eighteenth 
century expresses the idea that societies emerge unexpected gains when they act 
or interact based on their own interests. Adam Smith explains how rational self-
interest in the free market economy is about economic growth and refinance. It does 
not completely ignore the role of the state in the free market, but gives important 
tasks to the state. The state will ensure its authority with a strong army that will 
protect the society against internal and external threats. For the welfare of the state 
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society; Safety, fairness, rights and freedoms. A strong state in all directions is a 
determining factor in ensuring social order and increasing economic prosperity.

The division of labor, capital, labor, attitude and profit, which form the basis of 
today’s economy, are the basic elements of the invisible hand. Increases in production 
and economic growth occur with division of labor. Invisible hand theory is the 
main element of production. Capital accumulation also forms labor. Adam Smith 
suggests that the source of value is total labor; This concept develops and renews 
itself and constitutes the substructure of today’s economy as a labor-value paradox.

Keywords: Adam Smith, Invisible Hand, Government, Division of labor, Labor, 
Value.

GİRİŞ

Adam Smith Ulusların Zenginliği kitabında iyi yaşamanın nasıl 
sürdürüleceğini, ahlakın nereden geldiğini, kendi çıkarları ve hırslarıyla 
çelişmelerinde dahi insanların ahlak ve erdemle hareket edebileceğini 
açıklamaya çalışmıştır. Adam Smith’in ünlü görünmez el teorisi, serbest 
piyasa ekonomisindeki rasyonel öz çıkarların ekonomik refaha nasıl gittiği 
konusundaki açıklamalarına dayanmaktadır. Adam Smith’in görünmez el 
teorisi, ekonomik özgürlükler olarak geliştirdiği en meşhur savunularından 
biridir; önemi ve etkisi günümüze kadar uzanmış küresel ekonominin 
temelini oluşturmuştur. Adam Smith’in iktisadi büyümeyi anlattığı ünlü 
eseri Ulusların Zenginliği kitabında denetimsizmiş gibi görünen serbest 
piyasanın aslında kendiliğinden görünmeyen bir el tarafından yönetildiğini 
varsaymıştır. Ünlü eserinde ekonomiye olan katkılarından bahsederek, 
devletin rolü hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Kendi geliştirdiği 
sermaye kullanım sisteminin bu makro- ekonomik modeli hakkındaki 
bilgileri, döneminde büyük etki yaratmıştır (Skinner, 1999: 6).

Adam Smith, ‘Görünmez El’ teorisi ile gizli ilahi güçlere atıfta 
bulunmamış, tam tersi bir görüşle görünmez güçlerin bilimde yeri 
olmadığını savunmuştur. İnsanın kendi çıkar dürtüsüyle hareket etmesi 
sonucu farkında olmadan, toplumun bütününün çıkarları için en 
uygun noktaya gelmesini sağlayan şeyin görünmez el olduğunu açıklar. 
Anlaşılacağı üzere toplumların ilerlemesi, bireylerin tasarlanmış niyetleri 
sonucunda değil, çıkarı içeren tutkuları sonucunda oluşmaktadır (Kara ve 
Aydınonat, 2010: 202-203).

Modern iktisadın kurucusu Adam Smith’in görünmez el teorisinin 
iktisadi düşüncedeki önemi fizikteki Einstein’ın İzafiyet Teorisi’nin 
öneminden farklı değildir. Görünmez el teorisi, piyasa mekanizması 
aracılığıyla temelinde bireysellik olan kapitalizme toplumsal bir özellik 
kazandırır. Bu ilişki kapitalist sistemde hükümetlerin piyasanın işleyişine 
müdahale etmemeleri gerekliliğini ortaya çıkarır (Ünsal, 2014).
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Adam Smith, görünmez el teorisinin işlemesi için devlet müdahalesinin 
en düşük seviyede tutulmasını öngörsede, toplumun refahını artıracaksa 
devlet faaliyetlerine de karşı değildir. Aslında ortada görünmez bir şey 
yoktur;  her şey bireylerin davranışlarına ve birbirleri arasındaki alış-veriş 
ile etkileşimlerine bağlıdır. Bir bakıma görünmez el günümüzün serbest 
piyasa işleyişini ifade eder. Bilinçsizce sadece kendi çıkarı için para kazanan 
birisi, farkında olmadan, topluma da katkıda bulunmuş olur. Sanayide 
ürettiği ürünün en değerli olmasını isteyip, kendi kazanımını düşünen birey, 
görünmez elin teşviki ile hiç niyetlenmediği yararlı bir sona ulaşır. Adam 
Smith’in görünmez eli, kıt kaynaklar için rekabet yoluyla serbest piyasa 
kapitalizmine yön veren doğal gücü tanımlamak için kullandığı terimdir. 
Arz ve talebi eşitleyen bir serbest piyasa mekanizması da denilebilir. 
Smith arz ve talep arasında görünmez bir dengenin varlığından bahseder. 
Günümüz modern yaklaşımıyla görünmez el statik bir olgudur. Dengeye 
odaklıdır ama dengeye nasıl ulaşıldığı ile ilgilenmez (Aydınonat, 2010: 165).

ADAM SMITH’İN GÖRÜNMEZ EL TEORİSİNİN İŞLEYİŞİ

Birey ve Toplum İlişkisi
Adam Smith, birey ile toplum yararı arasında pozitif yönlü bir ilişki kurar. 

Ona göre her birey kendi çıkarları doğrultusunda yaşarken hiç amaçlamadığı 
bir şekilde fazlasıyla topluma katkı sunmaktadır. Herkesin bencil olduğu bir 
toplumda uyum, bilinçli bir müdahale olmasa da kendiliğinden oluşacaktır. 
Bireyler farkında olmadan amaçlamadıkları bir yöne doğru görünmez el 
tarafından yönlendirilirler. Bu kendiliğinden oluşumu sağlayan görünmez 
el, piyasa ilişkileridir. Smith, görünmez el ifadesiyle piyasanın dışarıdan 
bir müdahale olmadan kendi kendine verimli bir noktaya geleceğini 
belirtmiştir. Bireyler fayda, üreticiler de kar amacında olurlarsa ekonomide 
devlete büyük ölçüde gerek kalmayacaktır. İktisadi hayat bireycidir. Kişisel 
menfaat iktisadi hayat için itici bir güçtür. Doğası gereği kişi en az zahmetle 
en çok tatmine ulaşmaya çalışacaktır (Kara ve Aydınonat, 2010: 155-156). 
Bu bağlamda, görünmeyen el kavramlaştırması Smith’in yaşadığı dönemin 
koşullarına bağlı olarak, toplumsal düzenin işleyişinin önemli bir parçası 
olan iktisadi yapının anlaşılması ve açıklanmasında, bir kilometre taşı 
olmuştur (Özsoy, 2014: 86).

Her birey, gerektiğinde toplumun toplam gelirinin olabilecek en iyi 
yüksek seviyede olabilmesi için elinden geldiğince emek verir.  Gerçekte, 
genel olarak, kamu menfaatini kollamaya niyeti olmadığı gibi, bu 
çıkarı ne derece gözettiğini fark etmez. Yerli çalışmayı tutmayı yabancı 
emeği desteklemeye tercih etmekle yalnızca kendi güvenliğini gözetir. 
O çalışmayı, ürünü en büyük değerde olacak biçimde yönetmekle de 
yalnız kendi kazancını düşünür; bunda birçok başka hallerde olduğu gibi 
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görünmez bir el onu hiç aklından geçmeyen bir amacı gözetlemeye sevk 
eder. Dolayısıyla, kendi çıkarı peşinde koşmakla toplumun çıkarını çoğu 
zaman gerçekten onu yükseltmeye niyet ettiği zamandakine göre çok daha 
etkin şekilde yükseltmiş olur. (Smith, 2008: 59). Görünmeyen elin yol 
göstermesiyle kişi, kendi çıkarlarını takip ederek elde ettiği kazançla, hiç 
farkında olmadan topluma çok daha etkili ve yararlı bir iş yapmış olacaktır 
(Courtemanche, 2011: 14-15). Kişi, davranışlarında toplum çıkarını 
gözeterek davranmaz; kendi çıkarlarını düşünerek yaptığı davranışlarda, 
hiç farkında olmadan toplum yararına olacak çok fazla katkı sağlar. 
Örneğin, sabah okula gelirken bir simit aldığımızı düşünelim. Aldığımız 
simiti simitçiyi düşünerek değil, aç olduğumuz için almışızdır. Bu karar 
bizi mutlu eder; çünkü karnımız doymuştur. Satıcı da mutludur. Çünkü 
her sattığı simitten kar etmiştir. Dağıtıcı mutludur, dağıtımdan para 
kazanmıştır. Üretici mutludur. O da üretimden para kazanmıştır. Her bir 
bireyin niyetlenmeden yaptığı davranışları kendiliğinden toplumsal düzeni 
oluşturmuştur. Bireyler kendi çıkarı için davranırken, hiç tasarlamadığı 
halde toplumsal faydanın sağlanmasına yönelik katkıda bulunmuştur. 
Yalnızca kendi tatminine yönelmiş insanların tutkuları, insanların bir arada 
yaşamasına olanak sağlayan bir toplumsal düzene dönüşür (Hirschman, 
2008: 38). Aynı şekilde, kendi çıkarlarını izleyen her bir bireyin, diğer 
insanların davranışları üzerine getirdiği kısıtlama, insan eylemi sonunda 
oluşan ancak insan tasarımı olmayan bir kendiliğinden düzen yaratır 
(Watkins, 1994: 180). Düşünürlerin ortaya koyduğu tutku ve çıkarlar 
üzerine olan bu yaklaşımları Adam Smith’in görüşleriyle örtüşmektedir. 
Smith’in görünmez el yaklaşımı da aynı düşünce tarzının iktisadi hayata 
uygulanmış bir biçimidir diyerek öngörüyü pekiştirmektedir (Kara, 2010: 
119). Bireyin sadece kendi menfaatini düşünerek yaptığı iş görünmez bir 
el yardımıyla kişiyi hiç amaçlamadığı bir sonuca götürmüştür. “Akşam 
yemeğimizi, kasabın, biracının ya da fırıncının sevgisinden değil, kendi 
çıkarımızdan dolayı alıyoruz’’ (Smith, 1976: 26). Kişi gerçekten toplum 
yararına iş yapan bir bireye göre farkında olmadan çok daha fazla toplum 
yararına iş yapmıştır. ‘‘Kendi çıkarı peşinde koşan birey görünmez bir 
el tarafından, hiçbir biçimde kendi niyetlenmediği bir hedefe doğru 
yönlendirilir’’ (Smith, 1776: 477). 

Görünmez el teorisine göre, her birey kendi menfaatleri içinde hareket 
ederek, mal ve hizmetleri başkalarına en etkin bir biçimde sunarak kar yapar 
ve planlanmayan bir sürece girerler. Başka bir örnek de üreticiden verirsek, 
bir pazarcı sattığı domatesleri müşterilerinin en memnun olacağı lezzetle 
yetiştirmek isteyecektir. Böylece hem diğer domatesçilerin müşterilerini 
kazanacak hem de en iyi ürünü daha iyi fiyata satacaktır. Asıl amacı kar olan 
bu pazarcı farkında olmadan müşterileri memnun etmiş olacaktır. Böylece 
piyasa da kendi kendine işleyen çark olacaktır. Bireyci bir yaklaşımdan 
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hareketle oluşturulan iktisadi kuramlara göre artık insan, piyasa mekanizması 
içinde, faal bir şekilde davranan, rasyonel bir oyuncudur, kişisel çıkarlarını 
gözetir ve bencilce davranır (Özsoy, 2014: 86). İdeal ekonomik yapı, doğal 
düzenin çerçevesi içinde kendiliğinden ortaya çıkar. Bunlar içinde iş 
bölümü, parasal sistemin gelişmesi, tasarrufların büyümesi ve yatırımların 
artması, dış ticaretin gelişmesi, arz ve talebin birbirine göre ayarlanması 
sayılabilir. Bunlar ve kendiliğinden oluşan düzenin diğer kurumları insanın 
kişisel çıkarlarına dayalı davranışından doğar ve bütün toplumun yararına 
olan sonuçlar oluşturur (Savaş, 1997: 270). 

İnsanın kişisel çıkarının dürtüsüyle hareket edebildiği her toplumda 
mutlu bir iktisadi düzen kendiliğinden oluşmaktadır. Her malın bir fiyatı 
vardır, bu fiyat onların üretim bedelidir ve piyasa fiyatı bu gerçek fiyatın 
etrafında gider gelir. Talep arzın altında olduğu zaman piyasa fiyatı üretim 
fiyatının altına düşer. Kendi çıkarını düşünen sanayici, zararına satmaya 
başladığı bir malın üretimini durdurur; böylece arz talebe göre azalmış 
olur, bu da piyasa fiyatının, üretim maliyetinin üstüne çıkmasına yol açar. 
Kişisel çıkar, üreticiyi kendisine çok kazanç getiren bir malı daha fazla 
üretmeye sevk eder ve bu böylece sürüp gider. Arz-talep yasası ile kişisel 
çıkar, toplumların uyumlu bir şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlar. 
Buradan, bireylerin kendi menfaatlerini göz önünde tutarak yaptıkları 
tercihlere dayalı, arz ve talebin fiyat mekanizmasıyla dengelendiği ortamın 
en optimal sonuçlara yol açacağını savunan doğal özgürlükçü, bireyci 
rekabete dayalı serbest piyasacı görüş (Roberts, 2013: 9) sonucu çıkarılabilir.

İş Bölümü
Adam Smith’e göre servetin –ülke zenginliğinin- kaynağı emektir. 

Ülkelerin zenginliğini arttıran temel etken topraktan çok insan emeğine 
bağlıdır. Ekonomik gelişmenin koşulu da sermaye birikimidir. Emek 
özellikle iş bölümünde aktif rol oynar. Gelişmiş ülkelerde emeğin sermaye 
birikimini sağlamada önemli bir katkısı olmuştur. Görüldüğü gibi 
ekonomik büyümenin itici gücünü iş bölümü oluşturur. İş bölümü teknik 
ilerlemeye, üretim artışına ve sermaye birikimine yol açmaktadır. Her birey 
tek bir alana odaklandığı zaman, o alanda uzmanlaşır, daha üretken olur 
ve toplumun refahını arttırır. İş bölümü ile Smith’e göre emeğin üretici 
güçlerindeki en büyük gelişme meydana gelir. Adam Smith’in 18. yüzyılda 
dile getirdiği bu yaklaşımlar bugün dahi geçerliliğini korumaktadır (Kara 
ve Aydınonat, 2010).

Smith, iş bölümünün üretimi nasıl arttırdığını toplu iğne üretimiyle 
ilgili bir örnekte şu şekilde açıklar: İş bölümü ile ayrı bir zanaat haline gelen 
yetişmemiş o işte kullanılan aletlerin nasıl kullanıldığını bilmeyen bir işçi, 
son raddeye dek çalışmakla, günde belki bir iğneyi güç yapar; yirmi iğneyi 
ise hiç yapamaz. Ama şimdiki yapılış şekliyle bu iş, başlı başına zanaat 
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olduktan başka, çoğu yine ayrı birer iş olan, bir sürü kollara ayrılmıştır. 
İşçinin biri teli çekip gerer; bir başkası bunu düzeltir; bir üçüncüsü keser; bir 
dördüncüsü ucunu sivriltir; bir beşincisi baş geçebilmesi için tepesini ezer. 
(…) Önem taşıyan iğne yapma işi, böylece on sekiz ayrı işleme bölünmüştür 
(Smith, 2008: 6). Buradan da anlaşılacağı üzere, birçok aşamadan geçen 
toplu iğne üretiminde tüm işi tek bir kişi yapınca yaklaşık on toplu iğne 
üretebiliyor; ancak üretimin her bir aşamasını yalnızca bir kişi yapınca 
100 iğne üretilecektir. On kişi çalıştırıldığında ise iğne sayısı 4800’leri 
bulacaktır; iş bölümü sayesinde üretim kırk sekiz kat daha artmıştır. Her bir 
aşamasını tek bir işçinin yaptığı üretimde işçinin el yatkınlığı artacak; belli 
bir süre sonra dalında uzmanlaşarak, bir zanaat kolu meydana getirecektir. 
Az zamanda çok daha fazla üretime sebep olacaktır. Smith’e göre her 
sanatta ve imalatta iş bölümünün büyük bir etkisi vardır. Emeğin birkaç 
alt bölümlere bölünmesi, emeğin üretken gücünün orantılı bir şekilde 
artmasını sağlar (Kara ve Aydınonat, 2010: 35). Kendi tüketimini aşan 
bütün emek ürününün fazla kısmını, gereksinebileceği başkalarının emek 
ürününün benzeri kısımları ile değiş edebileceğinden emin bulunması, her 
insanı kendini belirli bir işe vermeye, bu iş için olanca yetenek ve zekâsını 
geliştirip mükemmelleştirmeye özendirir’ (Yücel, 2006: 17). 

İş bölümü sonucunda oluşan iş miktarındaki artışın üç nedeni ortaya 
çıkmaktadır. Birincisi her işçide el yatkınlığı artmakta, ikinci olarak yitirilen 
vakitten tasarruf edilmekte ve sonuncu olarak, uygun kullanılan makineler, 
emeği kolaylaştırıp, işi kısaltmaktadır. İş bölümü böylece ihtisaslaşmayı 
kolaylaştırmış; her gün aynı işi yapan işçiyi ustalaştırmıştır. Tek bir aletle 
tek bir işi görmesi onun lehine zaman tasarrufu sağlamış bu sayede eli de 
hızlanmıştır. Topluluk geliştikçe iş bölümünün etkisi faaliyet olarak da 
çokça görülür. Topluluk geliştikçe bilimsel faaliyetler ayrı bir sınıfın özel 
uğraşı olur. Beceri artar, zaman kazandırır ve uzmanlaşma olur. Başarılı 
işin miktarı artarak bilgi miktarı çoğalır (Aydınonat ve Kara, 2010: 35-36). 

Devlet Anlayışı
Adam Smith’e göre devlet, iktisadi konularda müdahaleci değil 

düzenleyici ve denetleyici olmalıdır. Devlet korumacı gücünü de göstererek, 
aşırı vergilerden kaçınmalı, ticaret ve üretime serbestlik tanımalıdır. Smith 
bugün dahi geçerliliğini koruyan vergi ilkeleri öne sürmüştür: Devlet 
vergi yükü dağılımında adaletli davranmalı - adalet ilkesi- her mükelleften 
ödeme güçlerine göre vergi alınmalıdır. Ayrıca vergiler belirlenirken keyfi 
değil; ödeme zamanı, yeri, miktarı ve biçimi, açık, anlaşılır ve kesin olmalı-
kesinlilik ve belirlilik ilkesi- vergi düzenlemesinde keyfi uygulamalara 
olanak verilmemelidir. Mükelleflerden en uygun şartlarda ve zamanda- 
uygunluk ilkesi- vergi alınmalıdır. Ayrıca vergi mükelleflerinin cebinden 
çıkan para ile devletin hazinesine giden para mümkün olduğu kadar 
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birbirine yakın olmalıdır. Yani mükelleften alınan vergiler en az kayıpla 
-iktisadilik ve tasarruf ilkesi- hazineye girebilmelidir. İktisadi refahın 
artması güçlü bir devlet ile mümkündür. Adam Smith her ne kadar 
devlet müdahalesinin büyük ölçekli müdahalesini öngörmesede, devleti 
tamamen yok saymaz, iktidardan toplumun yararına olacak düzenlemeler 
ister (Kennedy, 2008: 247-248):

(…) çiftçilerin ürünlerini en iyi pazara göndermelerinin düzenlenmesi; 
tekstil endüstrisinin gelişmesi için prim ve teşvikler sağlanması; yol 
temizliğinin sağlanması, yangın ve felaketlere karşı şehirlerin korunması; 
erzakların ucuz ve bol olmasının garanti edilmesi; yol, köprü, kanal ve 
limanların kurulması; para basılması; posta servisinin sağlanması; şirketlerle 
ilgili kurumsal düzenlemelerin yapılması; bazı özel durumlarda telif, 
patent gibi tekel haklarının verilmesi; gençlerin eğitilmesi ve müfredatın 
tasarlanması; yetişkinlerin eğitimi; salgın hastalıkların engellenmesi; arazi 
ve ev kredilerinin ve büyük ölçekli gemilerin kayıt altına alınması; borç 
faizlerinin düzenlenmesi ve kısıtlanması gereken durumlarda (açlık, vb.) 
mısır ihracatının kısıtlanması ve çeşitli amaçlarla vergileme.4  

Adam Smith’in görünmez eli, her türlü devlet müdahalesinin 
gereksiz olduğunu ima etmez, aksine Smith devletin iktisadi faaliyetlere 
müdahalesinin gerekli olduğu pek çok durumdan bahsetmekte ve adeta 
bir sosyal devlet savunması yapmaktadır (Kara ve Aydınonat, 2010: 160). 
Smith’e göre, devletin ekonomiye müdahalesi en küçük seviyede olmalıdır; 
ancak refahı arttıracaksa devlet faaliyetlerine de körü körüne karşı 
değildir. Ekonominin güçlü olması doğal, özgür ve adaletli bir toplumla 
mümkündür. Bu durumda devletin de yapması gereken görevler vardır; 
devlet toplumu başka devletlerin tehdit ve istilalarına karşı koruyacak 
güçlü bir orduya sahip olmalı; yurttaşları için adil bir yönetim sağlamalı, 
yani hukuk devleti olmalıdır. Devletin sağladığı güvenlik ve adalet ortamı, 
ekonomik faaliyetlerin de düzenli işleyişini sağlayacaktır. Devlet; halkının 
yararına olacak kamusal kurumları kurmak, korumak, sürdürmek ve 
kamusal yatırımları yapmakla sorumludur. Adam Smith bu konuda devlete 
şöyle seslenir: ‘‘Daha önce bahsi geçen toplumun savunması ve adaletin 
idare edilmesi için gereken kamu kurum ve kamu işlerinden daha sonra, bu 
türdeki başlıca diğer iş ve kurumlar, toplumun ticaretini kolaylaştırmak ve 
insanların eğitimini desteklemek ve ilerletmek için olanlardır’’ (Smith, 1789: 
170). Smith, daha sonraları devletin klasik görevleri diye adlandırılacak olan 
devletin klasik görevlerini, savunma, adalet, bayındırlık ve kısmi de eğitim 
hizmetleri olarak belirlemiştir (Savaş, 1997: 293).

Görüldüğü üzere, görünmez elin işleyişi, devletin güçlü bir orduya 
sahip olması, adalet sisteminin sağlanması ve devletin halkının refahını 

4     Adam Smith’in devlete biçtiği rol ile ilgili olarak ayrıca bkz. (Skinner, 1995; 
Viner, 1927; Young, 2005).
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sağlayacak tüm kamu kurum ve kuruluşları kurmasıyla mümkün olacaktır. 
Kendi amaçlarına hizmet eden her kişi görünmeyen el ile aslında herkesin 
refahına hizmet edecektir. Birçok insanın bireysel çabaları, farkında 
olmadan toplumun iyiliği için fayda sağlayacaktır. Piyasalardaki siyasi 
müdahaleye de sınırlama gelmelidir. Smith’e göre her birey, kendi arzularını, 
hedeflerini, durumunu yasa koyucudan daha iyi bilir; kişiler mallarını ve 
emeklerini nasıl satacaklarına kendileri karar vermeli, devlet müdahalede 
bulunmamalıdır (Otteson, 2004: 10-11).

Serbest Piyasa
Adam Smith, tarihte belki de serbest ticaretin en etkili savunucusudur 

diyebiliriz. Piyasanın büyümesi; üretken kapasite, emeğin bölünmesi ve 
sermaye birikimiyle olur. Her bireyin kendi bölümünde uzmanlaşması 
üretimde verimlilik sağlar. Ülkenin gelecekteki geliri bu birikime bağlıdır. 
Verimli bir üretimle ne kadar çok yatırım yapılırsa, gelecekte de o kadar 
servet oluşacaktır. Smith, emeği arttıran ve emeğin daha verimli çalışmasını 
sağlayan her şeyi sermaye olarak tanımlar. Toprak, makine, alet, gübre 
birer sermayedir. Sermayeye konulacak bir vergi üretimi azaltacaktır. 
Sermaye para elde etmekle oluşur ve bu sermayenin oluşması da tasarrufla 
mümkün olur. Sınırlı bir ticaret bir ülkenin refahını artırmaz. Bir ülkenin 
refahı ne kadar geniş olursa emekle birlikte zenginlik potansiyeli de o 
oranda artar. Smith, görünmez el ile serbest ticareti savunmuştur; ancak, 
serbestleşmenin kısa dönemde getirebileceği kötü etkilerinin farkındadır 
(Aydınonat, 2010: 161).

Yurtiçi piyasanın birdenbire yabancıların rekabetine açılmasıyla, işini 
bırakmak zorunda kalan büyük bir sanayi girişimcisi, şüphesiz önemli 
ölçüde zarara uğrar. Sermayesinin üretim malları almak ve çalışanların 
ücretlerini ödemek için kullanılan kısmı belki fazla bir güçlükle 
karşılaşmadan başka bir iş bulabilir. Fakat, bu sermayenin iş yerlerine ve 
ticaret araçlarına sabitlenen kısmından nadiren önemli bir kayıp olmadan 
[başka bir iş alanında] kullanılabilir. Bu sebeple, [bu girişimcinin] çıkarı 
hakkındaki insaflı bir değerlendirme, bu türden değişikliklerin hiçbir zaman 
aniden değil, fakat yavaşça, kademeli olarak ve çok önceden yapılan bir 
uyarı ile yapılması gerektiğini gösterir. Kanun koyucunun, kararlarını kısmi 
çıkarların gürültücü tacizlerinin değil de geniş kapsamlı genel faydanın 
yönlendirmesi imkanı olsa, belki de sırf bu yüzden, bu türden yeni tekeller 
yaratmamaya ve zaten var olanları genişletmemeye özellikle dikkat etmesi 
gerekir. Bu türden her düzenleme devletin yapısına bir ölçüde gerçek bir 
düzensizlik yaratmadan tedavi etmek güç olacaktır (Smith, 1789: IV.2.44).

Anlaşılacağı üzere, Smith başka ülkelerin mallarına vergi koyulması ya 
da ülkenin güvenliği gibi durumlarda toplum yararı düşünülerek ticaretin 
sınırlandırılabileceğini belirtir. Adam Smith, ticaretin serbestleşmesinin 
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birden değil yavaş ve aşamalı olmasından yanadır. Devlet düzenleme 
yaparken çıkar guruplarının baskılarıyla değil, toplumun faydasını 
gözeterek davranmalıdır. Ekonomik büyüme sermaye birikimiyle olacaktır. 
Sermaye birikimi kar ve tasarrufla olur, kaynağı da tutumluluktan geçer. 
Tasarrufla birlikte artan sermaye birikimi makineleşmeyle de desteklenince 
ekonomik gelişme olacaktır. Serbest piyasa ilişkileri hem ekonominin 
verimli işlemesini sağlar, hem de bireyin özgürlüğünü geliştirir (Kara, 
Aydınonat, 2010: 161).

Adam Smith’in dış ticaret alanında sınırlamaların kalkmasını isteyerek, 
serbest ticareti de savunur. Her ülke kendi için en iyi olan malı üreterek o 
alan da ihtisaslaşma sağlanacak, böylece rekabete dayalı piyasa oluşacaktır. 
Adam Smith serbest ekonomide emeğin değerinden bahsederek, zaman 
içinde ekonominin geliştikçe, üretimin gerçek maliyetinin düşeceğini 
söyler. Makineleşme ve ihtisaslaşma arttıkça verim yükselecektir. Piyasanın 
büyümesi iç ve dış yasakların kalkmasıyla olur. Serbest dış ticareti de bu 
olguya dayanarak savunur ve önemser. Smith serbest piyasanın büyümesiyle 
artan emek talebinin, çalışanların kendi işçilerini sömürmesine engel 
olacağı görüşündedir. Bunun yanında pazardaki rekabet ile de toplumun 
tüm üyelerine fayda sağlayacak ve ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. 
Piyasanın görünmeyen eli kendine olan ilgiden dolayı pazarı yönlendirip;  
kişisel kazançlarını arttıran bir kişi tarafından genel olarak tüm ekonominin 
kazanımını teşvik etmektedir. Serbest piyasada herkesin kendi çıkarları 
doğrultusunda çalışması sonucu ekonomi kendiliğinden düzene girecektir. 
Devlet tarafından ticaret yapmada özgür bırakılan piyasadaki tüccarlar, 
birbirleriyle rekabeti sonucu görünmeyen bir elin yardımıyla ekonomiyi 
olumlu bir düzene sokmuş olurlar. Adam Smith ile başlayan süreçte 
ortaya konan bu düzenleyici mekanizma başka bir deyişle görünmeyen 
el kavramlaştırması altında açıklanan olgu, bireysel çıkarın elde edilmesi 
girişiminin, eylemi gerçekleştiren kişi tarafından tasarlanmamış olmasına 
rağmen, toplumsal faydanın sağlanmasına yönelik katkıda bulunması 
üzerine temellenmiştir (Özsoy, 2014: 77).

Bir malın fiyatı artan talep veya daha düşük arz nedeniyle arttığında, 
daha fazla kişi bu malları üretmeye başlayacaktır. Bunu da yüksek satış 
fiyatından dolayı kendi çıkarından dolayı yapacaktır. Ancak daha fazla mal 
tedariği, malların daha fazla alıcıya sunulmasının yanında fiyatı da aşağıya 
çekeceğinden, toplumun yararına bir durum ortaya çıkmış olacaktır. 
Görünmeyen el, toplumun ihtiyaç duyduğu şeylerden fazlasını ve ihtiyaç 
duymadığı şeylerden daha az üretmesi planlanan malları bu düzen içinde 
sürekli dengede yürütecektir. Smith ülkeyi zenginleştirmek için gerekli olan 
iki unsur olarak, ithalatta kısıtlama ve ihracata teşvik sonucuna vararak, 
devletin zenginleşmesinin bu şekilde artacağını açıklamıştır (Skinner, 
1999: 27-28).
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ADAM SMITH SONRASI GÖRÜNMEZ EL TEORİSİNİN 
İKTİSADİ DÜŞÜNCE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Emek-Değer Paradoksu
Adam Smith, kendisinden önce gelen düşünürlerden (Hume) 

etkilendiği gibi; geliştirdiği teorileriyle de kendinden sonra gelen iktisadi 
düşünürleri de etkilemiştir. Smith’in ortaya sürdüğü değerin tamamen 
emek tarafından oluştuğu görüşü, David Ricardo ve Karl Marx tarafından 
genişletilerek emek-değer teorisi adını almış; günümüz ekonomisinin alt 
yapısını oluşturmuştur (Bocutoğlu, 2012: 132).

Adam Smith, önce emeği değerin tek kaynağı olarak göstermiş, daha 
sonra bunun ancak ilkel toplumlarda olabileceğini belirtmiştir. Bunun 
nedeni gelişmiş toplumlarda malların, biriktiği sürece kar kavramının 
ortaya çıkmasıdır. Malların değerini belirleyen bir unsurda kardır. Emekçi, 
üretimini ve emeğin değerini sermaye ve mal sahipleriyle bölüşmek 
zorundadır; bu paylaşıma, sermaye sahiplerinin de katılımıyla ortaya 
üretim maliyeti değer teorisi çıkmaktadır. Böylece malların gerçek değerini 
bu üç unsur belirler: ücret, kar ve rant. Smith’e göre her şeyin fiyatlara bağlı 
olduğu yerde, ücret de emeğin fiyatıdır. İşçiler emeğin fiyatını yükseltmeye, 
işverenler ise düşürmeye çalışırlar.

Milletlerin Zenginliği adlı kitabında, bir malda elde edilen toplam faydayı, 
kullanım değeri, bir malın diğer malları satın alma gücünü ise değişim değeri 
diye tanımlar. Adam Smith’e göre kullanım değeri yüksek olan malların, 
değişim değerlerinin de yüksek olması gerekir. Oysa Adam Smith’in 
vurguladığı gibi, gerçek hayatta kullanım değeri yüksek olan malların çoğu 
kez değişim değerleri hiç yoktur, ya da tam tersidir. Örneğin, su yaşam 
için vazgeçilmez bir unsur, elmas ise süs ve gösteriş dışında bir anlamı 
olmayan nesnedir. Buna karşın elmasın piyasa değeri su ile ölçülemeyecek 
kadar fazladır. Bu çelişkinin sebebi bolluk-kıtlık, arz-talep meselesidir. Bir 
şey bolsa (arzı talebinden fazlaysa) fiyatı düşer, bir şey kıtsa (arzı talepten 
düşükse) fiyatı yükselir. Su doğada bol bulunur, elmas ise kıttır. Fiyatı 
belirleyen; bir malın ne kadar yararlı vazgeçilmez olduğu değil, onun ne 
kadar az ya da çok bulunur olma durumudur.  Kısaca, değer paradoksunu 
yaşamsal değeri düşük, marjinal faydası yüksek malların (elmas), yaşamsal 
değeri yüksek (su), marjinal faydası düşük mallara olan avantajı şeklinde 
tanımlanarak, bir soruyla da açıklanabilir: Neden yararı olan suyun değeri 
o kadar düşüktür de; yararı hemen hemen hiç olmayan elmasın fiyatı o 
kadar yüksektir? Elmas nadirdir, yenisini üretmek için katlanılan maliyet 
yüksektir; su elmasa göre daha boldur ve dünyanın birçok yerinde maliyeti 
daha düşüktür diyebiliriz.
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Sanayi kapitalizmini savunan Smith ve Ricardo gibi düşünürler 
tarafından geliştirilen, fakat Marx tarafından sanayi kapitalizmini yıkacak 
bir silah haline dönüştürülen emek-değer teorisi, sanayi kapitalizminin 
ve klasik iktisadın en büyük paradokslarından biridir (Bocutoğlu, 2012: 
69). Aslında Adam Smith bu paradoksu çözmüş değildir. Ancak, kullanım 
değeri ile mübadele değeri arasında bir ayrım yapmıştır. Bir malın kullanım 
değeri iktisadi refaha yaptığı katkıdır; mübadele değeri ise malın satışından 
elde edilen toplam nakli değer ya da gelirdir. Smith, marjinal faydayı 
toplam faydadan ayırt edecek duruma gelmemiştir. Suyun toplam yararı 
onun fiyatını ya da talebini belirlemez.

Ticaretin uluslararası serbestliği, istihdam politikaları-nüfusun 
artmasıyla birlikte ücretlerdeki aşağı yönde azalış düşüncesi-tüketici 
dengesinin varlığı, firma dengesi gibi kavramlar, Smith’ten günümüze 
kadar gelen yaklaşımlardır (Bocutoğlu, 2012: 130).

Emek-değer tartışmalarında Smith’ten başlayıp gelen üç ana yaklaşım 
vardır:

Emek-değer Teorisi ve İmsak Teorisi: David Ricardo (1772-1823), 
Adam Smith’in değer teorisini daha da geliştirerek emek- değer teorisini 
kurmuştur. Ricardo’nun modeli sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı 
ilişkileri üzerine kurulmuştu; kar sermaye birikiminin kaynağı olmakta, 
sermaye birikimi ise bölüşümü ve karı belirlemektedir (Akyüz, 1980: 3). 
Ricardo, analizleri ile hem Marx’ı, hem de diğer marjinalistleri etkileyecektir.

Alternatif Maliyet Teorisi: William Nassau Senior (1790-1864), 
Ricardo’nun emek kuramını reddederek yerine sübjektif değer kuramını 
ortaya sürmüştür. Senior’a göre Ricardo’nun göremediği şey sermaye 
kullanımının, sadece ürün ortaya çıkıncaya uzun bir bekleme süresini 
gerektirmekle kalmayıp, aynı zamanda daha verimli olması ve sermayenin 
getirisinin hem beklemenin verimliliğine hem de beklemenin maliyetine 
ve zahmetine dayanmasıdır (Savaş, 1997: 369). Senior, fayda konusundaki 
analizi ve üretimdeki sermayenin rolü üzerinde durması ile Neoklasik 
ekole geçiş aşamasını temsil etmektedir (Öztürk, 2009: 68-69). David 
Ricardo’nun değeri emeğe bağlayan teorisi, Jean-Baptiste Say ve William 
Nassau Senior gibi klasik iktisatçıları değerin kaynağı konusunda farklı 
arayışlara itti. Eğer Ricardo’nun emek-değer teorisi doğru varsayılır ise 
emek ile sermaye arasında ortaya çıkacak çatışma klasik kapitalist sistemin 
özünü zedeleyecekti. Bu nedenle Say ve Senior değerin kaynağının emek 
olmadığını gösteren çalışmalar yaptılar (Kazgan, 1997: 70-71).

Marjinal Fayda Teorisi: William Stanley Jevons (1835-1882), klasik 
iktisatçıların emek-değer teorisine karşıt bir görüş ortaya koyarak; emeğin 
değerin belirleyicisi olamayacağını, emeğin kendi değerinin eşitsiz 
olduğunu, kalite ve etkinlik bakımından sonsuz farklılıklar gösterdiğini ileri 
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sürmüştür. Jevons , klasik iktisatçıların çözemediği su-elmas paradoksunu 
çözmüştür. Suyun toplam faydasının, elmasın toplam faydasından daha 
yüksek olduğunu; buna karşılık suyun marjinal faydasının elmasın marjinal 
faydasından daha düşük olduğu tezini savunmuştur. W. S. Jevons  ‘a göre bir 
malın değeri o maldan sağlanan marjinal fayda tarafından belirlenir; su bol 
olduğu için marjinal faydası düşük ve değersiz elmas kıt bir mal olduğundan 
marjinal faydası daha yüksek ve değerli bir üründür (Bocutoğlu, 2012: 
143). Tıpkı Jevons gibi Carl Menger de (1840-1921), değer teorisini fayda 
kavramı üzerine kurmuş; Jevons’tan farklı olarak teorilerinde matematik 
kullanmamıştır. Jevons, mübadele değerini marjinal fayda ile açıklarken, 
Menger ise toplam ve marjinal fayda ile açıklamıştır.

SONUÇ

Adam Smith görünmez el kavramı ile iktisadın sınırlarını çizerek 
piyasanın işleyişine açıklık getirmiştir. Piyasa ekonomisinin, devlet 
müdahalesi olmadan kendiliğinden oluşacağını savunarak; kişilerin 
kendi tutku ve çıkar amaçlı davranışların hiç farkında olmadan topluma 
yararlı sonuçlara dönüşecektir. Toplum refahının artmasını sağlayan bu 
davranışlar sonucu, ekonomide kendiliğinden oluşan bir düzen ortaya 
çıkacaktır. Bu sistemin işleyişi de kişilerin özgür girişimleri ve serbest 
rekabet edebilmeleri sayesinde mümkün olacaktır. Smith’e göre iktisadi 
düzenin sağlanmasında devletin büyük oranda müdahalesine gerek yoktur. 
Toplumsal refah, devletin sağladığı adil bir düzen ve güvenli bir ortamla 
mümkündür; devamında iş bölümüyle birlikte ortaya çıkan uzmanlaşmayla 
emeğe dayanan bir verimlilik oluşur. Bu üretim sürecinde zamandan da 
tasarruf edilerek kaliteli üretim yapılır, sosyal refah artar; bunu sağlayan 
güç de emeğin değeridir.

Smith’e göre, iktisadi kalkınmanın ana unsuru üretimdir. Piyasa 
ekonomisinde iş bölümü ile birlikte herkes başkalarının ihtiyacı için değil 
kendi çıkarı için üretim yapar. Bir ürünün fiyatı da, Smith’in emek-değer 
kuramına göre o ürünün içerdiği emek süreciyle belirlenir. Yani bütün üretilen 
ürünlerin gerçek bir fiyatı vardır. İktisadi büyüme sermaye birikimiyle olur; 
bu birikim de kar ve tasarrufla mümkündür. Tasarruf arttıkça sermaye 
birikimi de artar, makineleşmeyle birlikte ekonomik büyüme meydana 
gelir. İş bölümünde artış, üretimde verimlilik ve iş bölümünde uzmanlaşma 
toplumun refahını artırır (Aydınonat ve Kara, 2010).

Görünmez elin işleyişi eşitsizliği ve sermaye uçuşunu sınırlandırarak 
piyasa ekonomisini istikrara kavuşturur. Kişilerin çıkarları ile toplumun 
çıkarları arasında görüldüğü gibi bir çatışma değil aksine, kendiliğinden 
oluşan bir uyum vardır. Bu uyumu sağlayan mekanizma da denge 
durumudur; olası bütün durumlara göre en iyi sonuçları olandır. Adam 
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Smith’in iktisadi düşünceleri bugün dahi kapitalizmin sorunlarına çözüm 
bulmak ve yol göstermek adına değer arz etmektedir. Özellikle emek-değer 
teorisi kendisinden sonra gelen düşünürler tarafından da çok kafa yorulmuş, 
tartışılmış; günümüze kadar gelerek bugünkü küresel ekonominin alt 
yapısını oluşturmuştur. Adam Smith’in başlattığı serbest piyasa ekonomisi 
daha güçlü devlet anlayışıyla varlığını sürdürecektir.

Sonuç olarak, piyasanın kendiliğinden düzgün işleyişi; fiyat, değer, 
ilerleme, verimlilik, uzmanlaşma ve servet -ulusal zenginlik- gibi tüm 
koşulların özgür bir ortamda uygulanışına bağlıdır. Kişilerin çıkarları da bu 
durumu motive eder. Devletin uygun şekilde sınırlarını aşmadan yapacağı 
düzenleyici uygulamalar da serbest piyasa düzeninin doğru işlemesini 
sağlayacaktır.
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VERGİYE KARŞI DİRENCİ KIRMADA VERGİLEME 
İLKELERİNİN ROLÜ

THE ROLE OF TAXATION PRINCIPLES AGAINST TAX 
INCOMPLIANCE

Mehmet Sadık AYDIN1

ÖZET

Modern kamu ekonomisi yazınında devletin fonksiyonları temel olarak; gelir 
dağılımında adaletin sağlanması, kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması ve eko-
nomik istikrar olarak zikredilmektedir. Bunların üzerinde ise devletin en temel 
fonksiyonu vatandaşlarının ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamaktır. Bu fonksi-
yonların tamamının karşılanması belli hizmetlerin görülmesi ile sağlanabilmekte-
dir. Bu hizmetlerin görülmesinin en temel koşulu ise yeterli kaynağı tedarik etmek-
ten geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında devletin ihtiyaçlarının karşılanmasında 
en önemli araç vergi olarak görülmektedir. Vergi aracılığıyla devlet fonksiyonları 
icra edilmektedir. Dolayısıyla vergi tahsilatının en üst düzeyde sağlanması yani ka-
çakçılık vb. gayrimeşru işlemlerin minimize edilmesi ihtiyaçların karşılanması açı-
sından önem arz etmektedir. Vergi sistemleri oluşturulurken belli ilkeler göz önün-
de bulundurulmak zorundadır. Bu ilkeler vatandaşların vergi ödeme konusundaki 
olumsuz kanaatini de minimize etmesi açısında oldukça önemlidir. Dolayısıyla iyi 
bir vergi sistemi oluşturulurken uyulması zorunlu olan ilkeler vergi uyumsuzlu-
ğunu minimize etmesi açısından hayati öneme haizdir. Bu çalışmada vergileme 
ilkeleri bu kapsamda ele alınarak değerlendirilecektir. Çalışma sonucunda iyi bir 
vergi sisteminin nasıl olması gerektiği konusu vergileme ilkeleri perspektifinden 
ele alınmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergileme İlkeleri, Kamu Faaliyetleri, Vergi Uyumsuzluğu

ABSTRACT

In the modern public economy literature, the functions of the state are 
mainly; ensuring justice in income distribution, ensuring effectiveness in resource 
allocation and economic stability. On top of these, the most basic function of 
the state is to meet the needs of its citizens most effectively. The fulfillment of all 
these functions can be achieved by the appearance of certain services. The most 
basic condition for viewing these services is to supply enough resources. From 
this point of view, the most important tool in meeting the needs of the state is 
seen as tax. State functions are carried out through tax. Therefore, the highest level 
of collection of tax collection ie smuggling etc. it is important to meet the needs 
of minimizing illegitimate transactions. Certain principles have to be taken into 

1     Arş. Gör, Mardin Artuklu Üniversitesi, sadik.aydin@artuklu.edu.tr
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account when creating tax systems. These principles are also very important for the 
citizens to minimize their negative opinion about paying taxes. Therefore, while a 
good tax system is being created, the essential principles to be followed are vital to 
minimizing tax incompatibility. In this study, taxation principles will be evaluated 
in this context. The question of how a good tax system should be the result of the 
study will be addressed from the perspective of taxation principles.

VERGİLEME İLKELERİ

Vergileme ilkeleri, vergi yükünün adil dağılımını sağlayan işletme ve 
hane halklarının kararlarına etkisini minimize edecek etkin gelir sisteminin 
nasıl olması gerektiğini araştıran iktisatçılarca, hükümet çalışmalarının 
finansman ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğini açıklayan ilkeleri 
içermektedir (Ulbrich: 2011, 163).

Birçok hükümetin düşük gelir, artan harcamalar ve bunun sonucu 
olarak ortaya çıkan mali imkansızlıklarla başa çıkmasında vergilerin rolü 
büyüktür. Altyapı yatırımları, kamu düzeninin sağlanması gibi kamusal 
mal ve hizmetlerin sunumuna da vergilerin katkı sağladığı görülmektedir. 
Gelirlerin belli bir düzeye çıkarılması, ülkelerin uygulayacağı maliye 
politikaları ile yakından ilgilidir, maliye politikalarının uygulanmasında 
iyi bir vergi sisteminin rolü büyüktür (OECD: 2014, 30).

İyi bir vergi sisteminin oluşturulabilmesi için belli ilkeleri göz önünde 
bulundurması gerekmektedir. Bu ilkelere riayet edildiği takdirde vergi ile 
ilgili şu durumların görülmesi ihtimal dahilindedir ( House of Commons 
Treasury Committee: 2011, 3); 

• Öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlanacaktır, vergi 
mükelleflerine açık bir şekilde vergi sisteminin gelecekteki yönü 
üzerine tahminde bulunabileceklerdir;

• İstikrar sağlanacaktır; hükümet vergi kanunlarını değiştirmek 
için uygulayacağı ileri yöntemleri geliştirirken, daha kolay geçiş 
sağlayabilecektir.

• Anlaşılabilirlik sağlanacaktır; vergi kanunlarına yönelik tepkileri 
minimize etmek için daha anlaşılabilir vergi yasaları konulabilecektir.

• Denetim şansı artacaktır; hükümet şeffaf davranacağı için daha 
kolay denetlenip hesap verebilecektir, bu da hükümet politikalarının 
takip edilmesine imkan tanıyacağından hükümet politikalarının 
toplumsal karşılığının ölçülmesi kolaylaşacaktır,

• Vergi yasalarına uyum sağlanacaktır; hükümet vergi yasalarının 
uygulamaya konulduktan sonraki etkilerini test edebilecektir.



 Maliye Çalışmaları 199

Sayılan bu özelliklerin tamamı vergiye karşı çıkması muhtemel 
tepkilerin etkilerinin minimize edilmesine katkı sağlanmayı amaçlamak-
tadır. 

Bir vergi sisteminin başarısı ya da başarısızlığı, vergileme sırasında 
uyulan vergileme ilkelerine göre ölçülmektedir (Özer: 1972, 39). 
Vergilemenin en temel fonksiyonunun kamunun ihtiyaçları karşılamak 
için yaptığı harcamalara kaynak sağlamak olduğu daha önce belirtilmişti. 
Bu doğrultuda vergilendirmenin en önemli ilkesi kamu harcamalarının 
finansmanının sağlanabilmesi için gerekli olan ilkedir denilebilir. 
Bu ilkeler de mali ilkeler olarak tabir edilmektedir. Ancak nasıl ki 
vergilemenin tek fonksiyonu mali fonksiyonu olmadığı gibi tek vergileme 
ilkesi de mali ilke değildir. Vergileme ilkeleri yaşanılan dönemin şartlarına 
göre kendini güncellemek durumunda kalmış ve o dönemin şartlarına 
uygun vergileme prensipleri geliştirilmiştir. Vergileme ilkelerinin 
değişiklik gösterebileceğinin ve zaman içinde o dönemin şartlarına göre 
uyarlanabileceğini açıklayan özellikler şu şekilde ifade edilebilir (Aksoy: 
1991, 181);

• Vergileme ilkeleri, uyulması gerekli, normatif ilkeler niteliğindedir. Bu 
nedenle bu ilkeler “olanı” değil, “olması” gerekeni ifade ederler.

• Vergileme ilkeleri, ülkelerin ekonomik ve sosyal şartları, teknolojik 
imkânları, toplumun dünya görüşü ve zihniyeti, hukuk bilincinin 
oluşum seviyesi ve kamu hukukunun durumu ile yakından 
ilgili olduğundan yaşanılan döneme ve mekâna göre farklılıklar 
gösterebilmektedir.

• Verginin niteliği, tekniği zaman ve mekâna göre değiştiği gibi, “olması 
gerekeni” ifade eden vergileme ilkeleri de değişebilmektedir. Bu 
nedenle vergileme ilkeleri belirli ekonomilere ya da belirli dönemlere 
göre farklı olabilmektedir.

• Vergileme ilkelerinin nispi bir önemi vardır. Her bir ilkenin önemi ve 
değeri, diğerlerinin önem ve değerleri ile çok sıkı bir ilişki içindedir. 
Dolayısıyla vergileme ilkelerinin her biri tek tek değil, birlikte ele 
alınır ve değerlendirilir.

Tarihsel süreçte vergileme ilkeleri ile ilgili farklı sınıflandırmalara 
gidildiği görülmektedir. Ancak, maliye literatüründe genel kabul 
görmüş sınıflandırmanın temeli Adam Smith’in sınıflandırması ve Adolf 
Wagner’in sınıflandırmasıdır. Bunlar dışında sınıflandırma yapılmış 
olsa dahi bunların yaptığı çerçeveye sadık kalarak sınıflandırma 
yapılmıştır.
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1.1.1.1. Adam Smith’in Vergilendirme İlkeleri

Klasik iktisadın kurucu olarak kabul edilen Adam Smith, “Ulusların 
Zenginliği” adlı eserinin beşinci kitabının ikinci kısmının ikinci bölümünde, 
vergileme ilkeleri konusuna değinmiş ve bir vergi sisteminin işleyebilmesi 
için dört temel ilkeye uyulması gerektiğini ifade etmiştir.

Eşitlik ilkesi; Hükümetin masraflarını karşılamak için, her devletin 
vatandaşları kendi imkânları ölçüsünde, yani devletin koruyuculuğunda 
her birinin yararlandığı gelir oranında katkıda bulunmalıdır (Smith: 2011, 
928). Genelde adalet prensibi olarak adlandırılan bu kural, gerçekte vergi 
yükü dağılımında adalet kavramından ziyade iktisadi anlamdaki eşitlikten 
anlaşılan adalet kavramına vurgu yapmaktadır (Turhan: 1993, 191). Smith’in 
bu ilkede vurguladığı kendi güçlerine imkânları ölçüsünde kavramı ödeme 
gücüne vurgu yaparken, devlet koruyuculuğundan yararlandığı gelir ölçüsü 
ise faydalanma ilkesine atıf yapmaktadır (Yılmaz: 2017, 82).

Belirlilik; Her bireyin ödemek zorunda olduğu vergi kesin olmalı 
ve keyfi olmamalıdır. Ödeme zamanı, ödeme biçimi, ödenecek miktar, 
hepsi yükümlü için ve bütün öbür kimseler için belli ve açık seçik 
olmalıdır (Smith: 2011, 928). Vergi uyumunun sağlanabilmesi açısından 
bu ilkenin üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Çünkü keyfiliğe 
müsaade edilmesine neden olan bir vergi sistemi mükellef nezdinde 
daha fazla tepkiyle karşılanacak ve vergi uyumsuzluğunun artması 
sonucunu doğuracaktır. Yasama organının yaptığı vergilemeye ilişkin 
düzenlemelerin, idare tarafından uygulanması sırasında ikilemlere ve 
çifte standartlara neden olmaması gerekir. Aksi durumlar vergilemenin 
belirliliğini azaltırken, bununla birlikte adalet ilkesi ve vergileme bilinci 
zarar görecektir ( Demirli: 2011, 28).

Uygunluk; Her verginin, yükümlüye ödemenin uygun gelmesi en olası 
zamanda ya da biçimde devşirilmesi gerekmektedir(Smith: 2011, 928). Bu 
ilke mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen en önemli ilkeler 
arasında gösterilmektedir. Vergi, uygulamaya girdiği günden itibaren 
kullanılabilir gelirde azalmaya neden olduğundan mükellefler nezdinde 
değişen ölçülerde bir tepki görmüştür. Dolayısıyla mükellefler için bir yük 
olarak addedilen verginin hiç değilse ödeme koşullarında iyileştirmeler 
yapılmasının vergiye uyumu artırması açısından büyük önem taşıdığı 
görülmektedir (Smith: 2011, 928). Uygunluk ilkesi gereği mükelleflere 
sağlanan kolaylıklar da vergi uyumunu etkileyebilmektedir. Bu kolaylıklar, 
bazı mükellef gruplarının yaptıkları işe yönelik beyan döneminin 
değiştirilmesi, vergilerin taksitlendirilmesi, ödeme güçlüğü çeken 
mükelleflerin vergilerinin ertelenmesi gibi uygulamaları kapsamaktadır ( 
Demirli: 2011, 28).
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İktisadilik; Her vergi öyle düzenlenmelidir ki, halkın cebinden, devlet 
hazinesine getirdiğinin yanı sıra aldığı miktar hem imkân ölçüsünde 
az olsun hem halkın cebi dışında olabildiğince az süre kalsın (Smith: 
2011, 928). Bu ilkede kastedilen, devletin vergi toplamak için yaptığı 
harcamaların, vergi dolayısıyla toplanacak gelirin önemli bir bölümünü 
kapsamamasıdır (Altay: 2016, 152). Bu ilke ile asıl amaçlanmak istenen 
vergi uyum maliyetlerinin düşük olmasını sağlamaktır.

Adam Smith’in vergileme ilkeleri ünlü iktisatçının kitabını kaleme 
almasından günümüze kadar geçen sürede birçok ülkede uygulanan vergi 
sistemlerine temel dayanak teşkil etmiştir. Günümüze kadar uygulanan 
vergileme ilkelerinin de temelini bu ilkeler oluşturmuştur. İyi bir vergi 
sistemi nasıl olmalıdır sorusuna yanıt aranırken genellikle Smith’in 
vergilendirme ilkeleriyle ne derece uyumlu olduğuna bakılır.

1.1.1.2. Wagner’in Vergilendirme İlkeleri
Wagner’in vergilendirme ilkeleri, özü itibari ile Smith’inkine benzerlik 

göstermekle birlikte farklı isimlerle ifade edilmektedir. Wagner’in vergileme 
ilkeleri klasiklerin tarafsız vergileme anlayışına dayalı geliştirdikleri 
ilkelerden farklı değerlendirilmektedir. Zira Wagner’in vergilendirme 
ilkeleri vergilemenin sosyo-ekonomik amaçları ile de ilişki içerisindedir. 
Wagner vergilendirme ilkelerini dört başlık altında dokuz madde şeklinde 
sıralamıştır (Wagner: 1967, 12).

• Mali İlkeler;
1. Verimlilik,
2. Vergilerin esnekliği,

• Ekonomik İlkeler;
3. Doğru kaynaktan elde edilecek verginin tercih edilmesi, kişisel 

gelir ya da kurumsal gelir ya da hangi mal ya da hizmetten elde 
edilmesinin doğru seçilmesi gerekmektedir.

4. Farklı türlerden elde edilen gelire göre vergilendirme yapılmalı 
ve vergi yansımasını engelleyecek vergilendirme yöntemi 
benimsenmelidir.

• Adalet ile ilgili ilkeler ya da vergilendirmenin eşit dağılımı ile ilgili 
ilkeler;
5. Genellik, 
6. Vergilendirmede eşitlik.

• İdari İlkeler (Etkin vergi sisteminin benimsenmesine yönelik idari 
ilkeler); 
7. Vergilemenin belirliliği,
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8. Kolaylık,
9. En düşük maliyetle tahsil yönteminin benimsenmesi

Smith ve Wagner’in yaptığı sınıflandırmaya benzer sınıflandırma 
daha sonra birçok iktisatçı tarafından yapılmış ve günümüze gelinceye 
dek vergileme ilkeleri özü itibariyle çok fazla değişmese dahi sistematik 
olarak kayda değer değişiklikler olmuştur. Günümüzde bu ilkelerin de 
içinde olduğu farklı vergilendirme ilkeleri benimsenmiştir. Bu ilkeler tüm 
ülkelerin vergi sistemi oluşturulurken bağlı kalmak zorunda olduğu ilkeler 
olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca vergilendirme konusunda Ricardo’nun yazmış olduğu “Siyasal 
İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri” isimli eserde ilkeler konusunda öncü 
bir kaynak olarak değerlendirilebilmektedir. Ricardo, yaşadığı dönemin 
koşullarından etkilenerek ekonomik düşüncesini şekillendirmiştir. 
Ekonomik düşüncesini daha çok toprak rantı üzerinden ifade etmiş ve 
kitabının önemli kısmını da bu konuya ayırmıştır. Ricardo’ya göre vergiler, 
bir ülkenin toprak ve emek ürününden, hükümetin emrine verilen parçadır; 
sonuç olarak her zaman ülkenin ya sermayesinden ya da gelirinden ödenir. 
Vergilendirme sermaye birikimi önünde bir engel teşkil eder, dolayısıyla 
sermaye üzerine konulan bir vergi ülkenin büyüme dinamiklerine de 
olumsuz etki eder. Dolayısıyla vergilendirme yapılırken, üretime olumsuz etki 
etmeyecek aynı şekilde tüketim tercihlerine de negatif etki oluşturmayacak 
vergileme yönteminin benimsenmesi gerekmektedir (Ricardo: 2013, 123).

1.1.1.3. Günümüz Vergilendirme İlkeleri
Smith, Wagner, Ricardo, Neumark ve birçok farklı iktisatçının savunmuş 

olduğu farklı vergileme ilkelerinin bir araya getirilerek günümüzde 
neredeyse tüm vergi sistemlerinin uygulamakla mükellef olduğu ilkelerdir.

Genellik İlkesi; Bir ülkede sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, bütün 
vatandaşlar, kendi gelir ve harcamalarından vergi ödemek zorundadırlar. 
Buna göre ülke sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlar, yabancılar ve 
yurtdışında ikamet etmekle beraber ülke içinde malı, emlaki bulunan 
herkes vergi ödemek zorundadır (Erginay: 1990, 44). Belli koşullar altında 
vergi harcamalarının olması (istisna ve muafiyetlerin mevcudiyeti) bazı kişi 
ve kurumların vergi dışına çıkarılarak vergilendirmede genellik ilkesinden 
sapmalar olmasına neden olmaktadır. Genellik ilkesi ve bununla birlikte 
ödeme gücü ilkesi vergi uyumunun sağlanması açısından önemlidir. Ancak 
bu ilkeden sapmaların olması vergi uyumsuzluğuna neden olabilmektedir.

Adalet İlkesi; Bu ilke, kişilerin vergi ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi 
şeklinde ele alınabildiği gibi, sosyo-ekonomik düzenlemelere de olanak 
sağlayacak bir uygulamanın sağlanması olarak da değerlendirilebilir. Vergi 
yükünün adaletli bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan bir vergi sisteminde; 
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bütün mükelleflerin tam olarak kavranması, kayıt dışılığın engellenmesi, 
kimden ne kadar vergi alınacağının, bireylerin kişisel ve mali durumlarının 
ölçütlerinin ne olacağı büyük bir önem taşımaktadır (Akdoğan: 2009, 201). 
Vergi yükünün adil dağılımında kullanılan belirli ölçütler bulunmaktadır. 
Artan oranlılık, ayırma prensibi ve en az geçim indirimi uygulaması 
vergilendirmede adalete ulaşma yöntemlerindendir. Bu ilke vergiye gönüllü 
uyum üzerinde en fazla etkili olan ilkelerdendir. Adil bir vergileme sisteminin 
olmadığı ülkelerde ya da dönemlerde vergiye karşı dirençlerin yüksek 
olduğu ve vergi uyumsuzluğunun önemli düzeylerde olduğu görülmektedir.

Eşitlik İlkesi; Aynı şartlarda bulunan mükelleflerin aynı kanun 
hükümlerine tabi olması yatay eşitlik, farklı şartlarda bulunan mükelleflerin 
farklı kanun rejimlerine, hükümlerine tabi olması ise dikey eşitlik olarak 
ifade edilmektedir. Bu ilke, gerçek manada uygulandığı takdirde vergiye 
karşı bir direnç gösterilmesi düşünülemez. Ancak bu ilke yerine farklı 
iktisadi güçleri göz önünde bulundurmadan yapılan vergilendirme kişilerin 
vergiye uyumsuzluğu sonucunu doğurabilmektedir. Dolaylı vergiler bu 
kapsamda değerlendirilebilmektedir. Sonuçta yatay ve dikey eşitliği göz 
önünde bulundurarak yapılan vergilendirmenin vergilendirmeye gönüllü 
uyumu sağlamaya katkı sunduğu söylenebilmektedir.

Açıklık-Basitlik İlkesi; Vergi mükelleflerinin vergiyi kolay anlama, 
maliyet açısından etkin ve doğru bir uyum sağlama, vergi idaresinin kolay 
ve etkin bir şekilde yönetimi için vergi kanunları basit, kolay anlaşılır, açık 
ve net olmalıdır. Vergi sistemindeki basitlik hem mükellef hem de vergi 
idaresi açısından son derece önemlidir. Karmaşık, anlaşılması güç kurallar, 
hataların oluşmasına ve sisteme olan güvenin sarsılmasına neden olur ve 
kurallara uyumunu azaltır (Sağbaş: 2008, 212). Vergilemede basitlik ya 
da açıklık ilkesinin göz önünde bulundurulmaması durumunda, vergi 
sistemindeki karmaşıklığın maliyeti yüksek olur. Mesela, vergi kaçakçılığı, 
kayıt dışı ekonomi ve beyanname doldurmadaki zaman ve maliyetler 
bunlar arasında gösterilebilmektedir (Çelikkaya: 2011, 114). Vergilemede 
açıklık-basitlik ilkelerinin sağlanarak vergiye karşı direnç oluşmasının 
önüne geçmek için şu yollara başvurulabilmektedir; Vergi kanunları 
birbirleriyle uyumlu, kısa ve anlaşılabilir olmalı, mevzuat içerisinde 
uygulama farklılıklarına ve vergi kolaylıklarına mümkün olduğunca az yer 
verilmeli, beyanname kolay düzenlenecek şekilde hazırlanmalı, vergiden 
kaçınma olanağı sağlayan ve vergi tabanında aşınmalara yol açan vergi 
sığınaklarının sayısı azaltılmalıdır (Demirli: 2011, 18).

Verimlilik İlkesi; Verginin belli bir dönem içinde karşılanması gereken 
kamu harcamaları açısından yeterli finansmanı sağlamaya yönelik olmasını 
ifade eden bu ilke, vergiden beklenilen hasılatın belirli bir dönem içinde 
elde edilmiş olmasını öngörmektedir( Akdoğan: 2009, 210). Uygun vergi 
politikası oluşturmak ve bu hususta, verginin verimliliğinin, yani hasılatının 
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arttırılması için gerekli bir takım şartlar bulunmaktadır (Tekir: 1990, 44). 
Bu şartlar; Vergiler genel olmalı, yani her çeşit gelir, harcama ve servet 
üzerinden alınmalıdır. Vergiler kaçınılmaz olmalıdır, yani vergileri bir 
şekilde yansıtmak kolay olmamalıdır. Vergi görünmez olmalıdır, yani mali 
anesteziyi sağlamaya elverişli olmalıdır. Vergi oranları yüksek tutulmalıdır, 
yani vergi hasılatını en çok arttıracak en uygun vergi oranı seçilmelidir.

Esneklik İlkesi; Vergi gelirlerinin değişen şartlara uyum sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi gereğini ifade eder. Bir verginin esnekliği, yani 
vergi gelirlerinin değişimi, milli gelirdeki değişmelerle mukayese edilerek 
ölçülür. Buna göre, vergilerin gayrisafi milli hasılaya karşı duyarlı olmasına 
vergilemede esneklik ilkesi denir (Pehlivan: 2016, 149). Bir verginin esnek 
olmasının iki şartı vardır. Öncelikle verginin milli gelirdeki değişimleri 
izleyebilmesi için, değer esasına göre yani advalorem alınmalıdır. Bir de 
vergi oranının yükselmesine karşın matrahta bir daralma olmamalıdır 
(Nadaroğlu: 1990, 304). Bu şekilde esnekliği yüksek olan vergiler, hem vergi 
gelirlerinin artmasında hem de ekonomik dalgalanmalara karşı tedbirlerin 
alınmasında önemli rol oynamaktadır (Mutluer: 2011, 235).

Yasallık (Kanunilik) İlkesi; Bu ilke, vergilere ilişkin her türlü 
düzenlemenin kanunla koyulmasını ifade eder. İşlevsel olarak, keyfi ve 
takdiri uygulamaları önleyecek ilkelerin kanunda yer almasını sağlayarak, 
bireylerin özgürlüklerini devlete karşı koruyan güvenlik sınırını sağlamada 
önem kazanmaktadır (Uruş: 2017, 32). Hukuk devletinin bir gereği olarak 
bu ilke,  vergilendirme yetkisinin genel, soyut, kişisel olmayan, vergiye 
ilişkin temel unsurları içeren ve yasama organı tarafından çıkarılan 
kanunlarla kullanılmasını gerekli kılmaktadır (Öz: 2004, 72). Vergilerin 
kanunla konulup, kaldırılması ya da değiştirilmesi vergilerin dayanak 
noktasının halkın seçtiği temsilcilerden oluşan meclisten almasıyla birlikte 
vergi uyumsuzluğunu minimize etmekte etkili olabilmektedir. Yani temelini 
kanunlardan alan vergiler vergiye uyumu arttırmakta etkili olabilmektedir.

SONUÇ

Geçmişten günümüze vergileme ilkelerinde yaşanan değişim, ekonomik 
koşullar, devletin ekonomideki varlığı vb. unsurlardan etkilenebilmektedir. 
Ancak vergileme ilkeleri oluşturulurken, vergiye karşı gösterilecek dirençler-
den göz önünde bulundurulmalıdır. Vergiye karşı direnci göz önünde bu-
lundurmadan konulan ilkeler, vergi reddine kadar gidebilmekte dolayısıyla 
vergiye karşı gösterilen toplumsal tepki neticesinde vergi, uygulamaya konul-
madan kaldırılmak durumunda kalabilmektedir. Yani vergi uyumu konusu 
da vergileme ilkeleri belirlenirken göz önünde bulundurulmak zorundadır.
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Tarihsel süreç içerisinde vergileme ilkeleri oluşturulurken, genellikle 
hem kamunun en üst düzeyde gelir elde etmesi hedeflenmiş hem de 
vatandaşlarda vergi konusundaki olumsuz algı oluşmasının önüne 
geçilmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla iyi bir vergi sistemi vergileme ilkeleri 
ile ne derece uyumlu olduğu ile de analiz edilebilmektedir.
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TANZİ-SCHUKNECHT MODELLEMESİ ÇERÇEVESİNDE 
KAMU KESİMİ PERFORMANSININ OECD ÜLKELERİ 

AÇISINDAN ANALİZİ: ARAS YÖNTEMİ

ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE IN 
OECD COUNTRIES IN TERMS OF TANZI-SCHUKNECHT 

MODELING: ARAS METHOD

Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE1, Ersin YAVUZ2

ÖZET

Kamu kesiminin büyüklüğünün belirlenmesinde, kamu harcamalarının milli 
gelir içindeki payı literatürde kullanılan bir ölçüttür. Bu rasyo devletin ekonomik 
faaliyetinin bir göstergesi olarak diğer sosyo-ekonomik değişkenler üzerindeki 
performans değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Kamu kesiminin performans 
ölçümü ise gerek politika yapıcıların karar almasında gerekse daha düşük kamu 
harcamaları ile yüksek faydanın elde edilmesinde kilit noktayı oluşturmaktadır. 
Bu çalışmada OECD ülkeleri için 1990-2016 zaman periyodunda, kamu kesimi 
büyüklükleri baz alınarak kamu kesimin performans ölçümü belirlenmiş 
göstergeler çerçevesinde ARAS yöntemi ile analiz edilmektedir. Çalışma bulguları, 
kamu kesimin büyüklüğünün küçük olduğu ülkelerin performansının daha yüksek 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Kesimi Büyüklüğü, Büyüme, ARAS.

ABSTRACT

The share of public expenditure in national income is a measure used in the 
literature to determining the size of the public sector. This ration is also used to 
assess performance on other socio-economic variables as a sign of the economic 
activity of the state. The performance measurement of the public sector is a key 
point for policy makers to make decisions and to obtain higher benefits with lower 
public spending. In this study, public sector performance measures of OECD 
countries are analyzed by the ARAS method in the period of 1990-2016 based 
on public sector size. The findings of the study show that the performance of the 
countries where the size of the public sector is small, is higher.
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1. GİRİŞ

Hükümetlerin ne kadar harcama yapacakları ve nasıl etkinliği 
sağlayacakları ekonomi yazındaki temel sorundur. Devletin kamusal 
mal ve hizmetleri sunmasıyla beraber, kamu finansmanının diğer ayağı 
olan vergi ya da gelirleri artırmak gereksinimi de bir gereklilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Vergi kısmı, daha çok kamu mali disiplininin 
sürdürülebilirliğinde rol oynamaktadır. Bunun için de kamunun 
etkinliğinin ve performansının göz önünde bulundurulması politikacılar 
için kaçınılmazdır. Bu doğrultuda gerek politika yapıcıları gerekse 
akademisyenler tarafından, kamu kesiminin büyük ya da küçük olmasına 
ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Ayrıca kamu kesiminin büyüklüğünün 
belirlenmesine dair sorulara da cevap aranmaktadır. 

Kamu kesiminin büyüklüğünün tespitinde kamu harcamalarının milli 
gelir içindeki payının bir araç olarak kullanılması maliye literatüründe 
genel kabul gören bir anlayışı yansıtmaktadır. Kamu harcamalarının 
büyüklüğünün hükümetin etkinliği ve performansının sağlanmasında 
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. İktisadi düşünce akımları 
çerçevesinde kamu kesimi büyüklüğünün ne olması ve hangi nedenlerle 
ekonomiye müdahale etmesi gerektiği yıllardır incelenmektedir. Klasik 
iktisadi düşüncede devletin temel fonksiyonları yerine getirmesi 
öngörülmekte iken, Keynesyen düşünce akımında devlete daha aktif roller 
yüklenmektedir. Devletin aktif rol alması ise kamu harcamalarının artışını 
ve kamu kesiminin büyümesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca 1950 
ve 1960’lı yıllardaki refah devleti anlayışının benimsenmesi ve devletin 
müdahale alanının genişlemesi de ülkelerde kamu kesimi büyüklüğünün 
artması ile sonuçlanmaktadır. 1980 sonrası özelleştirme uygulamalarının 
artması kamu kesimin daraltılmasını öngörülürken, günümüzde ise 
devletin de piyasada bazı etkinsizliklere yol açabileceği ve daha küçük kamu 
harcamaları ile daha iyi politikaların benimsenebileceği anlayışı hakim 
olmaya başlamıştır. Çoğu ülkede de kamu kesiminin etkinliğini artırmak 
için yeni stratejiler üzerine odaklanılmaktadır. Üstelik daha etkin bir kamu 
kesiminin düşünülmesi de sürekli ele alınan bir konudur. Bunun nedeni ise 
bütçe açıklarını derinleştirmeksizin kamusal malların sunumunda nitel ve 
niceliksel olarak artış sağlamaktır (Zugravu & Sava 2012: 423). 

Günümüz literatüründe kamu kesiminin performansı ve etkinliği üzerine 
büyüyen bir çalışma alanı mevcuttur. Özellikle de kamu harcamalarının 
etkilediği faktörler ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ilişkin 
tartışmalar zamanla artmaktadır. Literatürde kamu kesiminin performans 
ve etkinliği çalışmalarının bazıları sadece etkinlik üzerine odaklanırken, 
bazıları da kamu kesimi büyüklüğü rasyosuna bağlı olarak performans 
ve etkinlik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 
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OECD ülkelerinde kamu kesimi büyüklüğüne odaklanarak, çeşitli 
göstergeler üzerinde kamu harcamalarının diğer deyişle kamu kesiminin 
performansını test etmektir. Nitekim kamu kesimi büyüklüğünün 
performansının ortaya konulması, ülkelerdeki harcama reformlarının 
en azından orta vadede ekonomik performans üzerinde geliştirici etkiler 
yaratıp yaratmadığının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Öte yandan 
ekonomik ve sosyal faktörlerin kamu harcamaları ile ilişkisinin analizi, 
politika yapıcılarına da kamu harcamalarıyla ilgili doğru politika yapma 
imkanı sunmaktadır (Chan & Karim 2012: 9). Çünkü günümüzde politika 
yapıcılarının kamunun performansını iyileştirmek ve ölçmek için daha çok 
ekonomik programlarla bütünleşme gayreti içinde oldukları bilinmektedir. 

Çalışmanın ilk kısmında iktisadi düşünce akımlarında devletin 
rolüne, kamu kesimi büyüklüğünün nasıl belirlendiğine ve kamu kesimi 
büyüklüklerinin çeşitli ülkeler açısından yıllar itibariyle nasıl bir değişiklik 
gösterdiğine değinilmektedir. Sonraki aşamada kamu kesiminin etkinlik ve 
performans ölçümü ile literatür taramasına odaklanılmaktadır. Çalışma, 
Tanzi-Schuknecht modellemesi kapsamında, kamu kesimi büyüklüğü 
perspektifinden performans tespiti için ARAS yönteminin uygulanması ile 
son bulmaktadır. 

2. İKTİSADİ DÜŞÜNCE AKIMLARI PERSPEKTİFİNDEN 
DEVLETİN ROLÜNE BİR BAKIŞ 

Bir toplumun neden kamu harcamalarına gereksinim duyduğuna ilişkin 
birden fazla gerekçe vardır. Bu gerekçeler yıllar itibariyle çeşitli iktisadi 
akımlar çerçevesinde iktisatçılar tarafından ele alınmıştır. Genellikle kamu 
harcamalarına kamusal malların ve dışsallıkların varlığı, sosyal kurumlar 
ile bireyleri ve mülkiyeti koruyucu hukuk kurallarının oluşturulması gibi 
nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır (Afonso, vd. 2010: 2148). 

Klasik ekonomistler, 19’uncu yüzyıl boyunca devletin ekonomideki 
rolünün savunma, adalet ve temel kamu hizmetleri ile sınırlı düzeyde 
kalmasını öngörmekteydiler. Bu süreçte dışsallıklar, gelir dağılımı ve 
kaynakların etkinliği vs. gibi ihtiyaçlar ihmal edilmiştir. Endüstrileşmiş 
ülkelerde kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı 1870 ve 1913 
yıllarında ortalama %11-%12 civarındadır. Sonrasında ise 1913-2000 
yıllarında devletin rolünde değişiklikler söz konusu olmuştur. 1929 Dünya 
Ekonomik Buhranı sonrasında Klasik ekolün başarısızlığı neticesinde, 
Keynesyen görüşle birlikte, ekonomide devletin daha aktif rol alması 
gündeme gelerek, kamu harcamalarında bir artış gözlenmektedir. 
Devletin rolüyle beraber kamu harcamalarının artışı da çeşitli iktisatçılar 
tarafından ele alınmıştır. Ancak kamu harcamalarının artışıyla, kamu 
müdahalesindeki bir artışı açıklamanın zorluğu da bilinmektedir. Çünkü, 
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kamu harcamalarının ekonomik performans üzerindeki pozitif ya da 
negatif etkisinin ortaya konulması gibi bir gerçeklik vardır. Bazı iktisatçılar 
krizleri piyasanın başarısızlığı olarak görmekte ve müdahaleyi de normal 
karşılamaktadır (Güzel & Çetin, 2016: 141-143).  Keynes’e göre kamu 
harcamaları kısa dönemde gelişme ve büyüme üzerinde etkiler yaratan, 
politika değişkeni olarak kullanılan bir araçtır. Keynes kamu harcamalarının 
toplam talebi artırarak, çarpan mekanizması sonucunda milli gelir üzerinde 
etkiler yaratacağını savunmaktadır (Tang, 2009: 4; Samudram vd. 2009: 
698). Kamu harcamalarının artışını açıklayan diğer yaklaşım ise Wagner’a 
aittir. Wagner hipotezine göre, ekonomi büyüdükçe yeni kamusal ihtiyaçlar 
ortaya çıkacağından devlet bu ihtiyaçları karşılamak için daha fazla kamusal 
mal ve hizmet üretmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla kamu harcamaları 
da artmaktadır. Wagner’a göre kamu harcamaları milli gelirin büyümesiyle 
açıklanan içsel bir değişken olup, kişi başına gelir düzeyinin artması ile 
kamu kesiminin önemi de artmaktadır (Tang, 2009: 4; Pahlavani vd. 2011: 
171). Neo klasik bakış açısında ise kamu harcamalarının ekonominin genel 
performansını negatif etkilediği savunulmaktadır. Kamu harcamalarının 
artmasının finansmanında kullanılan vergiler ya da borçlanmanın milli 
gelir üzerinde olumsuzluklar yaratacağı ileri sürülmektedir. Borçlanma ile 
finansman aynı zamanda özel kesim yatırımlarının dışlanmasına da sebep 
olabilmektedir. Dolayısıyla kamu harcamalarının artışı kaynak dağılımında 
etkinsizlikle de sonuçlanabilmektedir (Mehrara vd. 2013: 77; Carlson & 
Spencer 1975: 3; Bah mani-Oskooee 1999: 633).

 Refah devleti olgusuyla beraber kamu harcamalarının milli gelir 
içindeki payı artmaya başlamıştır. 1950 sonrası ve 1960’lı yılların ilk 
yarısında ekonomistler çeşitli ekonomik kavramlarla devletin ekonomiye 
müdahalesinde devlete aktif rol yüklemeye başlamışlardır. Bu kavramlar 
arasında ise kamusal mallar, dışsallıklar, fayda maliyet analizi, merit mallar 
vs. yer almaktadır. Bu kapsamda, politikacılar da devletin ekonomideki 
rolünü genişletme görevini üstlenmektedirler. Görevin temelini ise piyasanın 
etkinsiz ve devlet müdahalesinin gerekli olduğu görüşü oluşturmaktadır. 
Söz konusu dönemde “kamusal seçiş teoremi” henüz çalışma alanı olarak 
fazla yaygınlaşmış değildi. Ancak yine de bazı ülkelerde kamu kesiminin 
hacmi genişlerken, bazılarında sınırlı düzeyde kalmaya devam etmiştir. 
Genel olarak ise ülkelerde kamu harcamalarının arttığı gözlenmektedir. 
Zamanla, devletin görev ve fonksiyonları ile devlete bakış açısında 
değişiklikler meydana gelmiştir. İlk değişikliği 1950’li yıllara göre bütün 
piyasaların daha tatmin edici şekil almaya başlaması oluşturmaktadır. İkinci 
değişiklik nedeni ise dış piyasalardan mal ve hizmet alınmasıyla alakalıdır. 
Diğer deyişle, iç piyasalar tarafından etkinsiz sunulan mal ve hizmetlerin 
geçmiş yıllara göre daha kolay bir şekilde dış ülkelerden satın alınması 
devlet fonksiyonlarında yeniden dönüşüme neden olmaktadır. Ayrıca 
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politikacıların da yüksek düzeyde olan kamu harcamalarına duyarlılıkları 
artmıştır. Çünkü politikacılar, yüksek kamu harcamaları karşılığında daha 
yüksek vergilere gereksinim duymaya başlamışlardır. Yüksek harcamalarla 
başlayan politikalar, harcamaların çoğunlukla bütçe açıklarıyla finanse 
edilmesi sonucunda makroekonomik zorlukları da beraberinde getirerek 
bir döngüye sebep olmaktadır (Schuknect & Tanzi 2005: 7-8). 

1980 sonrasında ise literatürde kamu kesiminin payının azaltılmasına 
yönelik görüşler araştırılmaya başlanmıştır. Kamunun ekonomideki 
ağırlığının azaltılmasına yönelik özelleştirme ve liberalleşme çalışmaları 
yapılsa da kamunun ekonomideki payı çoğu ülkede artmaya devam 
etmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu harcamalarının milli gelir 
içindeki payı artarken, gelişmekte olan ülkelerde düşük düzeylerde 
kalmıştır. Bu kapsamda kamu harcamaları ile ulusal gelir arasındaki 
etkileşimin yönüne ilişkin yeni bir tartışma yazını gündeme gelmiştir. 
Günümüzde temelini klasik ekolün oluşturduğu yeni düşünce akımları 
kamu harcamalarının azaltılmasına ilişkin öneriler sunmaya başlamışlardır. 
Söz konusu ekonomistler devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıkarak, 
müdahalelerin kaynak dağılımında etkinsizliğe ve diğer makro-ekonomik 
sorunlara sebep olduğunu ifade etmektedirler (Arısoy, 2005: 2-3). Kamu 
kesiminin performansı üzerine literatür “kamusal seçiş” teoremi bazında 
kollektif karar alma ve rant kollamayı da içeren şekilde günümüze kadar 
gelmiştir. Kamusal seçiş teoremi; kamuda karar alıcıların davranışlarını 
açıklamaya çalışan bir teoremdir. Son dönem tartışmalar ise kamuda 
etkinliğinin ölçülmesi eğiliminin daha çok kamu kesiminin yer aldığı 
eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda kendini göstermektedir. 
Literatürün genişlemesi de kamusal hizmetlerin etkinliği ve kamunun 
performansının belirlenmesi çerçevesine dayanmaktadır (Fernansez & 
Fuentes 2017: 2). 

Günümüzde, daha gelişmiş bir serbest piyasanın daha az hükümet 
harcamalarını gerektirdiği kabul edilen bir görüştür. Öte yandan 
hükümetlerin piyasayı düzenlemek için müdahalesinin ya da monopol 
olarak piyasaya girmesinin piyasada yarattığı birtakım zorluklar da 
bilinmektedir. Ayrıca bazı alanlarda özel piyasanın devletten daha etkin 
olduğu alanların varlığı da söz konusudur. Dolayısıyla eğitim ve sağlık 
gibi alanlarda devletin ihtiyaç sahiplerine yardımcı olarak, piyasanın 
kendi işleyişine devam etmesi ön plana çıkmaktadır. Bunun neticesinde 
günümüzde bazı ekonomistlerin de kabul ettiği gibi, devletin hukuk 
kurallarının üstünlüğüne dayalı mülkiyet haklarını koruyucu, tam 
kamusal malların sunumunu gerçekleştirme gibi fonksiyonları üstlenmesi 
daha öngörülebilir görülmektedir (Schuknect & Tanzi 2005: 8-9). Ayrıca 
globalleşmenin sermaye ve mükelleflerin daha fazla mobil olmasına 
imkan tanıyarak, devletin vergi gelirleri üzerinde oluşturduğu bir baskının 
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varlığı da gerçektir. Yeni yönetim anlayışı ve bütçeleme teknikleri ile de 
son yıllarda piyasa aracılığıyla mal ve hizmetlerin daha fazla sunulmasına 
doğru bir eğilim gözlenmesi doğal karşılanmaktadır. Bu kapsamda kaynak 
kullanımında etkinliğin sağlanması amacıyla kamu harcamalarının 
artması normal görülebilir (Afonso, vd. 2010: 2). Bu bahsedilenlere 
rağmen, halen bazı bazı iktisatçılar daha yüksek kamu harcamalarının her 
zaman arzu edildiğini, çünkü bazen makro-ekonomik zorluklara yol açsa 
da vatandaşların ve bireylerin refahını iyileştireceğini düşünmektedirler. 
Bazıları da günümüz koşullarında da yüksek kamu harcamalarının 
arzulanabileceğini iddia etmektedir. Çünkü;  kamu harcamalarının toplam 
talebe katkı yaparak, büyümeyi teşvik edeceğini savunmaktadırlar. Bir 
kısım iktisatçı ise kamu kesiminin payının ekonomide düşürülmesi 
gerektiğini, piyasanın bazı konularda daha etkin olduğunu, devletin de 
başarısızlıkların nedeni olabildiğini ifade etmektedirler. Var olan bu kargaşa; 
mevcut krizlerden sürekli ya da tamamen kurtulmak için ülkelerin ne gibi 
önlemler alması ve ne yapması hususundaki tartışmaların da merkezinde 
yer almaktadır (Tanzi, 2015: 249). 

3. KAMU HARCAMALARI ve KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ  

Bir ülke ekonomisinde iki kesim bulunmaktadır. Birincisi kamu 
kesimi, diğeri özel kesimdir. Ekonomideki kaynaklar da devlet ve özel 
kesim tarafından kullanılmaktadır. Kaynakların ne kadarını özel kesim ne 
kadarını kamu kesiminin kullandığı sorusuna yanıt ise ekonomide kamu 
kesimi ve özel kesimin payının ne olduğu ile cevap verilebilmektedir. Kamu 
kesiminin büyüklüğünü ölçen dört temel gösterge bulunmaktadır. Bunlar 
arasında Kamu Harcamaları/GSYH, Kamu Gelirleri/GSYH, Kamu Hasılası/
GSYH ve Kamu İstihdamı/Toplam İstihdam oranları yer almaktadır. Fakat 
literatürde kamu büyüklüğü açısından kabul edilen temel gösterge Kamu 
Harcamaları/GSYH rasyosudur (Uluatam, 2003: 8-9). 

Kamu harcamalarının kamu kesimi büyüklüğünün belirlenmesinde bir 
araç olması kamu harcamaları tanımının da yapılmasını gerektirmektedir. 
Bu doğrultuda kamu harcamaları kısaca “devletin görevlerini yerine 
getirebilmek için yaptığı harcamalardır.” Dar anlamda kamu harcamaları, 
“devlet bütçesi ile yapılan harcamalardır.” Geniş anlamda kamu harcamaları 
ise “devlet bütçesi ile yapılan harcamalarla birlikte, bütçe sistemi dışında 
kalan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan harcamalardır.” 
Yani, “kamu kesimini oluşturan bütün unsurların; konsolide bütçe, yerel 
yönetimler, fonlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kurumlar, 
KİT’ler ile diğer kamu kurumlarının harcamalarının toplamıdır” (Pehlivan, 
2001: 81-82). 

Hükümetler çeşitli mal ve hizmetleri sunmak ve ekonomik/sosyal 



 Maliye Çalışmaları 213

amaçları gerçekleştirmek için kamu harcamalarıyla ekonomiye müdahale 
etmektedirler. Ancak sunulan mal ve hizmetlerin etkinliğinin belirlenmesi 
sadece hükümetlerin büyüklüğünü tartışmak ya da özel kesimin ekonomideki 
yerini araştırmak için değil aynı zamanda makro-ekonomik istikrar ve 
büyüme amacının sağlanması için de önemlidir (Gupta & Verhoeven 2001: 
433-434). Ayrıca az harcama ile en uygun politikaların belirlenmesi de orta 
vadede uygulanacak harcama reformlarının altyapısının oluşturulmasında 
karar alıcılar için öncelik noktasını oluşturmaktadır. 

4. KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÜLKELER BAZINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu kesiminin ekonomi içindeki varlığını gösteren en temel gösterge, 
bahsedildiği gibi kamu harcamalarının milli gelir içindeki payıdır. 
Ülkeler arasındaki kıyaslamalarda ve çalışmalarda genellikle kamu kesimi 
büyüklüğü ilgili rasyo ile yapılmaktadır. 

Grafik 1, çalışmanın ilerleyen aşamalarında baz alınan Tanzi-
Schuknecht modellemesi kapsamında seçilmiş bazı ülkelerdeki kamu 
kesimi büyüklüğünün yıllar itibariyle değişimini göstermektedir. 

 
Kaynak: (Tanzi & Schuknecht, 2000: 8). *Genel ortalama: Avustralya, Avusturya, 
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, 
İsviçre, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler.

Grafik 1 incelendiğinde, 19’uncu yüzyılın sonlarında yaklaşık %10’lar 
bandında seyreden kamu harcamalarının, 20’nci yüzyıl boyunca Wagner’in 
tezine benzer biçimde sürekli arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca 1930’lu 
yıllardan sonra Keynesyen politikaların etkisiyle kamu harcamalarının 
kayda değer şekilde arttığı da gözlenmektedir. 

Grafik 2 ve 3’te ise çalışmada incelenen 35 OECD ülkesinin 1990-2016 
yılları arasındaki kamu harcamalarının milli gelire oranları hem yıllık 
olarak hem de ortalama olarak gösterilmektedir. 
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Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2017; OECD Data.

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2017; OECD Data.
Grafik 2 ve 3 genel olarak, 21’inci yüzyılın başı itibariyle birkaç ülke 

hariç tüm ülkelerin kamu kesimi büyüklüklerinin %40’ın üzerinde 
olduğunu ortaya koymaktadır. Grafiklere göre, en yüksek kamu kesimi 
büyüklüğüne sahip ülkeler İskandinavya ülkeleri iken; Güney Kore, Şili ve 
Meksika en düşük kamu kesimi büyüklüğünün olduğu ülkelerdir. Genel 
trendin aksine ilgili yıllarda Türkiye, Slovakya, İsveç, Polonya, Yeni Zelanda, 
Hollanda, İsrail, İrlanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Kanada’da kamu 
harcamalarının dramatik şekilde azaldığı ilgili grafiklerde izlenirken; 
Avustralya, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan ve Japonya’da kamu 
harcamalarında önemli bir artışın olduğu görülmektedir.  
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5. KAMU KESİMİNDE ETKİNLİK VE PERFORMANS 
ÖLÇÜMÜ 

Etkinliğin açıklanması girdi ve çıktı üzerine dayalıdır. Girdilerin özel 
kesimde ele alınması kolay, kamuda incelenmesinin zor olduğu bilinen 
bir gerçektir. Özellikle de kamu kesiminde harcamaların finansman şekli 
karmaşıklaştığında bu işlem daha da zorlaşmaktadır. Çıktılar söz konusu 
olduğunda ise yine özel kesimde çıktıları tanımlamak kolay iken, kamu 
kesimi için uluslararası kıyaslamalar yapmanın zorluğu da aşikardır 
(Mihaiu vd. 2010: 134).   Etkinlik kavramı gerçekte kamu harcamaları ve 
vergileme alanında anahtar bir konudur. Çoğu ekonomist daha yüksek 
kamu harcamalarının daha yüksek fayda sağlayacağı görüşü altında, 
bütçe tahsisine bağlı kamu kesimi faaliyetlerindeki çıktıları ölçmeye 
yönelik eğilim sergilemektedir. Ancak bu geleneksel bakış acısının aksine; 
harcamaların büyüklüğü ile faydaların büyüklüğü arasında ince bir sınır 
olduğunu ifade edenler de söz konusudur (Zugravu & Sava 2012: 424).

Söz konusu sınır, girdi ve çıktının ölçülmesinde karşımıza çıkmaktadır. 
Kamu kesiminin verimliliğinin ölçümünde girdi ve çıktılar arasındaki ilişki 
baz alınsa da girdi ve çıktının ölçümünde bazı sıkıntılar mevcuttur. Girdiler; 
emek, sermaye tüketimi ve mal ve hizmetlerin tedarikini kapsamaktadır. Bu 
üç unsurun ölçümü pratikte gerçekten zordur. Üretim sürecindeki çıktının 
ölçülmesinde de çıktının kalitesindeki değişikliklerin nasıl üretimi etkilediğini 
açıklamak zordur (Boyle, 2006: 6). Kamu kesiminin etkinliği bazen ülkenin 
ekonomik faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlarla ölçülürken, bazen de 
diğer ülkelerdeki benzer değişkenlerle karşılaştırılan sonuçlar ve maliyetler 
arasındaki oranlarla ölçülmektedir. Eğer ki; kamu mal ve hizmetlerinin 
kalitesi ya da sonuçları daha iyiyse, ülkedeki kamu kesiminin daha etkin 
olduğu düşünülmektedir. Kamu kesimi etkinliğinin ölçümünde üretilen 
ürünler ve sonuçlar arasında ayrım yapmak gerekmektedir. Kamu kesimi 
üretimi ya da ürünleri sunulan kamusal hizmetlerin kapsamı hakkında bilgi 
verirken, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesi de sonuçları göstermektedir 
(Lovre vd. 2017: 39- 40). Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki sonuçlar arasında; 
öğrencilerin bilgi seviyesi ve tedavi edilen hasta sayısı yer alırken; ürünler 
arasında ise okula kayıtlı öğrenci sayısı ve gerçekleştirilen operasyon sayısı 
gibi değişkenler baz alınmaktadır. Diğer deyişle, kamu kesiminin üretimi 
ya da ürünleri kantitatif iken, sonuçları niteliksel bir içerik sergilemektedir 
(Lovre vd. 2017: 39). Bu çerçevede eğitim harcamalarının çıktıları olarak 
okula kayıtlı öğrenci sayısı ya da mezun olan öğrenci sayısı alınabilmektedir. 
Sağlık harcamalarının çıktısı olarak da hastanede gerçekleştirilen ameliyat 
sayısı gibi bir gösterge belirlenebilmektedir. Bununla birlikte; sonuçların 
gerçekte öğrencilerin ne kadar bilgi edindikleri ya da kaç hastanın iyileşerek 
verimli hale geldiği olması gerekmektedir. Bu kapsamda etkinlik ölçümünde 
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belirlenen çıktılarda problemlerin söz konusu olduğu söylenebilir (Afonso 
vd. 2010: 2148). 

Kamu kesiminin etkinliğinin ölçülmesinde söz konusu sıkıntıların var 
olması nedeniyle; kamu kesiminin büyüklüğünün baz alınarak performans 
değerlendirmesi yapılması yaklaşımı daha basit bir çerçeve sunmaktadır. 
Bunun için kamu maliyesi literatüründe, devletin büyüklüğünün 
diğer ekonomik ve sosyal göstergeler açısından performansının 
hesaplanması mantıklı bir yaklaşımdır. Bu yüzden kamu kesimi hacminin 
belirlenmesinde, milli gelir içinde kamu harcamalarının payının 
kullanılmasına ilişkin genel bir kanı vardır. Bu basit oranın, gerçekte kamu 
kesimi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ya da çıktıların kalitesi 
hakkında az bilgi veriyor olmasına karşın, kamusal malların sunucusu 
olarak devletin performansını ortaya koymada güçlü bir araç olduğu da 
bilinmektedir. Ayrıca kamu harcamalarının etkinliği ve performansının 
sadece akademisyenler için değil aynı zamanda politika yapıcıları için ne 
kadar önemli olduğu da aşikardır. Bu durumun altında ise sadece kamu 
harcamalarının değil kamu harcamalarının kompozisyonunun da temel 
olarak yer aldığı doğrudur (Afonso, 2004: 35). Kamu kesiminin etkinliğinin 
ve performansının özellikle ülkeler arasındaki kıyaslamasının oldukça 
karmaşık bir yapı sergilediğinin belirtilmesi yerinde olacaktır. Çünkü her 
ülkenin kamu kesimi büyüklüğünün ve yapısının farklı olması, ülkelerin 
sahip oldukları coğrafi ve demografik özelliklerinin çeşitliliği, kurumsal 
yapılarının farklılıkları bu işlemi zorlaştırmaktadır (Adam vd. 2011: 39). 
Ancak literatürde kamu harcamalarının etkinliği ve performans ölçümüne 
yönelik kamu kesiminin büyüklüğü bazında yapılan çalışmalar da oldukça 
fazladır.  Bu çerçevede kamu kesimi büyüklüğünün baz alınarak, diğer 
sosyal ve ekonomik göstergeler üzerindeki etkilerine dayalı performans 
analizi yapmak uygulanabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

6. LİTERATÜR TARAMASI

Kamu harcamalarının etkinliği ve performansı, kamu kesiminin 
büyüklüğü temelinde literatürde incelenmektedir. Etkinliğe ve performansa 
ilişkin çalışmalar çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Bazı çalışmalar, pratikte 
verimliliğin ölçülmesi ve geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmakta ve belirli 
bir ülkede belirli hükümet harcamalarına odaklanmaktadır. Bazı çalışmalar 
ise hükümetlerin etkinliğini, hükümet harcamalarının çıktılarına değil 
girdilerine odaklanarak, niceliksel olarak ele almaktadır. Aksine bir kısım 
çalışmalarda ise çıktılar baz alınarak, kamu harcamalarının etkinliği 
değerlendirilmektedir. Her iki değişkene (girdi ve çıktı) eğilerek, kamu 
harcamalarının etkinliğinin araştırıldığı çalışmaların ise ülkeler arasındaki 
kıyaslamalarda pek tutarlılık göstermedikleri söylenebilmektedir (Gupta 
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& Verhoeven 2001: 435). Kamu kesiminin performansının ve etkinliğinin 
ölçülmesinde bazı çalışmalarda Veri Zarflama ve Serbest Atılabilir Zarf 
Modeli yöntemleri gibi parametrik olmayan yöntemler kullanılırken, 
bazılarında ise çıktı odaklı parasal değerleri kullanan ölçüm yöntemleri 
de kullanılmaktadır (Afonso, 2004: 37). Uluslararası çalışmalarda son 
yıllarda kamu kesiminin etkinliğine ilişkin sorunlar ele alınarak, inceleme 
alanı oldukça genişlemektedir. Uluslararası çalışmaların bir kısmı 
bütünüyle kamu etkinliğine yönelikken, bir kısmı da ülkeler arasındaki 
karşılaştırmalara veya sadece ülke bazlı harcamaların fonksiyonel 
sınıflandırmasına dayanarak konuyu ele almaktadır (Boyle, 2006: 2). 

Literatürde Afrika’daki eğitim ve sağlık harcamalarının etkinliğine 
ilişkin Gupta ve Verhoeven (2001), Sub-Sharan Afrika ülkeleri (SIDS ve 
Pasifik SIDS) için Feeny ve Rogers (2008), Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) ülkeleri için Brini ve Jemmali (2016), OECD ülkelerinde kamu 
harcamalarının etkinliği için St. Aubyn (2003), Afonso vd. (2005), Afonso 
ve St Aubyn (2005, 2006), Adam, vd. (2011), Afonso vd. (2003), Afonso 
vd. (2005), Avrupa ülkelerinde eğitim harcamaları için Clements (2002), 
Avrupa Birliği yeni üyeleri ile Asya yükselen ekonomileri için Afonso vd. 
(2010), Afonso vd. 2007, 28 Avrupa Birliği üyesi ülke için Güzel ve Çetin 
(2009), Malta hariç AB ülkeleri için Mihaiu vd. (2010), Doğu Asya ülkeleri 
için Chan ve Karim (2012), 35 farklı ülkeyi içeren analiz Moreno-Enguix 
& Bayona (2017), yerel düzeydeki hükümet harcamaları için Borger vd. 
(1994), Borger & Kerstens (1996), 30 gelişmekte olan ülke için Bose vd. 
(2007), 64 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için Angelopoulos vd. (2008), 
çeşitli gelişmiş ülkeler için Afonso vd. 2003; Lovre vd. (2017); Romanya için 
Zugravu ve Sava (2012) çalışmaları mevcuttur. Sayılan  Afonso ve St Aubyn 
(2005), Gupta ve Verhoeven (2001), Chan ve Karim (2012) gibi çalışmalarda 
eğitim, sağlık  harcamalarının kamu performansı ve etkinliğine ilişkin 
kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması ele alınmaktadır. 

Gupta ve Verhoeven (2001) çalışmasında, eğitim ve sağlık açısından 
kamu harcamalarının etkisi 1984-1995 dönemi için 37 Afrika ülkesinde 
Serbest Atılabilir Zarf Modeli ile analiz edilmektedir. Çalışmada, Batı Asya 
ve Batı ülkeleriyle Afrika ülkelerinin sonuçları da karşılaştırılmaktadır. 
Kamu harcamaları açısından Afrika ülkelerinin diğer ülkelere göre daha 
az etkin olduğu ortaya konulmaktadır. Fakat Afrika’daki eğitim ve sağlık 
harcamalarının incelenen dönemde daha etkin olmaya başladığı da ifade 
edilmektedir. Eğitim ve sağlık alanında Afrika ülkelerinde daha yüksek 
bütçesel tahsisin gerekli olduğu gibi bir öneri de çalışmada sunulmaktadır. 

Afonso vd. (2003) ve (2005) çalışmalarında 23 endüstrileşmiş ülkede kamu 
kesimi performansı ve etkinliği açısından parametrik olmayan modellerle 
1990 ve 2000 yılları baz alınarak, Veri Zarflama Modeliyle analizlerini 
gerçekleştirmektedirler. Çalışmada, kamu kesiminin performans endeksi 
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oluşturulurken, sosyo-ekonomik göstergelerin değerleri baz alınmaktadır. 
Çalışmada sosyal ve ekonomik değişkenlerdeki bir değişmenin kamu kesimi 
performansının artmasını sağlayacağı benimsenmektedir. Herhangi seçilen 
bir değişken üzerindeki kamu harcamalarının pozitif etkisinin daha büyük 
bir şekilde performans üzerinde etki edeceği beklenmektedir (Afonso vd. 
2005: 323). Çalışmada hem kamunun performansı hem de etkinliğine 
odaklanılmaktadır. Yazarlar performans ölçümünde kamu kesiminin 
faaliyetlerinin çıktısına, etkinlik ölçümünde ise kullanılan kaynaklara 
ilişkin çıktılara odaklanmaktadırlar. Değişkenler arasında; yönetişim, 
eğitim, sağlık, kamu altyapıları ve Musgrave faktörleri (Tahsis, gelir 
dağılımı ve istikrar) dikkate alınmaktadır. Her bir göstergenin altında yer 
alan alt değişkenlerle kamu performans endeksi hesaplanmaktadır. Çalışma 
bulguları küçük hükümetlerin daha iyi performans sergilediklerini, büyük 
kamu kesimine sahip olan ülkelerin ise gelir dağılımı fonksiyonunda daha 
etkin olduklarını göstermektedir (Afonso vd. 2005: 337). Ayrıca Afonso 
vd. (2010) çalışmasında da aynı yöntemle, Avrupa Birliği yeni üye ülkeler 
ile yükselen bazı ekonomilerin kıyaslaması yapılarak, yeni üye ülkelerde 
etkinliğin ve performansın farklı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Feeny ve Rogers (2008) çalışmasında ise Küçük Ada ülkesi olan gelişmekte 
olan ülkeler ile Pasifik Ada ülkelerinde Stokastik Üretim Fonksiyonu 
yöntemiyle 1980 sonrasında kamu harcamalarının etkinliği test edilmektedir. 
Çalışmada kamu kesimi harcamalarının hangi ülkelerde daha etkin olduğu 
ve etkinliği sağlayan faktörlerin neler olduğu üzerine odaklanılmaktadır. 
Etkinliğin küçük ada ülkelerinde daha az olduğu bulgular arasındadır. 

Chan ve Karim (2012) çalışmasında, Doğu Asya ülkeleri için 2000-
2007 yılları arasında kamu harcamalarının etkinliği ve ekonomik/politik 
faktörlerin ilişkisi Veri Zarflama Modeli ile analiz edilmektedir. İkinci 
aşamada, kamu harcamalarının etkinliği üzerine ekonomik ve politik 
faktörlerin etkilerini açıklamak için Tobit Modeli gerçekleştirilmektedir. 
Çin’de eğitim, sağlık ve temel ekonomik göstergeler ile istikrar üzerinde 
kamu harcamalarının etkin olduğu bulgular arasındadır. Japonya’nın altyapı 
yatırımlarında harcamaların etkinliğinden bahsedilmektedir. Öte yandan 
Doğu Asya ülkelerinin gelir dağılımında kamu harcamaları açısından daha 
az etkin olduğuna da yer verilmektedir. Sonuçlar arasında politik istikrar 
ve finansal özgürlüğün de kamu harcamalarının etkinliğinde pozitif etkiler 
yarattığı saptamaları yer almaktadır. 

Brini ve Jemmali (2016) çalışmasında, seçilmiş bazı Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkeleri (MENA Ülkeleri) için 1996-2011 zaman periyotlarında 
Veri Zarflama Modeli ile kamu harcamalarının eğitim, sağlık, yönetişim 
ve altyapı harcamalarının etkinliği araştırılmaktadır. Sonrasında ise Tobit 
Analizi gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar Ürdün’ün yönetişim, eğitim ve 
sağlık alanında, Tunus’un altyapı harcamalarında daha etkin olduğunu, 
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Libya, Yemen ve Cezayir’in ise yönetişim ve sağlık harcamaları açısından 
daha az etkin olduğunu göstermektedir. Ayrıca politik istikrar ve ekonomik 
büyümenin kamu harcamalarının etkinliğinde pozitif etkiler yarattığı da 
diğer çalışma bulguları arasındadır.

35 farklı ülke ekonomisi için yapılan Moreno-Enguix ve Bayona (2017) 
çalışmasında; kamu kesimi performansı ve kamu harcamalarının etkinliği ile 
diğer sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişki test edilmektedir. Kamu 
etkinliği ile devletin gelişim düzeyi, demokrasi ve rüşvet arasındaki bağlantının 
önemli olduğu, kamu kesimi büyüklüğü ile kamu performansı arasındaki 
bağlantının işlevlerine göre farklılıklar gösterdiği çalışmada ifade edilmektedir.   

Lovre vd. (2017) çalışmasında, çeşitli ülkelerde kamu kesiminin 
etkinliği ve performansı Veri Zarflama ve Stokastik Sınır Analizi 
kullanılarak, 2003-2013 periyodu analiz edilmektedir. Çalışma büyük 
kamu kesimine sahip ülkelerin küçük hükümetlere göre daha iyi 
performans sergilediklerini ortaya koymaktadır. Ancak kamu kesiminin 
gelir dağılımında en iyi performans sergilediği ülkeler arasında büyük 
hükümetlere sahip ve refah devleti olan İskandinav ülkelerinin yer aldığı 
da vurgulanan sonuçlar arasındadır. 

7. TANZİ VE SCHUKNECHT MODELLEMESİ KAPSAMINDA 
OECD ÜLKELERİNDE KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ 
PERSPEKTİFİNDEN PERFORMANS UYGULAMASI 

Tanzi ve Schuknecht (2000) çalışmasında ülkeler üç grup altında 
sınıflandırılarak, 1990 yılı kamu harcamaları bazında kamu kesimi 
büyüklükleri analiz edilmektedir. Belçika, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsveç 
gibi kamu harcamalarının milli gelire oranı %50’nin üzerinde olan ülkeler 
“büyük hükümetler”, Avusturya, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, Yeni 
Zelanda ve İspanya gibi kamu harcamalarının milli gelire oranı %40-50 
arasında olan ülkeler “orta hükümetler”, Avustralya, Japonya, İsviçre, Birleşik 
Krallık ve Amerika gibi kamu harcamalarının oranı %40’ın altında olan ülkeler 
de “küçük hükümetler” olarak ele alınmaktadır. Sonrasında ise bu gruplara 
ayrılmış ülkeler, sosyo-ekonomik göstergeler adı altında; ekonomik ve emek 
piyasası performansları, sağlık, eğitim, çevre, gelir dağılımı, sosyal istikrar ve 
yönetişim faktörleri açısından incelenmektedir. Sonuçlar, küçük hükümetlerin 
ekonomik performansının büyük hükümetlere göre daha iyi olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla bulgular doğrultusunda hükümetlerin daha düşük 
kamu harcamaları ile aynı ekonomik ve sosyal amaçlara uygun politikalarla 
ulaşabilecekleri ifade edilmektedir (Tanzi & Schuknect 2000: 99-119).

Bu çalışmada 35 OECD ülkesinde kamu kesimi büyüklüğünün performans 
hesaplaması, 1990-2016 yılları arasındaki dönemde ARAS yöntemiyle analiz 
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edilmektedir. Çalışmada, kamu kesiminin performansı literatürde genel kabul 
gören kamu kesimi büyüklüğü perspektifinden ele alınmaktadır. Ülkelerin 
kamu kesimi büyüklüğü ise Tanzi ve Schuknecht (2000) çalışmasında 
yapılan kamu kesimi büyüklüklerine göre ülke sınıflandırması temeline 
dayanmaktadır. Söz konusu sınıflandırma kapsamında incelenen 35 OECD 
ülkesi önce kamu kesimi büyüklüklerine göre gruplandırılmakta, sonrasında 
ise aşağıda açıklanan değişkenler bazında ARAS yöntemi ile kamu kesiminin 
performans ölçümü gerçekleştirilmektedir. 

Çalışmada ayrıca Avrupa Merkez Bankası tarafından da kabul edildiği 
gibi, kamu harcamalarının sosyo-ekonomik değişkenler üzerindeki 
etkisinin artmasının kamu kesiminin performansını artırdığı kabul 
edilmektedir. Değişkenlerin ele alınan dönem için ortalama değerleri 
kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise; yapısal değişkenleri analiz etmek ve 
ekonomik performanstaki değişiklikleri kamu kesimi için gözlemlemektir. 
Çalışmada kamu kesiminin performansı kamunun faaliyetlerinin sonuçları 
olarak açıklanmaktadır. Devletin faaliyetleri ekonomik ve sosyal göstergeleri 
etkileyen temel kilit noktasını oluşturduğu için de ülkelerde kamunun 
büyüklüğüne bağlı olarak kamu kesimi performans endeksi hesaplaması 
yapılmaktadır. Endeks hesaplanmasında da kamu harcamalarının diğer 
değişkenler üzerindeki etkisi baz alınmaktadır. 

7.1. Değişkenlerin Açıklanması
Çalışmadaki değişkenleri; kamu harcamalarının milli gelire oranı (1990-

2016)3, büyüme oranı (1990-2016)4, enflasyon oranı (1990-2016)5, işsizlik 
oranı (1990-2016)6, İnsani Gelişim Endeksi (İGE) (1990-2015), yönetişim 
göstergesi (2002-2016) ve Gini katsayısı (2010-2015) oluşturmaktadır.7 
İstikrar fonksiyonu enflasyon ve büyümeyi içermektedir. Gelir dağılımını 
açıklamak için Gini Katsayısı kullanılmaktadır. İstikrar ve gelir dağılımı 

3     Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, İrlanda, İsrail, G. Kore, Letonya, 
Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Slovenya verileri 1995 yılından, Türkiye’nin ise 
2000 yılından sonra başlamaktadır. Ayrıca İsrail’in 1995-1999 yılları, Letonya’nın 
1995-1997 yılları ve Birleşik Devletler’in 1990-2000 verileri OECD Data veri 
setinden elde edilmiştir.

4     Çek Cumhuriyeti’nin verileri 1996, Estonya 1994, Yunanistan 1991, Slovakya 
1994, Slovenya 1993 ve Letonya 1993’ten sonra başlamaktadır.

5     Çek Cumhuriyeti’nin verileri 1996, Estonya 1994, Almanya 1992, İrlanda 
1996, Slovakya 1994, Slovenya 1993 ve Letonya 1993’ten sonra başlamaktadır. 

6     Çek Cumhuriyeti’nin verileri 1995, Estonya 1993, Slovakya 1993, Slovenya 
1992 ve Letonya 1992’den sonra başlamaktadır.

7     Kamu Harcamalarının Milli Gelire Oranı, Büyüme Oranı, Enflasyon Oranı, 
İşsizlik Oranı IMF World Economic Outlook Database, Yönetişim Oranları 
Worldbank Governance Indicators, Gini katsayıları ve İGE verileri ise Human 
Development Data veri setlerinden elde edilmiştir. Tüm değişkenlerin 1990-2016 
yılları arasındaki verilerine ulaşılamadığı için bazı değişkenlerin farklı yıllardaki 
ortalaması alınmak zorunda kalınmıştır.
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değişkenleri kamu faaliyetlerine ilişkin bağlantılı faktörler olarak modele 
dahil edilmektedir. İnsani gelişim endeksi bir ülkenin ekonomik gelişmişlik 
seviyesini açıklamak için kullanılan bir göstergedir. Bu endeks; doğumda 
yaşam beklentisi, okur-yazarlık oranı, okullaşma oranı ve kişi başına düşen 
milli geliri kapsaması nedeniyle modele dahil edilmektedir. İnsani gelişim 
endeksinde yer alan göstergeler diğer çalışmalarda kullanılan eğitim ve 
sağlıkla ilgili çıktıları kapsadığından büyük bir öneme sahiptir. Literatürde 
İGE göstergesinin bazı çalışmalarda kullanıldığı, ayrıca Tanzi (2015) 
çalışmasında da söz konusu endeksi kullanmanın kamu harcamalarının 
refah etkisini ölçmede performansa dayalı bir metodoloji olduğuna da 
vurgu yapılmaktadır (Tanzi, 2015: 251). Yönetişim göstergesi ise hesap 
verilebilirlik, yolsuzluk, hukuk kuralı, hükümetin etkinliği, politik istikrar 
ve terörizm değişkenlerinin ortalamalarını içermektedir. Özetle, çalışmada 
girdi olarak kullanılan değişken kamu harcamalarının milli gelir içindeki 
payı iken; çıktılar yukarıda sayılan diğer değişkenlerden oluşmaktadır. 

Uygulama aşamasından önce Tablo 1’de, analizde girdi olarak kullanılan 
kamu harcamalarının milli gelir içindeki paylarına göre OECD ülkeleri, Tanzi-
Schuknecht modeli çerçevesinde kategorize edilmektedir. Uygulamadan 
elde edilen bulgular, bu sınıflandırma temelinde değerlendirilmektedir. Buna 
göre incelenen OECD ülkelerinin 7’si büyük hükümet iken, 15’i orta ve 13’ü 
küçük hükümet sınıflandırmasında yer almaktadır. İlgili yıllar arasında OECD 
ülkelerinin genel ortalaması ise %41.8’dir. 

Tablo 1: OECD Ülkelerinin Kamu Büyüklüklerinin Sınıflandırılması 
(1990-2016)

Büyük Hükümetler
KH/GSYH - %50 ve 

Üzeri

Orta Hükümetler
KH/GSYH - %40-%50 

Arası

Küçük Hükümetler
KH/GSYH - % 40 ve 

Altı
Danimarka 54.9 Macaristan 49.6 Birleşik 

Krallık 38.4

İsveç 54.8 Almanya 46.4 İrlanda 37.6
Fransa 53.8 Hollanda 46.4 Yeni Zelanda 36.8
Finlandiya 53.4 Yunanistan 46.2 Letonya 36.7
Belçika 52.4 Portekiz 45.9 Estonya 37.6
Avusturya 51.8 Norveç 45.6 Türkiye 36.1
İtalya 50.1 Polonya 44.4 ABD 35.8

İzlanda 44.0 Japonya 35.0
İsrail 43.4 Avustralya 35.1
Slovakya 43.3 İsviçre 32.4
Kanada 43.1 Meksika 23.9
İspanya 42.7 Şili 22.2
Slovenya 42.6 G. Kore 18.8
Çek 
Cumhuriyeti 42.5

Lüksemburg 42.0
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7.2. ARAS Yöntemi 
Çok kriterli karar verme yöntemleri, günümüzde karmaşıklaşan ve 

zorlaşan karar verme sürecini hızlandırmakta ve daha etkin sonuçların 
alınmasına imkan tanımaktadır. İstatistiksel ve matematiksel işlemler 
neticesinde doğru karar vermeyi amaçlayan çok kriterli karar verme 
yöntemleri, günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Çalışmada 
kullanılan ARAS yöntemi ise çok kriterli karar verme alanında yeni 
yöntemlerden birisidir (Yıldırım, 2015: 285).

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Additive Ratio Assesement 
(ARAS) yöntemini, Turskis ve Zavadskas literatüre kazandırmıştır 
(Zavadskas ve Turskis, 2010). Bu yöntemde, değişkenlerin (alternatiflerin) 
nisbi etkinliğini belirleyen fayda fonksiyonu, kriter ağırlıklarıyla orantılı 
olarak saptanmaktadır (Zavadskas vd., 2010: 126). Klasik yaklaşıma göre, 
çok kriterli karar verme yöntemlerinde sübjektif bir sıralama söz konusu 
olmakta ve alternatiflerin tercih edilmesinde kullanılan fayda fonksiyonunu 
ideal pozitif alternatif ile kıyaslanmaktadır. ARAS yönteminde ise 
alternatiflerin seçimi, optimal alternatifin fayda fonksiyon skoruna göre 
belirlenmektedir. Örnek vermek gerekirse, çalışmada kullanılan ideal 
(optimal) değer 10 ise seçilen en iyi alternatifin değeri diğer yöntemlerde 
olduğu gibi 10 olmayıp, 10’a en yakın değer olarak belirlenmektedir 
(Sliogeriene vd., 2013: 13).

6 aşamadan oluşan ARAS yönteminin metodolojisi şu şekildedir 
(Stanujkic ve Jovanovic, 2012: 547-550):

İlk aşamada diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine benzer şekilde 
modelin karar matrisi oluşturulmaktadır. Oluşturulan karar matrisinde, 
daha önce belirtildiği üzere ARAS yöntemini diğerlerinden farklı kılan, 
ideal (optimal) değerlerden oluşan bir satır yer almaktadır. (m) alternatif 
sayısını, (n) kriter sayısını göstermek üzere (X) karar matrisi aşağıdaki 
gibidir:
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ij in
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   ; i=0,1, ….,m     j=0,1,…,n          (1)

Karar matrisinde yer alan xij (i) alternatifin (j) kriterdeki performans 
değerini; x0j ise (j) kriterin ideal değerini göstermektedir. Karar matrisinden 
sonraki aşamada ise minimum ve maksimum performans değerlerinden, 
ideal değer satırı modele eklenmektedir.
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İkinci aşamada, aşağıda belirtilen formül (2) ve (3) ile normalize karar 
matrisi hesaplanmaktadır:
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Formüle göre, (i) alternatifin (j) kriter bakımından normalize edilen 
değeri minimum ve maksimum değerler çerçevesinde rij şeklinde ifade 
edilmektedir.

Üçüncü aşamada, ağırlıklı normalize karar matrisi eşitlik (4) yardımı 
ile hesaplanmaktadır. Buna göre,  (i) alternatifin (j) kriteri bakımından 
ağırlıklı normalize edilen değeri vij ile ifade edilmektedir.

vij= wj. rij ; i=1,2,….,m     (4)

Dördüncü aşamada, tüm alternatifler için performans endeksleri, eşitlik 
(5) çerçevesinde hesaplanmaktadır.  
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v
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; i=0,1,…,m      (5)

Beşinci aşamada, tüm alternatiflerin fayda değerleri eşitlik (6) 
kapsamında hesaplanmaktadır: 

Qi=
i

o

S
S  

; i=,1,2…,m      (6)

Son aşamada ise tüm alternatifler fayda endekslerine göre büyükten 
küçüğe doğru sıralanmaktadır. İdeal değerin, doğal olarak 1 çıkması diğer 
deyişle en iyi alternatif olması gerekmektedir. Diğer alternatifler ise ideal 
değere en yakın olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.  

7.3. Uygulama
Yukarıdaki aşamalar kapsamında model oluşturularak, Tablo 2, 3, 4, 5, 

6 ve 7’de ARAS yöntemi uygulanmaktadır. ARAS yöntemine özel olan ideal 
değer satırı ise tabloların en sonunda gösterilmektedir. İdeal değer satırı 
oluşturulurken büyüme oranı (GSYH), insani gelişmişlik endeksi (İGE) 
ve Yönetişim rasyosunun (Yön.) maksimum değerleri, enflasyon oranı 
(Enf.), işsizlik oranı (İşs.) ve Gini katsayısının (Gini) minimum değerleri 
alınmaktadır.
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Analizde kullanılan karar matrisi (veri seti) Tablo 2’de gösterilmektedir. 
Tablo 2: Karar Matrisi

Ülkeler GSYH İGE Yön. Enf. İşs. Gini Ülkeler GSYH İGE Yön. Enf. İşs. Gini

Avusturya 1.95 0.85 93.50 1.95 4.61 0.30 G. Kore 5.28 0.83 71.92 3.72 3.47 0.30
Avustralya 3.05 0.91 91.73 2.59 6.72 0.34 Letonya 3.15 0.76 69.79 7.25 11.7 0.35
Belçika 1.78 0.87 87.78 1.99 8.06 0.27 Lüksemburg 3.84 0.85 96.26 2.28 3.92 0.34
Kanada 2.22 0.88 93.51 1.99 8.01 0.33 Meksika 2.81 0.71 44.31 10.2 3.88 0.48
Şili 4.83 0.78 82.12 6.13 7.84 0.50 Hollanda 2.09 0.88 93.88 2.01 5.19 0.28

Çek Cumh. 2.51 0.83 77.70 3.10 6.49 0.26 Yeni Zel. 2.79 0.87 97.05 2.08 6.25 0.33

Danimarka 1.62 0.87 96.17 1.85 6.08 0.29 Norveç 2.36 0.91 97.26 2.19 4.09 0.25
Estonya 3.81 0.79 80.28 5.09 9.59 0.33 Polonya 3.24 0.79 72.11 13.7 12.2 0.32
Finlandiya 1.61 0.85 98.43 1.83 9.73 0.27 Portekiz 1.57 0.79 83.03 3.27 7.88 0.36
Fransa 1.56 0.85 83.88 1.67 9.46 0.33 Slovakya 4.17 0.78 72.50 4.53 14.2 0.26
Almanya 1.65 0.87 89.53 1.66 7.61 0.30 Slovenya 2.76 0.83 81.30 5.68 7.27 0.25
Yunanistan 0.90 0.82 65.74 5.16 13.0 0.36 İspanya 2.13 0.83 76.10 2.93 17.3 0.35
Macaristan 1.24 0.78 73.58 10.84 8.08 0.30 İsveç 2.14 0.88 96.81 1.97 7.62 0.27
İzlanda 2.78 0.86 95.37 4.42 3.96 0.26 İsviçre 1.62 0.89 97.01 1.06 3.18 0.31
İrlanda 5.73 0.86 91.00 1.48 10.0 0.32 Türkiye 4.71 0.67 46.84 38.5 8.73 0.40

İsrail 4.41 0.85 65.13 4.96 9.24 0.42 Bir. Krallık 1.95 0.87 83.54 2.43 6.82 0.32

İtalya 0.71 0.84 67.95 2.78 9.54 0.35 ABD 2.42 0.89 86.21 2.44 6.05 0.41

Japonya 1.17 0.86 86.01 0.43 3.89 0.32 İdeal Değer 5.73 0.91 98.43 0.43 3.18 0.26

Tablo 3 ise normalize performans değerlerini göstermektedir. 
Tablo 3: Normalize Performans Değerleri

Ülkeler GSYH İGE Yönetişim Enflasyon İşsizlik Gini Kat.
Avusturya 0.019833 0.028046 0.031335 0.030156 0.038275 0.029078
Avustralya 0.031034 0.030016 0.030742 0.022687 0.026224 0.025412
Belçika 0.018075 0.028679 0.029419 0.029474 0.02186 0.032133
Kanada 0.022567 0.029211 0.031338 0.029592 0.022008 0.026317
Şili 0.049117 0.025732 0.027523 0.009587 0.022487 0.017562
Çek Cumh. 0.025498 0.027371 0.026042 0.018946 0.027149 0.03398
Danimarka 0.016464 0.028978 0.032232 0.031688 0.029016 0.030477
Estonya 0.038736 0.026244 0.026904 0.011547 0.018388 0.026794
Finlandiya 0.016426 0.028226 0.032989 0.032074 0.018126 0.032726
Fransa 0.015909 0.028229 0.028113 0.035119 0.01863 0.026794
Almanya 0.016819 0.028919 0.030006 0.035439 0.023175 0.029465
Yunanistan 0.009129 0.027171 0.022033 0.011395 0.013536 0.024166
Macaristan 0.012662 0.025825 0.024661 0.005423 0.021823 0.028983
İzlanda 0.028321 0.028631 0.031962 0.013304 0.044513 0.03297
İrlanda 0.058285 0.028432 0.030499 0.039609 0.017488 0.027289
İsrail 0.044854 0.028277 0.021828 0.01185 0.019071 0.020722
İtalya 0.007188 0.027728 0.022774 0.021137 0.018484 0.025196
Japonya 0.01193 0.028585 0.028827 0.135314 0.04533 0.027629
G. Kore 0.053686 0.027564 0.024103 0.015796 0.050814 0.029416
Letonya 0.03202 0.02509 0.023389 0.008108 0.01504 0.024983
Lüksemburg 0.039026 0.028308 0.032262 0.025818 0.045025 0.025485
Meksika 0.028599 0.023496 0.01485 0.005731 0.045396 0.0184
Hollanda 0.021237 0.029316 0.031465 0.029222 0.033995 0.031674
Yeni Zelanda 0.028374 0.029003 0.032525 0.028202 0.028216 0.026474
Norveç 0.024058 0.030275 0.032597 0.026819 0.04311 0.034243
Polonya 0.032999 0.026095 0.024169 0.004261 0.014345 0.027629
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Portekiz 0.015934 0.026085 0.027826 0.01798 0.022379 0.024636
Slovakya 0.042428 0.026012 0.024297 0.012985 0.012396 0.03398
Slovenya 0.028061 0.027628 0.027248 0.010343 0.024247 0.034644
İspanya 0.021692 0.027529 0.025505 0.020049 0.010149 0.024704
İsveç 0.021801 0.029053 0.032444 0.029796 0.023136 0.032487
İsviçre 0.016529 0.029493 0.032511 0.055461 0.055493 0.028066
Türkiye 0.047916 0.022214 0.015697 0.001524 0.020185 0.022062
Birleşik Krallık 0.019846 0.028691 0.027999 0.024196 0.025849 0.027205
ABD 0.024661 0.029573 0.028894 0.024056 0.029149 0.021579
İdeal Değer 0.058285 0.030275 0.032989 0.135314 0.055493 0.034644

Analizdeki normalize performans değerlerinin ağırlıklandırma 
işleminde objektif bir yol izlenmesi açısından, tüm değişkenlere eşit ağırlık 
katsayısı atanmaktadır. Buna göre, çalışmada altı tane değişken olmasından 
hareketle, her bir değişken 0.17 (1/6) ile çarpılmaktadır. 

Tablo 4 ağırlıklandırılan normalize değerleri ifade etmektedir. 
Tablo 4: Ağırlıklı Normalize Performans Değerleri

Ülkeler GSYH İGE Yönetişim Enflasyon İşsizlik Gini Kat.
Avusturya 0.003305 0.004674 0.005222 0.005026 0.006379 0.004846
Avustralya 0.005172 0.005003 0.005124 0.003781 0.004371 0.004235
Belçika 0.003013 0.00478 0.004903 0.004912 0.003643 0.005356
Kanada 0.003761 0.004869 0.005223 0.004932 0.003668 0.004386
Şili 0.008186 0.004289 0.004587 0.001598 0.003748 0.002927
Çek Cumh. 0.00425 0.004562 0.00434 0.003158 0.004525 0.005663
Danimarka 0.002744 0.00483 0.005372 0.005281 0.004836 0.00508
Estonya 0.006456 0.004374 0.004484 0.001925 0.003065 0.004466
Finlandiya 0.002738 0.004704 0.005498 0.005346 0.003021 0.005454
Fransa 0.002652 0.004705 0.004685 0.005853 0.003105 0.004466
Almanya 0.002803 0.00482 0.005001 0.005906 0.003862 0.004911
Yunanistan 0.001521 0.004529 0.003672 0.001899 0.002256 0.004028
Macaristan 0.00211 0.004304 0.00411 0.000904 0.003637 0.004831
İzlanda 0.00472 0.004772 0.005327 0.002217 0.007419 0.005495
İrlanda 0.009714 0.004739 0.005083 0.006602 0.002915 0.004548
İsrail 0.007476 0.004713 0.003638 0.001975 0.003179 0.003454
İtalya 0.001198 0.004621 0.003796 0.003523 0.003081 0.004199
Japonya 0.001988 0.004764 0.004805 0.022552 0.007555 0.004605
G. Kore 0.008948 0.004594 0.004017 0.002633 0.008469 0.004903
Letonya 0.005337 0.004182 0.003898 0.001351 0.002507 0.004164
Lüksemburg 0.006504 0.004718 0.005377 0.004303 0.007504 0.004248
Meksika 0.004767 0.003916 0.002475 0.000955 0.007566 0.003067
Hollanda 0.003539 0.004886 0.005244 0.00487 0.005666 0.005279
Yeni Zelanda 0.004729 0.004834 0.005421 0.0047 0.004703 0.004412
Norveç 0.00401 0.005046 0.005433 0.00447 0.007185 0.005707
Polonya 0.0055 0.004349 0.004028 0.00071 0.002391 0.004605
Portekiz 0.002656 0.004347 0.004638 0.002997 0.00373 0.004106
Slovakya 0.007071 0.004335 0.004049 0.002164 0.002066 0.005663
Slovenya 0.004677 0.004605 0.004541 0.001724 0.004041 0.005774
İspanya 0.003615 0.004588 0.004251 0.003341 0.001692 0.004117
İsveç 0.003633 0.004842 0.005407 0.004966 0.003856 0.005414
İsviçre 0.002755 0.004915 0.005419 0.009243 0.009249 0.004678
Türkiye 0.007986 0.003702 0.002616 0.000254 0.003364 0.003677
Birleşik Krallık 0.003308 0.004782 0.004667 0.004033 0.004308 0.004534
ABD 0.00411 0.004929 0.004816 0.004009 0.004858 0.003596
İdeal Değer 0.009714 0.005046 0.005498 0.022552 0.009249 0.005774
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Tablo 5 ise ülkelerin performans endekslerini göstermektedir.
Tablo 5: Performans Endeks Tablosu

Ülkeler Si Değeri Ülkeler Si Değeri Ülkeler Si Değeri
Avusturya 0.029454 Macaristan 0.019896 Norveç 0.03185
Avustralya 0.027686 İzlanda 0.02995 Polonya 0.021583
Belçika 0.026607 İrlanda 0.0336 Portekiz 0.022473
Kanada 0.026839 İsrail 0.024434 Slovakya 0.025349
Şili 0.025335 İtalya 0.020418 Slovenya 0.025362
Çek 
Cumhuriyeti 0.026498 Japonya 0.046269 İspanya 0.021605

Danimarka 0.028142 G. Kore 0.033563 İsveç 0.02812
Estonya 0.024769 Letonya 0.021438 İsviçre 0.036259
Finlandiya 0.026761 Lüksemburg 0.032654 Türkiye 0.0216

Fransa 0.025466 Meksika 0.022746 Birleşik 
Krallık 0.025631

Almanya 0.027304 Hollanda 0.029485 ABD 0.026319
Yunanistan 0.017905 Yeni Zelanda 0.028799 İdeal Değer 0.057833

Tablo 6’da analizin neticesinde alternatiflerin sıralandığı son aşamaya 
temel teşkil eden fayda değerleri yer almaktadır. Burada en önemli nokta, 
ideal değerin 1 olarak bulunması yani optimal değeri temsil etmesidir. Bu 
sonuç, yapılan analizin güvenirliğine işaret etmektedir. Çünkü optimal 
değer, analizde yer alan değişkenlerin en iyi (optimal) değerlerinden 
oluşmakta ve doğal olarak etkinlik değeri en yüksek endeks değeri olan 1 
olarak çıkması beklenmektedir. 

Tablo 6: Fayda Değerleri (Qi) Tablosu
Ülkeler Qi Değeri Ülkeler Qi Değeri Ülkeler Qi Değeri
Avusturya 0.509286 Macaristan 0.344023 Norveç 0.550725
Avustralya 0.478715 İzlanda 0.517871 Polonya 0.37319
Belçika 0.460058 İrlanda 0.580984 Portekiz 0.388585
Kanada 0.464072 İsrail 0.422484 Slovakya 0.438319
Şili 0.438061 İtalya 0.353046 Slovenya 0.438532
Çek 
Cumhuriyeti 0.458173 Japonya 0.800044 İspanya 0.373567

Danimarka 0.486613 G. Kore 0.580343 İsveç 0.486217
Estonya 0.42828 Letonya 0.370693 İsviçre 0.626954
Finlandiya 0.462728 Lüksemburg 0.564624 Türkiye 0.373479

Fransa 0.440329 Meksika 0.393294 Birleşik 
Krallık 0.443187

Almanya 0.472111 Hollanda 0.509823 ABD 0.455078
Yunanistan 0.309595 Yeni Zelanda 0.497964 İdeal Değer 1

Tablo 7’de ise alternatifin fayda değerleri, ideal değere yani 1’e en yakın 
olandan en uzak olana doğru sıralanmaktadır. Tablo 8’e göre performansı 
en yüksek ülke Japonya iken, performansı en düşük ülke Yunanistan’dır. 
Özellikle işsizlik ve enflasyon oranı çok düşük olan, gelir dağılımı ve insani 
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gelişmişlik endeksi açısından dünyadaki en önde gelen ülkelerden biri olan 
Japonya’nın birinci olması beklenen bir sonuçtur. Öte yandan son yıllarda 
ciddi ekonomik sorunlarla mücadele eden Yunanistan’ın sonuncu sırada 
yer alması da çalışmanın güvenirliğini artıran bulgulardandır. Ayrıca, 
Euro Bölgesi’nin 5 kırılgan ülkesi olarak adlandırılan PIIGS ülkelerinin 
(Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) 4 tanesinin analizde son 
sıralarda yer aldığı görülmektedir. İrlanda’nın üst sıralarda yer alması ise 
insani gelişmişlik endeksinin, Gini katsayısının ve yönetişim rasyolarının 
optimal seviyeye oldukça yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Analizin 
Tanzi-Schuknecht modeli kapsamında değerlendirilmesi durumunda da 
çarpıcı sonuçlara ulaşılmaktadır. Sıralamadaki ilk 4 ve ilk 10 ülke içindeki 
5 ülkenin küçük hükümetlerden oluşması dikkat çekicidir. Yine ilk 10 
ülke değerlendirildiğinde; 4 ülkenin orta hükümet, sadece bir tanesinin 
büyük  hükümet olduğu görülmektedir. Küçük kamu kesimine sahip 
olan Türkiye’nin son sırada yer almasının nedenleri arasında; kayıp yıllar 
olarak adlandırılan 90’ların analizde yer alması, kamu harcamaları içindeki 
önemli bir payın borç faiz ödemelerine tahsis edilmesi, terörizm ve hesap 
verilebilirlik başta olmak üzere yönetişim verilerinde OECD ülkeleri 
içinde en kötü durumda olması ve enflasyon sorununun kronikleşmesi gibi 
hususlar sayılabilir.  

Tablo 7: Alternatiflerin Sıralanması 

Ülkeler Qi Değeri Ülkeler Qi Değeri Ülkeler Qi Değeri

1 Japonya 0.800043989 13 Avustralya 0.478714957 25 Estonya 0.428280048

2 İsviçre 0.62695352 14 Almanya 0.472110852 26 İsrail 0.422484206

3 İrlanda 0.580983897 15 Kanada 0.464072281 27 Meksika 0.393293865

4 G. Kore 0.580342768 16 Finlandiya 0.462728044 28 Portekiz 0.38858479

5 Lüksemburg 0.564623591 17 Belçika 0.460058045 29 İspanya 0.373567197

6 Norveç 0.550724511 18 Çek Cumh. 0.45817261 30 Türkiye 0.373479384

7 İzlanda 0.517871053 19 ABD 0.455077776 31 Polonya 0.373190077

8 Hollanda 0.509823271 20 Birleşik 
Krallık 0.443187233 32 Letonya 0.370692709

9 Avusturya 0.509285676 21 Fransa 0.440328618 33 İtalya 0.353045914

10 Yeni Zelanda 0.497964067 22 Slovenya 0.438531621 34 Macaristan 0.344022944

11 Danimarka 0.486612657 23 Slovakya 0.43831932 35 Yunanistan 0.309594781

12 İsveç 0.486217397 24 Şili 0.438061287

*Mavi: Küçük  Hükümetler, Yeşil: Orta  Hükümetler, Gri: Büyük  Hükümetler.

Kamu kesimi büyüklüklerini baz alan Tanzi-Schuknecht modeli 
çerçevesinde daha kapsamlı yorum yapabilmek için Tablo 8 oluşturulmuştur. 
Tablo 8’de, ülkeler Tablo 1’e göre sınıflandırılarak, fayda değerlerinin 
ortalamaları alınmaktadır. Böylece hangi büyüklükteki hükümetlerin 
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daha iyi performans sergiledikleri belirlenebilmektedir. Bulgular, küçük 
hükümetlerin en yüksek performansı sergilediklerini göstermektedir.  
İkinci sırada yer alan büyük hükümetler ile son sırada yer alan orta 
hükümetlerin fayda değerleri birbirine çok yakındır. Küçük hükümetlerin 
fayda değerlerinin ortalaması ise kayda değer bir farkla ilk sırada yer 
almaktadır. Özetle, kamu kesimi büyüklüğü daha küçük olan yani daha az 
kamu harcaması yapan ülkelerin daha iyi performans sergiledikleri sonucu 
bulgularla ortaya konulmaktadır.  

Tablo 8: Ülke Sınıflandırmalarının Performans Endeksleri
Küçük Hükümetler

KH/GSYH - %40 ve Altı
Büyük Hükümetler

KH/GSYH - %50 ve Üzeri
Orta Hükümetler

KH/GSYH - %40-%50 Arası

Japonya 0.800044 Avusturya 0.509286 Lüksemburg 0.564624

İsviçre 0.626954 Danimarka 0.486613 Norveç 0.550725

İrlanda 0.580984 İsveç 0.486217 İzlanda 0.517871

G. Kore 0.580343 Belçika 0.460058 Hollanda 0.509823

ABD 0.455078 Fransa 0.440329 Almanya 0.472111

Avustralya 0.478715 Finlandiya 0.462728 Kanada 0.464072

B. Krallık 0.443187 İtalya 0.353046 İsrail 0.422484

Şili 0.438061 Çek Cumh. 0.458173

Meksika 0.393294 Slovenya 0.438532

Estonya 0.42828 Slovakya 0.438319

Türkiye 0.373479 İspanya 0.373567

Yeni Zel. 0.497964 Portekiz 0.388585

Letonya 0.370693 Polonya 0.37319

Yunanistan 0.309595

Macaristan 0.344023

1 0.497467 2 0.456897 3 0.441713

8. SONUÇ 

Hükümetler ekonomiye çeşitli nedenlerle müdahalelerde bulunmakta-
dırlar. Söz konusu müdahale ise kamu kesiminin büyüklüğünü artırıcı bir 
rol oynamaktadır. İktisadi düşünce akımları çerçevesinde devletin ekono-
mideki rolünün değişmesiyle beraber, devletin ekonomideki payında da 
değişiklikler gündeme gelmiştir. Kamu kesiminin ekonomideki payının ve 
büyüklüğünün ölçülmesinde kullanılan bazı göstergeler mevcuttur. Maliye 
yazınında kullanılan en önemli ölçüt ise kamu harcamalarının milli gelir 
içindeki rasyosudur. Bu çerçevede söz konusu rasyo ile bir ülkedeki kamu 
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kesiminin büyüklüğü ve ülkeler arasındaki karşılaştırmalar hakkında bilgi 
edinilebilmektedir. 

Kamu harcamaları yıllar itibariyle ülkelerde artış/azalış göstermektedir. 
Bazı iktisatçılar tarafından kamu harcamalarının günümüz düşünce 
akımları içinde bile artışı normal karşılanırken, bazıları tarafından ise 
harcamaların azaltılması gerektiği, devletin küçültülmesinin iyi olacağı 
vurgulanmaktadır. Kamu harcamalarının kamusal malların sunumu ve 
dışsallıklar ile diğer sosyo-ekonomik amaçlarla gerçekleştirildiği ifade 
edildiği gibi, kamu harcamalarının çeşitli sıkıntıları da beraberinde 
getirdiği  bilinmektedir. Tanzi (2015) çalışmasında kamu harcamalarının 
yüksekliğinin harcamalarda etkinsizlik, daha yüksek vergi oranlarının 
gereksinimi ve karmaşık bir vergi sistemi, bedavacılık ve rant kollama 
faaliyetlerinin varlığı, karmaşık yönetişim problemleri, makroekonomik 
problemlerin sebep olduğu yüksek kamu borçlanması, gelir dağılımdaki 
yatay eşitsizlik ve fakirlik tuzağı gibi sorunlara yol açtığını ifade etmektedir 
(Tanzi, 2015: 252). 

Klasik dönemde ekonomiye kamu müdahalesi minimum düzeyde iken, 
Keynesyen görüşle birlikte kamunun ekonomiye müdahalesinde bir artış 
görülmektedir. 1950 sonrasında ise özellikle yüksek kamu harcamalarıyla 
kamunun ekonomik ve sosyal problemleri çözeceğine dair büyük bir 
iyimserlik mevcuttu. Bu iyimserlik hükümetlerin ek sorumluluklar 
almasıyla sonuçlandı. Ancak 1960’dan beri bütün endüstrileşmiş ülkelerde 
kamu harcamaları önemli ölçüde artmasına rağmen, çeşitli sosyal ve 
ekonomik hedeflerin başarılmasında sınırlı bir performans sergilediği de 
literatürde tartışılmaktadır. Bazı iktisatçılara göre 1960’dan sonraki artan 
kamu harcamaları önceki dönemlere göre ekonomik ve sosyal açıdan 
daha az üretkendir (Tanzi & Schuknecht, 2000: 99-100). Bu kapsamda 
yapılan çalışmalar kamu harcamalarının etkinliği ve performansı üzerine 
odaklanmaktadır. Çalışmaların bir kısmı ise kamu harcamalarının 
etkinliği ve performansını kamu kesiminin büyüklüğüne bağlı olarak 
analiz etmektedir.  Bu yaklaşım, kamu kesiminde girdi ve çıktı ile etkinlik 
analizlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan dolayı 
daha uygulanabilir olarak görülmektedir. Kamu kesiminin etkinliği ve 
performansının kamu kesimi büyüklüğü çerçevesinde incelenmesi, devletin 
faaliyetlerinin (harcamalarının) diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ne 
olduğu sorusuna cevap aramayı gerektirmektedir. 

Bu çalışmada, kamu kesimi büyüklüğü temel alınarak OECD 
ülkelerinin performansları kapsamlı rasyolarla analiz edilmektedir. Ülkeler 
kamu kesimi büyüklüklerine göre kategorize edilirken, Tanzi-Schuknecht 
modeli esas alınmaktadır. Bu modele göre, OECD ülkelerinin %20’si büyük 
hükümetlerden, yaklaşık %40’ı ise küçük hükümetlerden oluşmaktadır. 
Modern dönemde kamu kesiminin artan fonksiyonlarına paralel olarak, 
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analizde kullanılan çıktı yelpazesi (ekonomik, sosyal, yönetişim ve gelir 
dağılımı) geniş tutulmaktadır. Böylece kamu harcamaları büyüklüğünün, 
kamu kesiminin istikrar, kaynak tahsisi ve bölüşüm gibi temel fonksiyonları 
üzerindeki etkisi incelenebilmektedir. ARAS yöntemi ile gerçekleştirilen 
analizin sonucuna göre, küçük hükümetlerin daha yüksek performans 
sergiledikleri tespit edilmektedir. Bu sonuç, hükümetlerin kamu 
harcamalarının niceliğinden ziyade niteliğine odaklanması gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Diğer yandan daha yüksek kamu harcaması 
gerçekleştirmelerine rağmen beklenen performansı gösteremeyen ülkelerin 
varlığı, 1970’lerden sonra gündeme gelen “devletin başarısızlığı” konusunu, 
bu ülkeler açısından da tartışmaya açmaktadır.
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YEREL YÖNETİMLERDE OPTİMUM HİZMET ALANI 
ÖLÇÜTÜ: TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 1

THE CRITERION OF OPTIMUM SERVICE AREA IN: LOCAL 
GOVERNMENT AN ASSESSMENT ON METROPOLITAN 

MUNICIPALITIES IN TURKEY

Erdoğan TEYYARE 2, Esra KESKİN 3

ÖZET

Ülkelerin iktisadi alandaki nihai amaçlarından birisi de toplum refahının 
en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Bunu yapabilmenin temel şartlarından biri de 
kaynakların etkin ve verimli bir biçimde dağıtılmasıdır. Optimum hizmet alanı; 
kamu hizmetlerinin en etkin ve verimli sunulabileceği alan ya da nüfusu temsil 
eder. Optimal hizmet alanının belirlenmesinde, literatürde genel olarak, kamu 
hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabileceği coğrafi alan, mahalli idare sayısı 
ve mahalli idare birimleri için optimum nüfus düzeyinin ne olduğu konuları yer 
almaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerde optimum hizmet alanının belirlenmesi 
amacıyla nüfus, kişi başına düşen ortalama gelir ve harcama düzeyleri göz önünde 
bulundurularak konu araştırılmıştır. Çalışmada; yıllara göre ortalama kişi başına 
düşen gelir, illerin harcama düzeyleri ve nüfus verileri kullanılmıştır. Bu çerçevede 
Türkiye bulunan 30 Büyükşehir Belediyesi kapsamında “hizmet maliyetleri ve 
kişi başına gelir ölçütü” kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca buna ek 
olarak Türkiye açısından ulusal düzeyde optimum hizmet alanı değerlendirilmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre hızlı ve dinamik bir büyüme potansiyeline sahip olan 
Türkiye’de ve buna bağlı olarak büyükşehir belediyelerinde, hizmet maliyetleri ve 
kişi başına gelir ölçütü dikkate alındığında, nüfus açısından optimal hizmet alanına 
hala ulaşılamadığı ifade edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Optimum Hizmet Alanı, Yerel Yönetimler, Büyükşehir 
Belediyeleri, Optimum Nüfus.
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ABSTRACT

One of the countries ultimate goals in the commercial area is also being reached 
the public welfare to the top level. Being distributed to the sources as efficient and 
productive is one of the basic requirements to achieve this goal. The optimum 
service area represents the population or the area that the public services can be 
provided so as to be most optimum and productive. The geographic area where 
the public services can be provided actively, the number of the local governments 
and the optimum population level required for the local governments units are 
the subjects in the literature used to specify the optimal service area. In this study, 
the issue is researched to define the optimal service area in the local governments 
by being considered the population, average per capita income, and the spending 
levels. The data of average per capita income over the years, spending levels of 
districts and the population are used in this research. Within this framework, the 
evaluations are carried out by using ‘the service costs and the criterion of per capita 
income’ within 30 Metropolitan Municipalities in Turkey. Moreover, the optimal 
service area at the national level is evaluated in terms of Turkey. According to the 
results obtained, it can be mentioned when the service costs and the criterion of 
income per capita are considered that there has not been reached to the optimal 
service area yet in Turkey has rapid and dynamic growth potential and also the 
metropolitan municipalities

Keywords: Optimum Service Area, Local Governments, Metropolitan 
Municipalities, Optimum Population.

GİRİŞ

Mahalli idareleri, bir devlet sınırları içinde bulunan irili ufaklı 
topluluklarda (köy, kasaba, kent vb.) yaşayanların ortak ve yerel nitelikteki 
kamusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni içinde 
oluşturulmuş anayasal kuruluşlar olarak tanımlamak mümkündür. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nda mahalli idareler, şu şekilde tanımlanmıştır; 
“Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 
karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri 
ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” 
(1982, mad. 127). 

Anayasamızda da açıklandığı gibi, mahalli idareler ülkelerin 
yönetiminde merkezi idare kadar önemli bir konuma sahip olan, insanların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayati derecede fonksiyonları bulunan bir 
organizasyondur. Modern çağda mahalli idareler, demokrasinin en temel 
kurumları olarak değerlendirilebilir. Mahalli idareler düzeyinde, halk ve 
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yöneticiler arasındaki coğrafi ve toplumsal mesafe, merkezi yönetime göre 
daha az olduğundan hem gerçek bir “seçim anlayışı”, hem de etkili bir halk 
denetimi varsayımının olduğu öngörülmektedir (Pustu, 2005: 124).  

Mahalli idarelerin geniş ölçeklere yayılması, mahalli idarenin hizmet 
etkinliğinin yanı sıra, iktidarın sahipliği meselesinin de, sorgulanmaya 
başlandığı bir alan olmuştur (Toprak, 2013: 2). Günümüz şartlarında devlet, 
ülkesinin her bölgesine hâkim olamayacak derecede büyümüş, gerekli 
olan mal sunumunda, her yere eşit dağılımı ve yönetimi sağlayamayacak 
kadar ağırlaşmıştır. Bu duruma istinaden geliştirilen, “subsidiarite ilkesi” 
gereğince; mal ve hizmet sunumunu, halka en yakın olan birimin sunması 
gerekmektedir. Bu ilkenin temelini “görev ayrımı” oluştururken, buna ek 
olarak, mali kaynakların ve personellerin de, merkezden ayrı bir yapıya 
bürünmesi gerekmektedir (Güler, 2000: 28).

Optimum olmayan düzeyde gerçekleştirilen, mal ve hizmet sunumu, bir 
takım istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Buna örnek olarak; kaynakların 
israf edilmesi, ihtiyaç duyulan hizmetten etkin şekilde yararlanılamaması, 
yerel halkın memnuniyet beklentisinin karşılanamaması vb. gibi durumlar 
gösterilebilir. Farklı bölgelerde yaşayıp, aynı standartlara sahip olmayan 
insanlar, kamusal mal ve hizmetlerin dağılımına rıza göstermezler ve 
kendilerinin de diğer yüksek standartlara sahip insanlarla, eşit düzeyde 
hizmet alımı talebinde bulunabilirler. Dolayısıyla bu konu, “optimum 
hizmet alanının” belirlenmesi adına ortaya çıkan fikirlerin de, hareket 
noktasını oluşturmaktadır. Optimum hizmet alanı, ilgili kamusal mal ve 
hizmetlerin, en etkin şekilde sunulabileceği alan ya da nüfus düzeyidir. 

1. Mahalli İdarelerin Optimum Hizmet Alanı ve Düzeyi
Kamu ekonomisinin temel amaçlarından biri olan, “kaynakların etkin 

dağılımı ilkesi” gereğince, kamusal hizmetlerin her biri için uygun olan,  
“optimum bir alan” vardır. Optimum hizmet alanı, ilgili kamusal mal ve 
hizmetlerin, en etkin şekilde sunulabileceği alan ya da nüfus düzeyini 
ifade etmektedir. Başka bir tanıma göre optimum hizmet alanı, belirli 
bir bölgede, en uygun şartlarda yaşam sürmek ve gerekli olan iktisadi ve 
sosyal faaliyetleri yerine getirebilmek için, mevcut bölgenin aşırı büyüme 
sonucunda etkinsiz ve verimsiz hale gelerek, büyümesinin kendiliğinden 
durduğu nüfus veya alan büyüklüğüdür (Kara, 2016: 259). Yine başka 
bir tanıma göre, optimum hizmet alanı; azalan marjinal maliyetlerin son 
bulup, tekrar yükselmeye başladığı alan veya düzey olarak tanımlanmıştır 
(Tuncer, 2007: 94). Mahalli idarelerin; mal ve hizmet sunumundan sorumlu 
oldukları bölgenin, optimum düzeye ulaşması, hizmet sunumunun başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilmesinde, oldukça önemli bir hususu temsil 
etmektedir (Türkoğlu, 2007: 244). 



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V238

Uluslararası anlamda, optimum hizmet alanının belirlenmesinde; 
bir takım ilkeler ve öneriler geliştirilmiştir. Ölçek belirleme konusunda, 
dikkate alınması gereken ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Yönetim birimleri için, optimum alan; ilgili mal ve hizmetten 
oluşacak faydanın, belirlenmiş bir alan içerisinde kalmasını 
sağlayacak kadar, geniş tutulmalıdır. Hizmet sunumundan doğacak 
olan yararların ve ya maliyetlerin, diğer yönetim birimlerine etkisi 
minimum düzeyde olmalıdır.

2. Yönetim biriminin, sorumlu olduğu mal ve hizmet sunumunu 
gerçekleştirirken, yasal açıdan yeterli düzeyde yetkiye sahip olması 
gerekmektedir.

3. Yönetim birimleri; çatışma haline gelen çıkarları uyumlaştıracak, 
ihtiyaç ve kaynakları dengeleyecek bir seviyeye gelmesine imkân 
veren fonksiyonel bir yapıda olmalıdır.

4. Yönetim biriminin gerçekleştirdiği hizmetler, o bölgenin halkının 
denetim ve gözetimine açık bulunmalıdır (Advisory Commission 
on Intergovernmental Relations [A.C.I.R], 1963: 5-6).

1.1.Optimum Hizmet Alanını ve Düzeyini Talep Şartlarıyla 
Belirleyen Ölçütler

Çalışmanın bu kısmında, optimum hizmet alanını ve düzeyini, talep 
şartlarına göre belirleyen ölçütlerden bahsedilerek, konunun aydınlatılması 
adına, bir takım değerlendirmeler yapılmıştır. Literatürde, optimum 
hizmet alanının belirlenmesi adına, bu kapsamda değerlendirmeler yapan, 
iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; “Toplumdaki Kişilerin 
İmkân ve İstek Benzerliği Faktörü”, diğeri ise; “İdari Birimin Organizasyon 
Maliyetleri” dir.

1.1.1 Toplumdaki Kişilerin İmkân ve İstek Benzerliği Faktörü 
(Tiebout Hipotezi)

Toplumdaki kişilerin imkân ve istek benzerliği faktöründe belirtilen 
düşünceleri, ilk defa 1956 yılında, Charles Tiebout tarafından dile 
getirilmiştir. Tiebout modeli olarak da bilinen bu yaklaşıma göre, kişilerin, 
yerleşim yerlerine dair verdikleri kararda, farklı bölgelerin sundukları mal 
ve hizmetler ile vergileri dikkate aldıkları varsayılır (Ulusoy & Akdemir 
2013: 96). 

Tiebout’a göre, her birey kendi tercihlerine karşılık gelen mal ve 
hizmetleri sunan yerel alanlara doğru hareket ederek; buralarda yaşamaya 
başlayacaklardır. “Ayakla Oylama (voting by feet) Teorisi” olarak da bilinen 
bu modele göre, bireyler eş zamanlı olarak tercihlerini açıklarlar ve kamu 
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sektöründe kaynakların etkin dağılımının sağlanmasına neden olurlar 
(Yücel, 2007: 31). 

Tiebout’a göre, yerel yönetimler, o bölgede yaşayan ve yaşayacak 
olan insanlara, vergiler ve kamu hizmetleri gibi konularda bir takım 
avantajlar sağlayarak, optimum hizmet alanının belirlenmesine yardımcı 
olabilmektedir. Bu teori gereğince; bireyler, yaşamlarını sürdüreceği 
bölgenin şartlarına bakarak, kendileri için en uygun seçeneği seçerler. 
Böylece “ayaklarıyla oylama” mekanizması da işlemiş olmaktadır. 

Tiebout Hipotezi çerçevesinde geliştirilen, ana ilkeler ve varsayımlar, 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Bireyler, “mobil” olarak kabul edilmektedir ve bu bireyler, çeşitli 
alternatifler arasında, kendi istek ve imkânlarına en uygun olan 
seçeneği seçmektedirler.

2. Bireylerin; yaşadıkları bölgelerin, vergileri ve kamu hizmetleri 
hakkında, tamamen bilgili oldukları varsayılmaktadır. Buna ek 
olarak, bu kişilerin bir yere taşınırken, bu bilgileri kullandıkları 
kabul edilmektedir. 

3. Yetkililer, kamusal mal ve hizmetlerin finansmanını gerçekleştirmek 
için, vergileri ve ya tüketici kullanım bedellerini kullanmaktadır.

4. Yönetimler arası bir bölüşüm, söz konusu olmamaktadır. Bu durumun 
aksine, kamusal hizmetler, tamamen yerel yönetimler tarafından 
gerçekleştirilmelidir vb. (Blankart & Borck 2006: 450-451).

Bu hipotez gereğince; bireylerin, farklı seçenekler arasında tercih yapacak 
olması, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda, kalitenin yükselmesini 
sağlamaktadır. Örneğin; federal bir yönetim sisteminde; idareler arasında 
rekabet ortamının var olması, mal ve hizmet sunumunun verimliliğinde 
oldukça faydalı olacaktır (Öz & Yaraşır 2009: 8). Bu duruma ek olarak; 
bu hipotezde bireyler, yaşamlarına dair bir takım planlamalar yaparken, 
öncelikli olarak, maddi imkân ve isteklerine göre, hareket etmektedirler 
(Karagöz, 2015: 154).

Bu teoride kişiler, eş zamanlı olarak tercihlerini belirtirler ve 
kaynakların etkin kullanımını da, olumlu yönde etkilerler. Ayakla Oylama 
Teorisi’ nde; kişiler, sosyal mal ve hizmetler konusunda, benzer talepleri 
bulunan kişilerle beraber olacaklar ve birbirlerini doğal bir şekilde 
bulmuş olacaklardır. Benzer yönde isteklere sahip olan bireyler, yetkili 
birimlerden aynı şeyler talep edeceğinden dolayı, kamu kaynaklarının 
verimli bir şekilde sunulmasına da katkı sağlamış olacaklardır (Yücel, 
2007: 31). 
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1.1.2 İdari Birimin Organizasyon Maliyetleri 
Yerel yönetimlerin ve idari birimlerin, yönetim giderleri ve diğer 

harcamaları, kamu kaynaklarının etkin ve adil dağılımını, olumsuz yönde 
etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Etkinliği bozacak şekilde gerçekleştirilen 
bu giderler, optimum hizmet alanından uzaklaşılmasına neden olup, 
hizmet sunumunda etkinsizliğe yol açmaktadır (Çetinkaya, 2012: 37-38).

İdari birimin organizasyon maliyetleri ölçütüne gereğince; küçük 
mahalli idarelerde, oylama mekanizması ile tercihlerin yansıtılması, büyük 
idarelere oranla daha etkin çalışır. Kişilerin ihtiyaç ve istekleri birbirine 
benzer olduğunda, bu etkinlik düzeyi daha da fazla olmaktadır. Fakat bu 
uyumu gerçekleştirecek düzeyde idare alanlarının daraltılarak sayılarının 
arttırılması, organizasyon maliyetlerini arttırır. Bu nedenle ilgili ölçüte 
göre, idarenin faaliyet alanının daraltılması, etkinliği azalmasına neden 
olabilir (Öncel, 1981: 35).

1.2. Optimum Hizmet Alanını Ve Düzeyini Arz Şartlarıyla 
Belirleyen Ölçütler

Optimum hizmet alanını ve düzeyini, arz şartlarıyla belirleyen ölçütler; 
“Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü”, “Hizmet Maliyetleri ve 
Nüfus Yoğunlaşması İlişkisi”, “Dışsallık Faktörü” ve “Üretim Tekniğine 
Bağlı Faktörler” den oluşmaktadır. (Öncel, 1981: 29-33).

Grafik 1: Optimum hizmet alanını ve düzeyini arz şartlarıyla belirleyen 
ölçütler
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Sunulacak olan, mal ve hizmetlerin faydası ile bu hizmetlerin arzına 
yönelik, gelir ve yetki bölüşümünün, mümkün olduğunca optimum şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü dışsallıkların var olduğu hizmet 
alanlarında, bir malın üretiminden kaynaklanan, negatif ve ya pozitif dışsallık 
ne derece büyük olursa, bu hizmeti gerçekleştirecek olan yönetim biriminin 
de o derece büyük olması gerekmektedir (Siverekli Demircan, 2008: 118).

1.2.1 Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü
Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütünde, mal ve hizmetlerin 

ortalama maliyetleri ve kişi başına düşen ortalama gelir arasındaki ilişki 
irdelenerek, optimum alan veya düzey belirlenmektedir. Optimum hizmet 
alanı bu ölçüte göre, kişi başına düşen hizmet maliyetleri ve kişi başına düşen 
ortalama gelir düzeylerinin aralarındaki farkın maksimum olduğu noktadır 
(Öncel, 1981: 29). Bölgesel nüfusun artması ile, bölgesel yönetimin sunduğu 
mal ve hizmetin maliyetleri ve o bölgede kişi başına düşen ortalama geliri 
baz alarak bir hesaplama yapılmaktadır (Topal, 1999: 9).

Şehir hizmetlerinde ölçek büyüdükçe, maliyetlerin gidişatı farklı olabilir 
ve genellikle kişi başına ortalama maliyetler ve marjinal maliyetlerin, 
azalma yönünde bir seyri vardır. Belirli bir seviyeden sonra kalabalıklaşma 
ve ekonomik işlerin yoğunlaşması arasında, paralel bir ilişki söz konusudur 
(Öncel, 1981: 30).

Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütünde kişi başına düşen 
ortalama gelir eğrisi, “azalan oranda bir artışa” sahiptir. Belirli bir orana 
kadar artan ortalama gelir, bir noktadan sonra ise, azalmaya başlamaktadır. 
Hizmet maliyetlerini gösteren eğri ise, ilk başlarda azalan bir grafik 
çizmekte olup, daha sonraki dönemlerde ise, artan bir seyir izlemektedir. 
Bu durum, aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütüne Göre Optimum Hizmet 
Alanı
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Bu çalışmada, optimum hizmet alanının belirlenmesi adına kullanılan 
ölçüt, “hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir ölçütü” dür. Hizmet maliyetleri 
ve kişi başına gelir ölçütünde, birçok maliyetin birlikte hesaplanarak, uygun bir 
değerlendirmenin yapılması beklenmektedir. Ancak; gerek ülkemiz şartlarında, 
birtakım maliyetlerin hesaplanmasının zor olması ve bunlara yönelik 
istatistiklerin olmayışı, gerekse her hizmetin, belediyeye ve şehre maliyetinin 
ayrı ayrı hesaplanmasındaki güçlük sebebiyle, bu çalışmada, birtakım maliyetler 
göz ardı edilmektedir. Buna bağlı olarak kalabalıklaşma maliyeti 4 gibi birtakım 
hizmet maliyetlerinin hesaplanmasında meydana gelen güçlüklerden dolayı, 
çalışmada bu maliyet de, göz ardı edilmiştir. Kalabalıklaşma maliyetinin, 
kişi başına düşen harcama düzeyi eğrisinde birtakım değişiklikler meydana 
getirebilmesi için, o ilin kalabalık bir şehir olmasından kaynaklanan birtakım 
problemleri ve harcamaları olması gerekmektedir.

1.2.2 Hizmet Maliyetleri ve Nüfus Yoğunlaşması İlişkisi
Optimal hizmet alanının belirlenmesi amacıyla kullanılan bir diğer 

ölçüt ise, hizmet maliyetleri ve nüfus yoğunlaşması ilişkisi ölçütüdür. 
Buradaki temel amaç; belirlenmiş olan bölge ve ya alana hizmet sunulması 
amacıyla, o bölgedeki optimum nüfus düzeyinin ne olacağı hususudur 
(Aydın, 2003: 57). James M. Buchanan’ın kulüp teorisinden esinlenilerek 
geliştirilen bu ölçütte yerel yönetimler; kamusal hizmetlerden sağlanan 
faydadan yararlanmak adına, hiçbir zorlama olmadan, bir araya gelen 
kişilerin oluşturduğu bir kulüptür. Ayrıca hizmet sunumundan elde edilen 
marjinal fayda düzeyinin, marjinal kalabalıklaşma maliyetine denk olduğu 
düzeyde, kamusal hizmet sunumunun etkin düzeyi belirlenmiş olmaktadır 
(Ulusoy & Tekdemir 2013: 91-92).

Bir bölgede bulunan kişilere, bölünemez nitelikte bir kamu hizmetinin 
sunulduğu varsayımı altında, bu hizmetin maliyetinin sabit olduğu kabul 
edilirse, ilave edilen her birim nüfus, kişi başına düşen ortalama maliyet 
ve marjinal maliyet düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır. Yani; ilave 
edilen her son birim nüfus düzeyi, kamusal mal veya hizmetin maliyetinde 
kişi başına bir tasarrufa sebep olacaktır. Nüfus sayısının artması halinde 
ise bu durum, literatürde “kalabalıklaşma maliyeti” olarak adlandırdığımız 
duruma sebep olacaktır (Nadaroğlu, 1994: 42). İlgili bölgelerde meydana 
gelecek olan, aşırı nüfus artışı; vatandaşların, kamu hizmetlerinden 
duyacakları tatmini ve memnuniyet seviyelerini azaltır. İlk zamanlar 
nüfusun çok olmaması nedeniyle, kamu hizmetlerinden yararlanma 

4    Kalabalıklaşma maliyeti, artan kentleşme, şehirlerde yaşamakta olan nüfusun oldukça 
yüksek oranlara gelmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Şehir ölçeğinin büyümesiyle, 
belirli bir süre sonra bireylerin çalışma ve dinlenme saatlerinin yolda geçmesi, çevre 
kirliğinin doğması vb. gibi birçok işlem maliyetlerinin ortaya çıkması bunlara örnek teşkil 
edebilir(Ulusoy ve Tekdemir 2013: 90). Dolayısıyla bu durum, bir takım maliyetlere yol 
açmakta ve bazı şartları olumsuz yönde etkilemektedir (Ulusoy ve Vural 2001: 10).
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derecesi ile, nüfusun aşırı artması sonucunda meydana gelen yoğunluk 
arasında, büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların sonucunda 
oluşan, “kalabalıklaşma maliyeti”, yerel yönetimlerin sunmuş olduğu, mal 
ve hizmetlerin durumunu oldukça yakından etkilemektedir (Çetinkaya, 
2012: 30). Sonuç olarak nüfus düzeyi arttıkça, kişi başına düşen ortalama 
kalabalıklaşma maliyeti seviyesini yükseltecektir. Bu durumda; marjinal 
nüfus düzeyinden dolayı, kişi başına düşen hizmet maliyetinden tasarruf 
düzeyi ile kişi başına düşen kalabalıklaşma maliyetinin denk olduğu 
seviyede, optimum hizmet alanı belirlenir (Nadaroğlu, 1994: 42). 

1.2.3 Dışsallık Faktörü
Kamusal mal ve hizmetlerle, dışsallıklar arasındaki ilişkinin sınırını 

belirleyebilmek, oldukça güç bir işlemdir. Bu durumun ana sebeplerinden birisi 
ise; bu tür mal ve hizmetler ile dışsallıklar arasında, net ve kesin bir ayrımın 
yapılamamış olmasıdır. Ancak literatürde, kamusal mal ve hizmetlerin, bir tür 
özel dışsallığa neden olduğu görüşü, otoriteler tarafından kabul edilmektedir. 
Bununla beraber, dışsallıklardan temizlenmiş olan kamusal mal ve hizmetlerin, 
dışsallığı bulunmayan ve özel niteliklere sahip olan, diğer mal ve hizmetlere 
benzeyeceği durumu, son derece açıktır. Fakat bu durumda; ortaya çıkabilecek 
olan her türlü dışsallığın, “kamusal mal ve hizmet olarak nitelendirilemeyeceği” 
hususu, önem arz etmektedir. Çünkü dışsallıklar, yalnızca kamusal mal ve 
hizmetler itibariyle oluşmamakta, aynı zamanda özel mal ve hizmetler de, 
çeşitli dışsallıklara neden olabilmektedir (Benk, 2007: 16-17).

Kolektif tüketime arz edilmiş olan, kamusal mal veya hizmetlerin 
bölünemez nitelikte olan bir takım faydaları, ulusal sınırların tamamına 
yayılmaktadır. Bu duruma örnek verecek olursak; savunma hizmetleri, 
adalet vb. hizmet sunumları bu duruma iyi birer örnek teşkil etmektedir. 
Fakat bu örneklerin aksine çevre sağlığı, sulama, kanalizasyon vb. niteliğe 
sahip olan mal ve hizmet sunumlarında, bölünemez faydanın dağılma 
ve yayılma alanı, dar niteliğe sahip olan bir bölgenin sınırları ve kapsamı 
içinde kalmaktadır (Öncel, 1981: 32).

1.2.4 Üretim Tekniği
Elektrik, doğalgaz vb. sektörlerde, bazı üretim birimlerinin sabit maliyet 

düzeyleri, toplam maliyet düzeyi içerisinde önemli bir orana tekabül 
etmektedir. Bu durumda her bir ilave tüketici, üretim miktarında artışa 
sebep olacağından, ortalama maliyet ve marjinal maliyet eğrileri azalan 
bir seyir izleyecektir (Ulusoy & Akdemir 2013: 94). Bu tür hizmetlerin 
sunumunda, “talep” ve “nüfus” arasındaki ilişki, oldukça önemli bir 
konuma sahiptir. Elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon ve benzeri hizmetlere 
karşı olan talep arttıkça, kişi başına düşen hizmet maliyetleri, azalan bir 
görüntü sergileyecektir. Bu durumda; önemli olan husus; yerel idarelerin, 
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talep ve nüfus arasındaki ilişkiyi iyi değerlendirmesi ve bu duruma uygun 
olan, en iyi yatırım planlamasını gerçekleştirmesidir. İlgili hizmetler için, 
yeterli düzeyde talep miktarına ulaşılamaması; kaynak kullanımında 
ve dağılımında etkinsizliğe yol açmakta, hem de optimum hizmet alanı 
düzeyinden, uzaklaşılmasına neden olmaktadır (Çetinkaya, 2012: 35).

2. Hizmet Maliyetleri ve Kişi Başına Gelir Ölçütü Kapsamında 
Türkiye Büyükşehir Belediyeleri’nin Değerlendirilmesi

Bu başlık altında; Türkiye’de bulunan otuz büyükşehir belediyesi, bölgeler 
bazında ayrılarak, değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü’nden alınan harcama düzeyi verileri, Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan alınan nüfus istatistikleri ve son olarak Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan alınan iller bazında gayrisafi yurtiçi hasıla verileri kullanılmıştır5. 
Bu çerçevede, 2004-2014 yılı verileri kullanılarak, kişi başına düşen ortalama 
gelir, nüfus ve kişi başına düşen ortalama harcama düzeyi dikkate alınarak, 
optimum hizmet alanını belirleyen grafikler oluşturulmuştur.

2.1. Marmara Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin 
Optimum Alan İncelemesi

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya 
ve Tekirdağ olmak üzere toplam altı büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. 
Büyükşehir belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve 
harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.

5    Bu çalışmada yer alan grafiklerin tamamı, ilgili istatistiki veriler kullanılarak, 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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İlgili grafiklerde, kişi başına düşen ortalama gelir düzeyi, 2004 
yılından itibaren kademeli bir şekilde artmıştır. 2009 yılında mevcut 
küresel sıkıntılardan dolayı, kişi başına düşen ortalama gelir ve harcama 
düzeyinde meydana gelen azalış, tüm grafiklerde de, gözlemlenmektedir. 
Tüm bu bilgiler ışığında, bu belediyelerimizde optimum hizmet alanının 
belirlendiği yıl, 2014 yılı olarak görülmektedir. Çünkü 2014 yılı, kişi 
başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla düzeyi ile kişi başına düşen birim 
harcama düzeyinin arasındaki farkın maksimum olduğu yıl ve düzeyi ifade 
etmektedir.

2.2. Akdeniz Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin 
Optimum Alan İncelemesi

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay 
olmak üzere toplam beş büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir 
belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve harcama 
düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.
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Kişi başına düşen ortalama gelir düzeyini gösteren ilgili eğri, 2004 
yılından itibaren kademeli bir şekilde artmış, 2009 yılında meydana gelen 
mevcut küresel koşullardan dolayı, şekillerde de görüldüğü üzere kırılma 
noktaları yaşanmıştır. Bu yılın bitiminden itibaren ise, yeniden artan 
bir trend içine girerek, eski seviyelerine uygun bir seyir izlemiştir. İlgili 
grafiklerde görüldüğü üzere, optimum hizmet alanı, 2014 yılını temsil eden 
nüfus düzeyinde gerçekleşmektedir. Optimum hizmet alanı açısından en 
verimsiz olan yıl ise, görüldüğü üzere 2004 yılıdır.

2.3. Ege Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin 
Optimum Alan İncelemesi

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla olmak 
üzere toplam beş büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir 
belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve harcama 
düzeyleri aşağıda gösterilmiştir.



 Maliye Çalışmaları 247

Optimum hizmet alanının, son yıl olarak belirlenen, 2014 yılında 
gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bölgelerimizde de olduğu gibi, 2009 yılı, 
yaşanan durgunluğu temsil eden bir kırılma noktasını, göstermektedir. 
İlerleyen yıllarda, artan milli gelir ve nüfus düzeyiyle beraber, harcama 
düzeyinin de, bu artan trendin etkisi altına girmesi beklenilmektedir.

2.4. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin 
Optimum Alan İncelemesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya, Erzurum ve Van olmak üzere 
toplam üç büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri-
nin 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşa-
ğıda gösterilmektedir.
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 Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan büyükşehir belediyelerimiz için, 
optimum hizmet alanı, 2014 yılında oluşmuştur. Yine bu grafiklere bakarak 
söyleyebileceğimiz bir diğer husus ise, en verimsiz geçen süreler olarak, “2004 
yılı başlangıç yıl düzeyi” ve bundan sonra ilerleyen birkaç yıl olduğudur.

2.5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir 
Belediyelerinin Optimum Alan İncelemesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve 
Mardin olmak üzere toplam dört büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. 
Büyükşehir belediyelerinin, 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve 
harcama düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde, bu dört il arasında, en dikkat çekeni 
Gaziantep’tir. Bu ilde, 2014 yılında, kişi başına düşen gelir düzeyi ve kişi 
başına düşen birim harcama düzeyi arasındaki fark, grafikte de görüldüğü 
üzere oldukça büyüktür. Bu anlamda bu durum, önemli bir başarı olarak 
değerlendirilebilir. Optimum hizmet alanının belirlendiği yıl ise; 2014 
olarak görülmektedir.

2.6  İç Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin 
Optimum Alan İncelemesi

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Kayseri, Konya ve Eskişehir olmak 
üzere toplam dört büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir 
belediyelerinin 2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve harcama 
düzeyleri aşağıda gösterilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan illere baktığımızda; optimum hizmet 
alanının belirlendiği yıl, 2014 olarak görülmektedir. Her zaman büyüme 
trendi içinde olan ülkemiz açısından, gelecek dönemlerde bu iki eğri 
arasındaki farkın daha fazla açılacağı öngörülmektedir. Optimum düzeyin 
belirlenmesi adına 2004 yılı ise, “en etkin olmayan yıl” olarak kayda 
geçmiştir.
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2.7 Karadeniz Bölgesi’nde Bulunan Büyükşehir Belediyelerinin 
Optimum Alan İncelemesi

Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam 
üç büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 
2004-2014 yılları arasındaki ortalama gelir ve harcama düzeyleri aşağıda 
gösterilmiştir.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan, büyükşehir belediyelerine baktığımız 
zaman, kişi başına düşen ortalama gelir eğrisi ve kişi başına düşen harcama 
düzeyi eğrisinin, devamlı bir şekilde arttığını görmekteyiz. Optimum hizmet 
alanının; bu grafiklere göre, yine 2014 yılında oluştuğunu görmekteyiz. 
Özellikle Ordu ilinde, 2014 yılında bu iki eğri arasındaki farkın oldukça 
fazla olduğunu görüyoruz.

2.8 Ulusal Düzeyde Optimum Hizmet Alanı

Ulusal düzeyde optimum hizmet alanının durumuna baktığımızda; Tür-
kiye’de 2014 yılı, kişi başına düşen ortalama gelir eğrisi ile kişi başına 
düşen harcama miktarı eğrisi arasındaki farkın, en yüksek olduğu yıl 
olarak görülmektedir. Yani bu yıl, optimum hizmet alanının gerçekleş-
tiği yıldır.
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Grafiğe baktığımız zaman; yapılabilecek yorumlardan birisi de, 
gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için, harcamaların ve nüfusun, daha 
da arttırılmasının faydalı olabileceğidir. Çünkü son yıl verisi olan 2014 
yılında, optimum hizmet alanının gerçekleşmiş olması ve her yıl aradaki 
farkın devamlı olarak açılması, ülkemizin bu potansiyele sahip olduğunu 
göstermektedir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’de, ilerleyen 
yıllarda bu nüfus düzeyinin daha da artacağı göz önünde bulundurulabilir. 
Dolayısıyla illere yapılan harcamaların da arttırılmasıyla beraber, ülkemizin 
optimum düzeyinin belirlendiği eğriler farkının, gelecekte açılmaya devam 
edeceği olasıdır.

SONUÇ

Mahalli idareler, kendi yönetim sınırları içerisinde yaşayan insanların, 
taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu tutulan, yönetim 
birimleridir. Burada önemli olan husus; “optimum hizmet alanına”, en 
uygun hizmet sunumunun gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada, optimum 
alanı arz şartlarına göre belirleyen ölçütlerden biri olan “hizmet maliyetleri 
ve kişi başına gelir ölçütü” kullanılmıştır. Buna göre; tüm büyükşehir 
belediyelerinde ve ulusal düzeyde, optimum nüfus düzeyi, “2014 yılı” 
olarak belirlenmiştir. 

Bu ilgili yıl, çalışmada kullanılan bilgiler bakımından, “son veri yılını”, 
temsil etmektedir. Dolayısıyla; her ilerleyen yıl için, optimum hizmet 
alanı, bir sonraki yıl olarak belirlenmektedir. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda; hem büyükşehir belediyeleri açışından, hem de ulusal düzeyde 
Türkiye’de, optimum nüfus büyüklüğüne henüz ulaşılamadığı sonucuna 
varılmıştır. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de; nüfusun genç 
ve dinamik olması, her yıl düzenli olarak belirli bir büyüme trendinin 
yakalanması, harcama ve gelir düzeylerinin de bunlarla uyumlu şekilde 
artış göstermesi gibi, birtakım durumlar söz konusudur. Bu gibi sebepler, 
optimum noktaya hala ulaşılmamasının nedenlerini açıklayabilmektedir. 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE 
DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLME HAKLARI VE SÖZ 

KONUSU HAKLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER1

THE RESIGNATION RIHTS OF THE CIVIL SERVANTS AND 
AMENDMENTS MADE IN THIS RIGHTS TO THE EXTENT 

THE CIVIL SERVATS LAW NO. 657

Gökçe MARAŞ2 , İhsan Savaş YÜCEL3

ÖZET

14.07.1965 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
üzerinde değişiklikler yapılarak günümüzde halen uygulanmaktadır. Ancak 
kanunlar hazırlandıkları günün koşullarına uygun olarak düzenlendikleri için 
yapılan tüm bu değişikliklere rağmen söz konusu kanunun günümüz koşullarına 
ne kadar uygun olduğu tartışma konusu olmuştur. Çalışmada öncelikle memur 
kavramı incelenip; kanunun kapsamı, amacı ve kanunda yer alan devlet 
memurlarının genel hakları belirtilecektir. Son olarak çekilme hakkı ve çekilme 
hakkı ile ilgili olarak söz konusu kanunda yapılan değişiklikler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Devlet Memurları, Çekilme Hakkı, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu

ABSTRACT

Civil Servants Law No. 657 that come into effect in 14.07.1965 has still been 
implemented having been made some amendments. However, in spite of all these 
changes due to the fact that the laws were arranged according to the conditions of 
the day they were prepared, it was a matter of debate how appropriate the law is 
to today’s conditions. the study examined the concept of çivil servant; the scope 
and purpose of the law and the general rights of civil servants in his blood will be 
referred to. Finally, the resignation rigt and changes concerning this right in the 
said law will be examined.

Keywords: Civil Servants, Resignation Right, Civil Servants Law No. 657
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GİRİŞ

Günümüzde de köklü bir şekilde değiştirilmesi gündemde olan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdiği tarih olan 14.07.1965’den bu 
yana bazı düzenlemelerle değiştirilmiştir. Ülkelerin gerek politik gerekse 
sosyal şartları gereği de yürürlükte olan yasal düzenlemelerinde reform 
süreçlerine gitmeleri gerekmektedir. Bu nedenledir ki, ülkemiz açısından 
büyük önem arz eden devlet memurlarının gerek çalışma koşulları gerek 
genel hakları gerekse de performansa dayalı istihdam edilme şartlarının 
revize edilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada öncelikle memur kavramı ayrıntılı bir şekilde 
incelenecektir. Sonrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
kapsamı ve amacına değinildikten sonra kanunda yer alan uygulamayı 
isteme, güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikayet ve dava açma, 
sendika kurma, izin, kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı 
koruma gibi devlet memurlarının genel haklarından birisi olan çekilme 
hakkı ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra çekilme hakkı ile ilgili olarak 
söz konusu kanunda yapılan değişiklikler yasal düzenlemeler açısından 
örneklendirilip değerlendirilecektir.

1. Memur Kavramı 
Günümüz devletinin birbirinden farklı alanlarda yüklendiği 

sorumluluğu yerine getiren görevlilerin niteliklerinin de birbirinden 
çok farklı olması, klasik memur tanımını zorlaştırmakta, bu durum 
hem literatürde hem de uygulamada ciddi uyuşmazlık ve aksaklıklara 
yol açmaktadır (Gerek, 2000, s. 21). Buna göre, çeşitli ülkelerin kanun 
koyucuları kendi ülkelerindeki siyasi, sosyal ve teknik gerekleri dikkate 
alarak memuru tanımlamakta ve böylece birbirine benzemeyen bazı 
tanımlar ortaya çıkmaktadır. Hatta bir ülkenin çeşitli kanunlarında 
memur ayrı ayrı tanımlanmakta ve “bu kanunun uygulanmasında 
şunlar şunlar memur sayılır” gibi tabirlere rastlanmaktadır. Bu nedenle 
memurun her zaman ve her mekanda, hatta her olayda uygulanabilecek 
tam ve kesin bir tanımını bulmak zorlaşmaktadır (Keyman, 1962: 
183; Yarsuvat, 1964: 680; Onar, 1966: 1074-1075; Erdoğdu, 1972: 
8; Şekercioğlu, 1974: 11; Başköy, 1993: 215; Selçuk, 1997: 21). Bu 
bağlamda literatürde yer alan farklı memur tanımları aşağıdaki şekilde 
belirtilmektedir.

TODAİE Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde “memur” sözcüğü, Arapça “emr” 
kökünden türetilmiştir. Emir almış, görevli, görevlendirilmiş, yükümlü 
anlamlarına gelmektedir, çoğulu ise memurindir. Bu bağlamda memur; 
devlet hizmetini bir meslek olarak benimsemiş kişilerin ortak adı, kamu 
kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare 
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esaslarına göre yürütmek üzere atanmış, bu hizmeti karşılığı aylık, ücret 
veya ödenek alan, nitelikleri, hakları, yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri 
ile diğer özlük işleri kanunlarla düzenlenmiş kişi olarak tanımlanmaktadır 
(Bozkurt & Ergun, 1998).

Yarsuvat (1964) memuru; halk dilinde devlet veya diğer kamu 
kurumlarından ücret alan kişi olarak tanımlarken (Yarsuvat, 1964: 680); 
Devellioğlu (1998) ise, emir almış kimse, bir işle vazifelendirilen kimse, 
devlet hizmetlerinde maaş veya ücretle çalıştırılan kimse, görevli şeklinde 
tanımlamaktadır (Devellioğlu, 1998).

Kuramsal açıdan idare hukukuna göre memur tanımına baktığımızda, 
kavramın genel ve ortak ögeleri gözetilerek, kendisine bir kamu hizmeti 
verilen, yönetimin sürekli, yerleşip oturmuş, olağan kamu hizmetleri 
kadrosu içine girmiş ve bu kadronun dereceleri içinde kaynaşmış kimse 
olduğu görülmektedir (Onar, 1966: 1075-1078; Şekercioğlu, 1974: 11; 
Gözübüyük & Akıllıoğlu, 1993: 145).

Onar’a (1966) göre memur, kamu hizmetleri kadrosuna daimi olarak 
girmiş, onunla birleşmiş ve onun içinde kaynaşmış olan kimsedir. Bu 
sebeple kadro ve memur hizmetin unsurlarıdır, yani ondan hiçbir surette 
ayrılamayan olmazsa olmaz parçalarıdır. Kamu idare örgütü, kadro ve 
memur bir bütün teşkil eder ve aynı kurallara tabidirler. Bu nedenle 
memurun kadrodaki görev ve işinden başka bir işi bulunmamaktadır. 
Memur kendisini daimi bir surette kamu hizmetine adamış ve hizmetin 
kadrosu, hiyerarşisi içinde kaynayarak kaybolmuş; yani iş hayatında, 
hukuki bakımdan ferdiyetini kaybetmiştir (Onar, 1966: 1077).

İsbir’e (1977) göre memur, kendisine bir kamu hizmeti verilen kimsedir. 
Memur sıfatının tayini için ilk olarak bakılacak nokta; kişinin ifa ettiği 
faaliyetin konusunun içeriğidir. Bu faaliyet devlete ait bir faaliyet olsa da 
kamu hizmeti mahiyetinde bulunmaması durumunda onu yapan kimse 
memur sayılmamaktadır (İsbir, 1977: 25).

Ayrıca idare hukukundaki memur kavramıyla ceza hukukundaki 
memur kavramının birleştikleri ve ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır. 
Bir kimsenin idare hukukunda memur sayılabilmesi için maaş veya ücret 
karşılığı ister kamu görevi ister kamu hizmeti olsun devlete ait herhangi 
bir işte sürekli olarak çalışması ve idarenin sürekli ve sabit kadrosu 
ile kaynaşmış olması gerekmektedir. Oysa ceza hukukunda memur 
sayılanların idarede çalışıyor olmaları ve idareye ait bir kadroyu doldurmuş 
bulunmaları zorunlu değildir. Bir kimsenin ceza hukuku yönünden memur 
sayılabilmesi için devletin bizzat yapmaya mecbur olduğu asıl işlerden biri 
olan kamu görevi yapıyor olması ve böyle bir işte hukuksal fonksiyon icra 
ediyor olması yani hukuksal tasarrufta bulunabilmesi yeterli olmaktadır 
(Pınar, 2000: 14-15).
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Kamu görevini kamu hizmetinden ayırmak ve bu konuda ortaya çıkan 
sorunları çözmek için literatürde geliştirilen teorilerden birisi de gaye 
teorisidir. Gaye teorisine göre, devletin görevlerinden bir kısmı asli görevi 
sayılmaktadır. Asli görevleri yerine getirenler asıl memurlardır. Söz konusu 
görevi yerine getirenler kamu görevlileri; diğerleri ise kamu hizmetlileri 
olarak sayılmaktadır (Erman, 1947: 245; Erem, 1985: 78). Kamu görevi devlet 
tarafından kamu yararı için gerçekleştirilmesi zorunlu görülen faaliyetlerdir. 
Bunun en belirgin özelliği devletin bu görevi yerine getirmesinin zorunlu 
olmasıdır. Oysa kamu hizmeti devletin, devlet olarak gerçekleştirmeye 
zorunlu olmadığı hizmetlerdir ve özel kişilere de bırakılabilmektedir. 
Devlet isterse bunları kendi faaliyet alanına alabilmektedir. Fakat asli 
olan ve olmayan gaye ayrımı siyasal bir ayrımdır ve çeşitli görüşlere göre 
değişebilmektedir (Şekercioğlu, 1974: 15; Erem, 1985: 79).

Bir diğer teori olan idari işletme teorisine göre, devlet idaresi bir üstünlük 
hakkı vermektedir. Diğer işlemler ise basit bir işletme tasarrufundan farksızdır. 
İlkinin görevlileri memur; ikincisinin görevlileri ise kamu hizmetlisi 
sayılmaktadır (Erem, 1985: 79). Bu bağlamda, üstün iradenin oluşmasına 
katılan kişiler yani memurlar bir kamu fonksiyonu ifa etmektedirler. Bu 
gibi yetkilerden yoksun olup da üstün ve hakim devlet idaresinin oluşması 
bakımından rol oynamayan kimseler ise kamu hizmeti görürler ve kamu 
hizmeti yapan kişiler olarak sayılmaktadır (Erman, 1947: 248).

Türk yazılı hukukunda ilk memur tanımı 1926 tarihli ve 788 sayılı 
Memurin Kanunu’nun “Memur ve Müstahdemlerin Tarifi” başlıklı 1. 
maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu Kanun’a göre memur; kendisine 
devlet hizmeti tevdi olunan ve sicili mahsusunda mukayyet olarak umumi 
veyahut hususi bütçelerden maaş alan kişi olarak tanımlanmaktadır (788 
sayılı Memurin Kanunu, Madde 1).

1924 Anayasası’nda kamu görevlileri konusu “Memurlar” başlığı 
altındaki 92 ve 93. maddelerinde düzenlenmektedir. 1924 Anayasası’nın 
92. maddesinde, siyasi hakları olan her Türk’ün yeterliğine ve hak edişine 
göre, devlet memuru olma hakkına sahip olduğu ifade edildikten sonra, 
93. maddesinde bütün memurların niteliklerinin, haklarının, görevlerinin, 
aylık ve ödeneklerinin, göreve alınmalarının ve görevden çıkarılmalarının, 
yükselme ve ilerlemelerinin özel kanunla gösterileceği belirtilmektedir 
(1924 Anayasası, Madde 92 ve Madde 93).

1961 Anayasası’nın “Memurlarla İlgili Hükümlerde Genel Kural” başlıklı 
117/1 maddesinde “Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 
memur eliyle görülür” denilmekte, 117/2 maddesinde “Memurların 
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” denilmektedir (1961 
Anayasası, Madde 117). Bu maddenin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, 
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1961 Anayasası bir memur tanımı yapmamakta; ikinci fıkra ile de, memur 
statüsünün bulundurması gereken hükümlerin bir kanunla düzenleneceği 
sonucuna varılmaktadır  

14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde 
“Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, 
İstihdam Şekilleri” başlıklı 1. bölümünün “İstihdam Şekilleri” başlıklı 
4/1 maddesinde “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici 
personel ve işçiler eliyle gördürülür” ifadesi bulunmaktadır (657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, Madde 4/1). Ayrıca 14.07.1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” başlıklı 
1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” başlıklı 1. 
bölümünün “Devlet Memuru” başlıklı 4/1/A maddesinde devlet memuru 
şu şekilde tanımlanmaktadır: “Devlet memuru ifadesi, kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan 
genel veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan veyahut kefalet sandıklarından aylık alan kişileri ifade eder”. 
Kanunun bu maddesiyle, bir kişinin devlet memuru sayılabilmesi için 
aşağıdaki üç şartı birlikte taşıması gerektiği belirtilmektedir (657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, Madde 4/1/A):

• Asli ve sürekli kamu hizmeti görevi tevdiini,

• Bu kimsenin, devamlı vazife görmek üzere atanmış olmasını ve

• Genel veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan veyahut kefalet sandıklarından aylık almasını şart 
koşmaktadır. Böylece, aylık ifadesiyle maaş ve ücret ayrımı da 
kaldırılmaktadır. 

1982 Anayasası’nın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Genel İlkeler” 
başlıklı 128/1 maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” denilmekte, 128/2 madddesinde 
“Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve 
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
kanunla düzenlenir” denilmektedir (1982 Anayasası, Madde 128). 1982 
Anayasası’nın 128. Maddesinde bir kamu görevlisi tanımı yapılmamakta; 
sadece kamu görevlileri tarafından yapılması gereken işler belirtilmekte 
ve memur statüsünün bulundurması gereken hükümlerin bir kanunla 
düzenleneceği sonucuna ulaşılmaktadır.

1982 Anayasası’nda doğrudan bir tanımlama yapılmamakla beraber, 
devletin asli ve sürekli görevlerinin, “memurlar” ve “diğer kamu 
görevlileri” tarafından yürütüleceği belirtilmektedir (Tortop, 1994:. 32). 
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1982 Anayasası’nda kamu hizmetlerinin görülmesinde memurların 
yanında diğer kamu görevlilerine de yer verilmesinin doğal sonucu olarak, 
uygulamada değişik personel kavramları ile bunlara bağlı istihdam şekilleri 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin; memur, sözleşmeli personel, geçici personel, 
işçi vb. (Arıca, 2000: 2). Yerine getirdikleri hizmet bakımından statüleri 
memurlardan farklı olan ve kendi personel yasalarına tabi olan görevliler de 
diğer kamu görevlileri kavramı içerisinde yer almaktadır. Bunlara Hakim 
ve Savcılar, üniversite ve öğretim elemanları, silahlı kuvvetler personeli 
örnek olarak gösterilebilmektedir (Günday, 2004: 520).

1982 Anayasası’nın 128. maddesinde memur ya da diğer kamu görevlisi 
sayılmanın unsurları olarak belirtilen “asli ve sürekli” olma niteliği, çalışanın 
kişiliğine ve durumuna değil; yaptığı göreve bağlı şartlardır. O halde, hangi 
görevin asli ve sürekli olduğunu ve bunun sonucunda kimin memur, kimin 
diğer kamu görevlisi sayılacağının belirlenmesinde dikkatin kişi yerine 
görevde toplanması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, asli ya da sürekli 
olmak personelin değil; görevin niteliğidir. Bu nedenle bir kamu hizmetinde 
personelin geçici olarak çalıştırılması yapılan görevin süreklilik niteliğini 
değiştirip ortadan kaldırmamaktadır (Duran, 1986: 17). Ayrıca 1982 
Anayasası, kamu görevlileri için genel bir düzenleme yapmamakta; devletin 
ülkedeki ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler sonucu giderek artan 
faaliyetlerini dikkate alarak, bütün kamu hizmeti görevlilerinin kendi içinde 
ayrıma tabi tutulmasını kanun koyucuya bırakmaktadır (Çiftçi, 1970: 66).

1961 Anayasası’nda 1924 Anayasası’ndan farklı olarak getirilen bir 
diğer yenilik, devletin yanında, öteki kamu tüzel kişilerinin yürütmekle 
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin de memurlar eliyle yürütülmesi 
gerektiği kuralını getirmesidir. Hem 1924 hem de 1961 Anayasası’nda 
görülen temel özellik; tüm kamu görevlilerinin memurluk statüsü içine 
alınması; memurluk statüsü dışında kamu görevlileri için ayrı bir statünün 
belirlenmemiş olmasıdır (Öztekin, 1990: 10).

1982 Anayasası’nda, 1961 Anayasası’ndan farklı olan ilk husus; devletin 
ve diğer kamu tüzel kişilerinin yanında, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
de genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin varlığının açıkça belirtilmiş olmasıdır. Diğer husus ise, söz 
konusu kamu hizmetlerinin memurlar yanında (ve memurlarla beraber) 
diğer kamu görevlilerince de yürütüleceği hükmünün bulunmasıdır 
(Güran, 1989: 42-43).

2. 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
Devlet Memurlarının Genel Hakları

Bu başlık altında öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk 
halinde “Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, 
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İstihdam Şekilleri” başlıklı 1. bölümünün 1. maddesinde “Kapsam” başlığıyla 
düzenlenen Kanun’un kapsamı incelenecek, daha sonra ise 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” başlıklı 1. kısmının 
“Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” başlıklı 1. bölümünün 
“Amaç”  başlığıyla 2. maddesinde düzenlenen Kanun’un amacı ele alınacaktır. 
Son olarak da, devlet memurlarının genel haklarına değinilecektir.

2.1. Kanunun Kapsamı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 

başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Kapsam” başlıklı 1/1 maddesinde “Bu Kanun, 
devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan, 
genel veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan veyahut kefalet sandıklarından aylık alanlara uygulanır” 
denilmekte, 1/2 maddesinde “Hakim ve Savcı sınıfından olanlarla, Subay 
ve Astsubaylar bu Kanun hükümlerine tabi değildirler” denilmekte, 1/3 
maddesinde “Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, mali hükümler 
dışında Üniversiteler Kanunu ile aynı Kanun’un ek ve tadillerine tabidirler” 
denilmekte, 1/4 maddesinde “İl Özel İdareleri ve Belediyeler personeli 
hakkında kendi özel kanunları hükümleri uygulanır” denilmektedir (657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 1).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Kapsam” başlıklı 1. maddesi, “657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 sayılı Kanunla Değişik Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” adıyla 23.12.1972 tarihinde yürürlüğe giren 
2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Kapsam” başlıklı 1/3 maddesi 
ile “Bu Kanun, devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevlerde çalışan, genel ve katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlardan ve kanunlarla kurulan fanlardan, kefalet sandıklarından veya 
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden aylık alanlara uygulanır” 
şeklinde, 1/4 maddesi ile “Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile 
raportörleri; Hakimlik ve Savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden 
sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve 
Sayıştay Savcı ve yardımcıları; Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nün öğretim üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası üyeleri; Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin sanatkar 
memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; 
Spor-Toto Teşkilatı’nda çalışan personel; Subay, Astsubay, Uzman Çavuş 
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ve Uzman Jandarmalar özel kanunları hükümlerine tabidir” şeklinde 
değiştirilmektedir (2 sayılı KHK, Madde 1).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Kapsam” başlıklı 1. maddesi, “657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname” adıyla 30.05.1974 tarihinde yürürlüğe giren 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Kapsam” başlıklı 1/1 maddesi ile 
“Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, 
İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında 
veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında 
uygulanır” şeklinde, 1/2 maddesi ile “Sözleşmeli ve geçici personel hakkında 
bu Kanun’da belirtilen özel hükümler uygulanır” şeklinde, 1/3 maddesi ile 
“Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; Hakimlik ve 
Savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, 
Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve yardımcıları; 
Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye 
ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün öğretim üye ve yardımcıları; 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran 
Bölüğü sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye 
Opera ve Tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının 
sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve 
stajiyerleri; Spor-Toto Teşkilatı’nda çalışan personel, Subay, Astsubay, Uzman 
Çavuş ve Uzman Jandarmalar özel kanunları hükümlerine tabidir” şeklinde 
değiştirilmektedir (12 sayılı KHK, Madde 1).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Kapsam” başlıklı 1. maddesi, “657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” 
adıyla 15.05.1975 tarihinde yürürlüğe giren 1897 sayılı Kanun’un “Kapsam” 
başlıklı 1. maddesi ile, 12 sayılı KHK’nin 1. maddesindeki düzenlemenin 
üzerinde hiç değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmektedir (1897 sayılı 
Kanun, Madde 1).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Kapsam” başlıklı 1. maddesi, “Kamu Güvenliğine 
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ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun” adıyla 19.02.1980 
tarihinde yürürlüğe giren 2261 sayılı Kanun’un 5/1 maddesi ile “14.07.1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1897 sayılı Kanun’la 
değişik 1. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir” 
denilerek, 5/2 maddesi ile “Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile 
raportörleri; Hakimlik ve Savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden 
sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve 
Sayıştay Savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta-Boğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet 
Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile 
şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, 
uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto 
Teşkilatı’nda çalışan personel; Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman 
Jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine 
tabidir” şeklinde değiştirilmektedir (2261 sayılı Kanun, Madde 5). 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı                    1. 
maddesi, üzerinde en son olarak yapılan bu değişiklikle günümüze kadar 
bu şekilde gelmektedir.

2.2. Kanunun Amacı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 

başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Amaç” başlıklı 2/1 maddesinde “Bu Kanun, devlet 
memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, 
ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, 
aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler” denilmekte, 
2/2 maddesinde “Bakanlar Kurulu bu Kanun’un uygulanmasını göstermek 
veya emrettiği hususları belirtmek üzere Tüzükler çıkarır ve bu Kanun’a 
dayanılarak çıkarılacak Tüzüklerin uygulanmasını gösteren yönetmelikler 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur” denilmektedir (657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, Madde 2).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Amaç” başlıklı 2. maddesi, “657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname” adıyla 23.12.1972 tarihinde 
yürürlüğe giren 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Amaç” başlıklı 
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1/5 maddesi ile “Bu Kanun, devlet memurlarının, hizmet şartlarını, 
niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, 
hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük 
işlerini düzenler” şeklinde, 1/6 maddesi ile “Bu Kanun’un uygulanmasını 
göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere Tüzükler çıkarılır. Bu 
Kanun’da öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulur” şeklinde değiştirilmektedir (2 sayılı KHK, Madde 1).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri” 
başlıklı 1. bölümünün “Amaç” başlıklı 2. maddesi, “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” adıyla 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 
6111 sayılı Kanun’un 117/1 maddesi ile “657 sayılı Kanun’un” denilerek, 
117/1/g maddesi ile “2. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır” denilerek mülga edilmektedir (6111 sayılı Kanun, 
Madde 117). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel 
Hükümler” başlıklı 1. kısmının “Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam 
Şekilleri” başlıklı 1. bölümünün “Amaç” başlıklı 2. maddesi, üzerinde en son 
olarak yapılan bu değişiklikle günümüze kadar bu şekilde gelmektedir.

2.3. Devlet Memurlarının Genel Hakları

1961 Anayasası’nın “Memurlarla İlgili Hükümlerde Genel Kural” başlıklı 
117/2 maddesinde: “Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri 
kanunla düzenlenir” ifadesi bulunurken (1961 Anayasası, Madde 117); 
1982 Anayasası’nın “Yürütme” başlıklı 2. bölümünün “Kamu Hizmeti 
Görevlileriyle İlgili Genel İlkeler” başlıklı 128/2 maddesinde memur 
hakkında benzer şekilde: “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, 
aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” ifadesi 
bulunmaktadır (1982 Anayasası, Madde 128).

Bu doğrultuda, 1961 Anayasası’nın 117/2 maddesinde belirtildiği üzere, 
başlı başına devlet memurlarıyla ilgili hakları, ödevleri, yasakları, 
sınırlamaları düzenleyen bir kanun olan 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu çıkarılmaktadır. Söz konusu kanun ile birlikte, 
memurlara yükletilen yükümlülükler karşısında, vatandaş olma sıfatıyla 
sahip oldukları hakların dışında, kendilerine birtakım haklar ve hukuki 
çıkarlar da tanınmaktadır. Bu haklar, kanuni ve nizami niteliktedir 
(Gözler, 2009: 584-585). Bu hak ve ayrıcalıkların amacı, memurları diğer 
bireylerden üstün duruma getirmek değil; memurların görevlerini eksiksiz 
yerine getirebilecekleri bir ortam sağlamaktır (Giritli vd., 2012: 694).
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün 17-25. 
maddeleri arasında düzenlenmektedir. Söz konusu haklar aşağıdaki şekilde 
maddelenmektedir (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 17-25):

• Uygulamayı isteme hakkı (madde 17)

• Güvenlik hakkı (madde 18)

• Emeklilik hakkı (madde 19)

• Çekilme hakkı (madde 20)

• Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı (madde 21)

• Sendika kurma hakkı (madde 22)

• İzin hakkı (madde 23)

• Kovuşturma ve yargılama hakkı (madde 24) ve

• İsnat ve iftiralara karşı koruma hakkıdır (madde 25).

3. Çekilme Hakkı
Çalışma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı yanında memurların 

istediği zaman, Kanun’da öngörülen esaslara uymak kaydıyla memurluktan 
çekilme hakkını da kapsamaktadır (Akyılmaz vd., 2011: 593).  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün “Çekilme Hakkı” 
başlıklı 20. maddesinin gerekçesi şu şekilde ifade edilmektedir: “Devlet; 
memuruna istediği her zaman, bu Kanun’da gösterilen şart ve esaslara 
göre memurluktan çekilme (istifa) hakkını vermektedir. Bu madde, 1961 
Anayasası’nın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesi olan çalışma 
hürriyetinin tabii bir sonucudur” (Eranıl, 1979: 18).

1961 Anayasası’nın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42/1 maddesinde 
“Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir” denilmekte, 42/2 maddesinde 
“Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için, sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur 
ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır” denilmekte, 42/3 
maddesinde “Angarya yasaktır” denilmekte, 42/4 maddesinde “Memleket 
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği alan 
beden veya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun 
olarak kanunla düzenlenir” denilmektedir (1961 Anayasası, Madde 42).

1961 Anayasası’nın “Çalışma Şartları” başlıklı 43/1 maddesinde “Kimse, 
yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştırılamaz” denilmekte, 
43/2 maddesinde “Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunur” denilmektedir (1961 Anayasası, Madde 43).
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Hizmet Şartları 
ve Şekilleri” başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. 
bölümünün “Çekilme” başlıklı 94/1 maddesinde “Devlet memuru bağlı 
olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan 
çekilme isteğinde bulunabilir” denilmekte, 94/2 maddesinde “Çekilmek 
isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin 
kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar 
gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek 
görevini bırakabilir” denilmekte, 94/3 maddesinde “Olağanüstü mazeretle 
çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler” 
denilmektedir (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 94).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Hizmet Şartları 
ve Şekilleri” başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. 
bölümünün “Çekilmede Devir ve Teslim Süresi” başlıklı 95. maddesinde 
“Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu 
işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına 
göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir” 
denilmektedir (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 95).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Hizmet Şartları 
ve Şekilleri” başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 
4. bölümünün “Olağanüstü Hallerde Çekilmede Usul” başlıklı 96. 
maddesinde “Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir 
afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe 
başlamadıkça görevlerini bırakamazlar” denilmektedir (657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, Madde 96).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Hizmet Şartları 
ve Şekilleri” başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. 
bölümünün “Sorumluluk” başlıklı 97. maddesinde “94, 95 ve 96. maddelerde 
yazılı zorunluluklara uymayanlar, mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak 
üzere bir daha devlet memurluğuna alınmazlar” denilmektedir (657 sayılı 
devlet Memurları Kanunu, Madde 97).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Hizmet Şartları 
ve Şekilleri” başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. 
bölümünün “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98/1 maddesinde “Devlet 
memurlarının” denilmekte, 98/1/a maddesinde “Bu Kanun hükümlerine 
göre memurluktan çıkarılması hallerinde memurluğu sona erer” denilmekte, 
98/1/b maddesinde “Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini 
taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan 
herhangi birini kaybetmesi hallerinde memurluğu sona erer” denilmekte, 
98/1/c maddesinde “Memurluktan çekilmesi hallerinde memurluğu sona 
erer” denilmekte, 98/1/ç maddesinde “İstek, yaş haddi, malullük ve sicil 
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sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması hallerinde memurluğu sona erer” 
denilmekte, 98/1/d maddesinde “Ölümü hallerinde memurluğu sona erer” 
denilmektedir (657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu, Madde 98).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 
başlıklı 1. kısmının “Yasaklar” başlıklı 4. bölümünün “Birlikte Çekilme 
Yasağı” başlıklı 26. maddesinde “Devlet memurlarının, kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde memurluktan birlikte çekilmeleri yasaktır” denilmektedir 
(657 sayılı Devlet memurları Kanunu, Madde 26).

1982 Anayasası’nın “Zorla Çalıştırma Yasağı” başlıklı 18/1 maddesinde 
“Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” denilmekte, 18/2 
maddesinde “Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya 
tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan 
istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen 
vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma 
sayılmaz” denilmektedir (1982 Anayasası, Madde 18). 

4. Çekilme Hakkında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel Hükümler” 

başlıklı 1. kısmının “Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün “Çekilme 
Hakkı” başlıklı 20. maddesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi 
bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar uygulanmaktadır. Bu hali 
ile devlet memurları, bu Kanun’da belirtilen esaslara göre memurluktan 
çekilebilirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilk halinde “Genel 
Hükümler” başlıklı 1. kısmının “Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün 
“Çekilme Hakkı” başlıklı 20. maddesi ile devlet memurları bu Kanun’da 
sayılan çekilme şartlarından herhangi birisini taşıdıkları durumlarda ya 
kendi istekleri üzerine memurluktan çekilebilmekte ya da memurluktan 
çekilmiş sayılmaktadırlar. Şartları taşıyan herkesin devlet memurluğuna 
girme hakkının olması gibi şartları taşıyan herkesin devlet memurluğundan 
çıkması da tabii bir haktır. Bu nedenlerle çekilme hakkı devlet memurları 
için çok önemli bir güvencedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Hizmet Şartları ve Şekilleri” 
başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. bölümünün 
“Çekilme” başlıklı 94/1 maddesine, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun’a Bazı Maddeler Eklenmesine ve 
Bu Kanun’un Kapsamı Dışında Kalan Kamu Personelinin Aylık ve Ücretlerine 
Dair Kanun” adıyla 31.07.1970 tarihinde yürürlüğe giren 1327 sayılı Kanun’un 
75. maddesi ile “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti 
olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi 
halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş 
sayılır” hükmü eklenmektedir (1327 sayılı Kanun, Madde 75).
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Genel Hükümler” başlıklı 
1. kısmının “Yasaklar” başlıklı 4. bölümünün “Birlikte Çekilme Yasağı” 
başlıklı 26. maddesi, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun” adıyla 12.05.1982 tarihinde 
yürürlüğe giren 2670 sayılı Kanun’un “Toplu Eylem ve Hareketlerde 
Bulunma Yasağı” başlıklı 10/1 maddesi ile “Bu Kanun’un 21. maddesi ile 
hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla devlet memurunun 
toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır” 
şeklinde, 10/2 maddesi ile “Devlet memurlarının kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya 
görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin 
ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem 
ve hareketlerde bulunmaları yasaktır” şeklinde değiştirilmektedir (2670 
sayılı Kanun, Madde 10).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Hizmet Şartları ve Şekilleri” 
başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. bölümünün 
“Olağanüstü Hallerde Çekilmede Usul” başlıklı 96. maddesi, “Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” adıyla 29.11.1984 tarihinde 
yürürlüğe giren 243 sayılı KHK’nin 16. maddesiyle “Olağanüstü hal, 
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir 
afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe 
başlamadıkça görevlerini bırakamazlar” şeklinde değiştirilmektedir (243 
sayılı KHK, Madde 16). Bu düzenleme memurların haklarını olağanüstü 
hallerde sınırlayan bir düzenleme olarak görülmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Hizmet Şartları ve Şekilleri” 
başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. bölümünün 
“Sorumluluk” başlıklı 97. maddesi, “Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname” adıyla 29.11.1984 tarihinde yürürlüğe 
giren 243 sayılı KHK’nin 17/1 maddesiyle “Memurlardan mali ve cezai 
sorumlulukları saklı kalmak üzere” şeklinde, 17/1/A maddesiyle “94. 
maddenin   2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 
altı ay geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar” şeklinde, 17/1/B 
maddesiyle “Bu Kanun’a göre çekilmiş sayılanlar ile 94. maddenin 2. 
fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden devlet 
memurluğuna alınamazlar” şeklinde, 17/1/C maddesiyle “95. maddede 
yazılı zorunluluklara uymayanlar üç yıl geçmeden devlet memurluğuna 
alınamazlar” şeklinde, 17/1/D maddesiyle “96. maddeye aykırı hareket 
edenler hiçbir surette devlet memurluğuna alınamazlar” şeklinde 
değiştirilmektedir (243 sayılı KHK, Madde 17).
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Hizmet Şartları ve 
Şekilleri” başlıklı 4. kısmının “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. 
bölümünün “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98/1 maddesindeki 
“ve sicil” ibaresi, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” adıyla 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı 
Kanun’un 117/1/g maddesi ile yürürlükten kaldırılmaktadır (6111 sayılı 
Kanun, Madde 117/1/g).

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Genel Hükümler” başlıklı 
1. kısmının “Yasaklar” başlıklı 4. bölümünün “Birlikte Çekilme Yasağı” 
başlıklı 26/1 maddesi, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” adıyla 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 
117/1/g maddesi ile yürürlükten kaldırılmaktadır (6111 sayılı Kanun, 
Madde 117/1/g).

Danıştay’ın verdiği bir diğer karara göre, “Yıllık iznini kullandığı sırada 
göreve davet edilen devlet memuru bu çağrıya uymazsa görevden çekilmiş 
sayılır” denilmektedir (D5D., E. 79/6219, K. 84/569, T. 14.02.1984). 
Yıllık izinde olması, devlet memurunun çağırılması durumunda göreve 
gelmemesi için bir mazeret olarak görülmemektedir.

Danıştay’ın verdiği bir diğer karara göre, “Yolluğunu almaktan 
imtina eden ve süresinde yeni görev yerinde göreve başlamayan memur 
görevden çekilmiş sayılır” denilmektedir (D5D., E. 80/11012, K. 84/4605, 
T. 20.12.1984). Yolluğunu almaktan kaçınan veya süresinde yeni görev 
yerinde göreve başlamayan memur yazılı beyanına gerek görülmeden 
zımni olarak görevinden çekilmiş sayılmaktadır. Bu karar devlet 
memurunun ifa ettiği kamu hizmetinin aksatılmadan kesintisiz devam 
etmesi açısından oldukça önemlidir.

Danıştay’ın verdiği bir karara göre, “657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 94. maddesindeki “Mazeretsiz veya kurumlarınca kabul 
edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 
10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın 
çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır …” ifadesine dayanılarak İdare 
Mahkemesi’nce verilen devlet memurunun görevden çekilmiş sayılması 
kararı hakkında Danıştay’da açılan davada ilgili memurun 9 gün göreve 
gitmediği, 10 ve 11. günlerin sırasıyla Cumartesi ve Pazar günlerine 
denk gelmesi ve Pazartesi gününden Cuma gününe kadar memurun 
mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı aldığı cezanın infazı için 
cezaevinde bulunması nedeniyle bu tarihler arasında görevine devam 
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etmemesi halinin kabul edilebilir bir mazeret niteliği taşıması nedeniyle 
ilgili memurun izinsiz ve mazeretsiz olarak 10 gün göreve gelmediği 
gerekçesiyle görevinden çekilmiş sayılması yolunda tesis edilen işlemde 
hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle ilgili memurun 
temyiz talebinin kabulü ile İdare Mahkemesi’nce verilen kararın 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası 
uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası 
gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir 
karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, 
13.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi” denilmektedir (D12D., 
E. 2003/1034, K. 2005/4521, T. 13.12.2005). Devlet memuru mazeretsiz 
olarak 10 gün görevini kesintisiz terk ederse yazılı bildirimde bulunması 
şartı aranmaksızın görevden çekilmiş sayılacaktır. Danıştay’ın verdiği 
bu karara göre, bu 10 günün hesaplanmasında hafta sonu tatili olan 
Cumartesi ve Pazar günleri ile devlet memurunun hapis olması gibi zaruri 
durumlar dikkate alınmamaktadır. Böylece devlet memuru bu kararda 
olduğu gibi mazeretli durumlarda görevinden çekilmiş sayılmamakta, 
devlet memuruna önemli bir güvence getirilmektedir.

SONUÇ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Genel Hükümler” başlıklı 
1. kısmının “Genel Haklar” başlıklı 3. bölümünün 20. maddesinde 
“Çekilme Hakkı” ile devlet memurları, bu Kanun’da belirtilen esaslara göre 
memurluktan çekilebilmektedirler. Devlet memurları bu Kanun’da sayılan 
çekilme şartlarından herhangi birisini taşıdıkları durumlarda ya kendi 
istekleri üzerine memurluktan çekilebilmektedirler ya da memurluktan 
çekilmiş sayılmaktadırlar. Şartları taşıyan herkesin devlet memurluğuna 
girme hakkının olması gibi şartları taşıyan herkesin devlet memurluğundan 
çıkması da tabii bir haktır. Bu nedenlerle çekilme hakkı devlet memurları 
için çok önemli bir güvencedir.

Sonuç olarak devlet memurlarının haklarının bu şekilde güvence 
altına alınmasıyla bir yandan çağdaş kamu personel düzeninin temel 
ilkelerinden olan ve kişinin çalışma hayatında kademeli olarak ilerlemesi 
şeklinde tanımlanan kariyer ve bir görevi başarıyla yapabilme gücü, kudreti 
olarak tanımlanan liyakat ilkelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanırken öte 
yandan, memurların kamu hizmetlerini aksatmadan, gereği gibi ve daha iyi 
sunabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurduğu-
muzda konu ile ilgili olarak mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı 
görülmekle birlikte, söz konusu aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi bağla-
mında söz konusu kanunun bütünü itibariyle gözden geçirilip revize edilme-
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si gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak mevcut durum analizi yaptığımız bu 
çalışmaya göre de, devlet memurlarının çekilme hakları ile ilgili olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bazı yenilikler yapıldığı görülmektedir. 
Zira bu düzenlemelerin yetersiz kaldığı aşikardır. Bu bağlamda, kanaatimizce 
destekleyici düzenlemelerden ziyade söz konusu kanunun sadece devlet me-
murlarının emeklilik hakları açısından değil; aynı zamanda bütünü itibariyle 
yenilenip; aksaklık görülen alanlar yeni bağımsız bir kanun çerçevesinde dü-
zenlenmelidir.
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KAMU ULAŞIM PROJELERİ EKSENİNDE ORTAYA ÇIKAN 
KENTSEL RANTIN VERGİLENDİRİLMESİ:   

İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

TAXATION OF URBAN RENTS FORMED IN THE PROCESS 
OF PUBLIC TRANSPORTATION PROJECTS:  

A CASE OF ISTANBUL

Erdoğan TEYYARE1, Gökhan GÜRER2

ÖZET

Kıt bir kaynak olan toprak, nüfus artışı, kentleşme, tarihi ve kültürel yapısı, 
ticari ve ulaşım açısından konumu ve kamu yatırımları vb. faktörler sonucu değer 
kazanabilmektedir. Oluşan değer artışı (rant) gelirinden, bütçeye pay verilip 
verilmeyeceği, ekonomik ve sosyal açıdan önem arz etmektedir. Gerek büyük 
çaplı yatırım ve dönüşüm projeleri, gerekse imar düzenlemeleri değer artışına yol 
açabilmektedir. Özellikle nüfusun önemli bölümünü kapsayan ulaşım projelerinin 
kentsel rantlar üzerindeki payı oldukça büyüktür. Çalışmada İstanbul şehrinde 
yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan büyük çaplı kamusal yatırım 
ve ulaşım projelerinin ortaya çıkardığı kentsel rant ele alınmaktadır. Sonuç olarak 
ortaya çıkan kentsel rantın çok büyük bir yekün teşkil ettiği ve bu rantların 
vergilendirilmesinin kamu gelirlerini artırmak ve daha sonra yapılması planlanan 
benzeri yatırım harcamalarına kaynak olabileceği yönüyle büyük önem arz ettiği 
ifade edilmiştir. Ayrıca kentsel rantların vergilendirilmesinin, gerek kamusal 
yatırım ve ulaşım harcamalarının sürdürülebilir olması ve buna bağlı olarak 
ekonomik büyüme açısından önemi, gerekse gelir dağılımında adaletin sağlanması 
açısından rolü vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Rant, Vergileme, Kamu Ulaşım Projeleri 

ABSTRACT

Land, which is a scarce source, may increase in value as a result of some 
factors such as population growth, urbanization, land’s historical and cultural 
significance, its location in terms of commercial activities and transportation and 
public investments. It is of economic and social importance whether the unearned 
income formed as a result of this increase in value (rent) will get its share of the 
budget or not. Both large-scale investment and transformation projects and town 

1   Dr. Öğr. Üyesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Maliye Bölümü, erdoganteyyare@ibu.edu.tr 

2    Arş. Gör.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Maliye Bölümü, gokhangurer@ibu.edu.tr 

mailto:erdoganteyyare@ibu.edu.tr
mailto:gokhangurer@ibu.edu.tr


SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V274

planning might lead to an increase in value. Especially the transportation projects, 
which involve a significant part of the population, have a large share in the urban 
rents. This study addresses the urban rents formed in the process of large-scale 
public investment and transportation projects which completed, ongoing or 
planned to be implemented in Istanbul. The findings of the study showed that 
the urban rents formed as a result of such projects constitute a large amount. 
The study also revealed the importance of taxing these rents in increasing public 
revenues and providing a resource for similar investments planned to be made in 
the future. Besides, the study emphasizes the importance of taxing urban rents 
both for the sustainability of public investment and transportation expenses and 
for the economic growth, as well as highlighting the role of taxation in ensuring the 
equitable distribution of income.

Keywords: Urban Rent, Taxation, Public Transportation Projects

GİRİŞ

Nüfus artışı, kentlere olan göç dalgaları kentleşme ve sorunlarının konu-
şulduğu bir mecra yaratmaktadır. Kentleşmenin planlanmasında yaşanan 
eksiklikler sorunların boyutunu belirlemekle birlikte, üretilen çözümlerin 
maliyetini de etkilemektedir. Nitekim İstanbul özelinde gerek planlama 
ya da yapım aşamasında olan gerekse tamamlanmış projelerin çeşitliliği 
ve bütçeleri, sorunun ne denli büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. 
Ulaşımdan, kentsel dönüşüme; eğitimden sağlığa kadar birçok alanda pro-
jeler üretilmesi, söz konusu alanların değerlenmesine ve paydaş olan her-
kesin bundan fayda sağlamasına neden olmaktadır. İşte bu noktada oluşan 
değer artışlarının (rant), vergilerin fiskal amacına dayanarak vergilendi-
rilmesi büyük önem kazanmaktadır. İstanbul’da oluşan değer artışlarının 
büyüklüğü vergi gelirleri açısından azımsanmayacak bir paya denk gelmesi 
muhtemeldir. Rant vergisinin gerekliliğini ortaya koyan görüşlere göre, bu 
verginin uygulanması etkin kaynak kullanımı ve adaletli bir vergilemenin 
sağlanmasında faydalı olacaktır. Ayrıca gayrimenkul rantlarının vergilen-
dirilmesi spekülasyonları ortadan kaldıracaktır (Saraçoğlu vd., 2016: 87). 
Ortaya çıkan fayda açısından rant vergisini savunan görüşe göre ise, plan-
lama yoluyla oluşan rantlarda kamu otoritesinin kararını, kişisel fayda de-
ğil toplumsal fayda oluşturmaktadır. Bu noktada oluşan rant gelirlerinin 
bir kısmının vergi yoluyla kamuya aktarılması gerekmektedir (Ökmen & 
Yurtsever, 2010: 64). Görüldüğü üzere gerek kaynakların etkin dağlımı ve 
gelir dağılımında adaletin sağlanması noktasında gerekse toplumsal fayda 
sağlaması açısından “rant vergisi” günümüzde etkin bir maliye politikası 
aracı olarak kullanılabilir niteliktedir. 

Oluşacak değer artışının en gözle görülür ve toplum tarafından hissedi-
lir tarafı konut sektöründe ortaya çıkmaktadır. Yaşamın devamı için gerekli 
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olmasının yanı sıra ekonomik bir yatırım aracı olarak değerlendirilen ko-
nutların, fiyatlarında konutun yapısal özelliklerinden başka lokasyona bağlı 
kentsel ve mekânsal özelliklerinin de etkili olduğunu ortaya koymak gerekir. 
Benzer üretim sürecinden ve maliyetinden geçen konutların değerlerinin 
semtten semte, mahalleden mahalleye değişiminin sadece konutun yapı-
sal özelliklerinden dolayı olmadığını, içinde bulunulan semt ve mahallenin 
mekânsal yapısının ve kurgusunun da fiyat üzerinde etkili olduğu görülmek-
tedir (Topçu & Kubat, 2009) İşte bu noktada ortaya çıkan rant kavramını 
“gayrimenkul değerinde meydana gelen ve emeğe dayanmayan artış” olarak 
tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle rantı, toprak ve diğer doğal kaynaklar gibi 
arzı sabit olan üretim faktörlerinin kullanımı için ödenen fiyat olarak tanım-
lamak mümkündür. (Ökmen & Yurtsever, 2010) Ancak Türkiye’nin 2015 yı-
lının başından itibaren gündemine giren “Rant Vergisi”nin bir kamu geliri 
olarak vergi gelirleri içinde ve belediye gelirleri içinde yer alıp almayacağı 
henüz açıklığa kavuşmuş değildir (Kılıçaslan &Yavan, 2017).

Çalışmada ilk olarak rant kavramı ve kentsel rant teorik olarak ele alın-
maktadır. İkinci olarak kentsel rantı ortaya çıkaran nedenler ve vergilendi-
rilmesi değerlendirilmiştir. Son olarak İstanbul’da yapılan, yapımı devam 
eden ve yapılması planlanan büyük çaplı kamusal yatırım ve ulaşım proje-
lerinin ortaya çıkardığı kentsel rant ele alınarak, vergilendirilmesinin ge-
rekliliği, ekonomik ve sosyal yönleriyle vurgulanmıştır. 

Rant ve Kentsel Rant Kavramları
Tarihte şehir devletlerinin ortaya çıkışı ile birlikte artan nüfusa paralel 

olarak oluşan kentler için, toprağın konum, özellik ve diğer faktörlerden ne 
derecede ve ne yönde etkilendiği süreç içinde önem kazanmıştır.

Önemi gün geçtikçe artan toprak, üzerindeki gayrimenkuller bağlamın-
da sahiplerine (kullanıcılarına) bazı içsel ve dışsal avantajları hasebiyle çe-
şitli kazançlar sağlamaktadır. Bunlardan birisi de değer artış kazançlarıdır. 
Gayrimenkullerin değerlerinde farklı sebeplerle meydana gelen artışların 
nedenlerini tespit edebilmek için ilk olarak “değer artışı” kavramının açık-
lanması yerinde olacaktır. 

Rant, dar anlamada, üretim faktörlerinden toprağı kullanmanın bedeli 
iken geniş anlamda, toprak ile birlikte diğer doğal kaynakların tamamının 
üretim sürecinden aldığı paydır (Aktan, 1993: 119). Türk Dil Kurumu Bü-
yük Türkçe sözlüğünde rant, üretim faktörlerinden biri olan doğanın aldığı 
pay ve kira olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanmaktadır (1)3.

Halk dilinde ise spekülatif amaçlı para kazanmak anlamında 
kullanılmakla birlikte, emek ve sermayeye dayanmayan daha çok dış 

3     Gösterilen kaynağın url’si (bağlantı adresi) uzun olduğundan kaynak, parantez 
içerisinde sıralı sayılar verilerek kodlanmış olup kaynakçada açık adresleri yer 
almaktadır. Çalışmada yer alan internet kaynakları benzer biçimde gösterilmiştir.
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faktörlerin etkisiyle elde edilen bir kazanç olarak ifade edilmektedir. 
(Kaya, 2011: 86). Diğer bir deyişle gayrimenkul değerinde meydana gelen 
ve emeğe dayanmayan artış şeklinde tanımlanmaktadır (Ocay & Oktay, 
1989). Görüldüğü üzere kavram, herhangi bir gider karşılığı olmadan 
ortaya çıkan, beklenilmezlik ve hak edilmemişlik nitelikleri ağır basan 
artışlar olarak tanımlanmaktadır (Saraçoğlu vd., 2016: 85).

Kentsel rant, yukarıda ifade edilen rant kavramının kent dinamikleri 
gözetilerek sınırlandırılmış hali olup, gayrimenkul sahibinin gayrimenkul 
için yapmış olduğu maliyet bedelinden fazla kazanç sağlaması olarak ifade 
edilebilir(Aslan, 2014: 121)

Grafik1’de ki gibi, kentsel rantın oluşumuna etki eden temel faktörler 
baz alınarak toprağın, başlangıçtaki değerinden kaynaklı olarak belirli bir 
rant değerine sahip olduğunu göstermektedir. Kent toprağının zaman 
içinde çeşitli şekillerde niteliğinin değişmesi(altyapı hizmetleri ve imar 
faaliyetleri)ve imar hareketlerinin de başlaması ile birlikte rant da giderek 
artmaktadır (Ertürk & Sam, 2009: 160-161).

Grafik1: Kent Toprağının Değer Artışı

Kaynak: Ökmen & Yurtsever, 2010: 63

Kentsel Rant Kavramını Ortaya Çıkaran Nedenler
Nüfus artışı, iç ve dış göçler, tarım alanlarının küçülmesi, belediyelerin 

imar planlarında yaptığı değişiklikler, sanayileşme gibi faktörlerin etkisiyle 
ortaya çıkan kentsel rant kavramı günümüzde popülaritesini koruyan bir 
kavram haline gelmiştir. Kavrama bu kadar yaygınlık kazandıran en iyi 
örnek, rantabl alanın daha sonra başka kişi ve kurumlara devri halinde elde 
edilen ve hiçbir kayda girmeyen kazançlar olarak gösterilebilir (Saraçoğlu 
vd., 2016: 85). Rantabl alanın oluşmasında yukarıda bahsedilen faktörlerin 
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etki ettiğini söylemek hiç şüphesiz doğru olacaktır. Ancak bu faktörlerin 
domino etkisi kamu yatırımları, projeler ve çeşitli kentsel uygulamalar 
bazında ortaya çıkmaktadır. Bunlar kentsel rant olgusunda domino etkisi 
yaratmakta değer artışını ivmelendirmektedir. 

Grafik 2. Kentsel Rantın Faktörleri

Kaynak: Görsel içeriği tarafımızca hazırlanmıştır.

Kentleşmenin ağır sorunları ortaya çıkmadan evvel kentlerdeki rant 
olgusu temelde 1. düzey rant diye gösterilmiş olan olgular neticesinde 
meydana gelmekte iken; çağımızda bunlara ek olarak yeni ihtiyaçlar ve 
buna paralel yeni kavramlar hasıl olmuştur. Silikon vadileri, teknopark 
kampüsleri ve buna benzer özel gelişim ve kuluçka alanları da kentsel rantın 
inovatif ayağını oluşturmaktadır. Aynı şekilde gerek afetlerle mücadele 
kapsamında gerekse iyileştirme (sağlıklaştırma) anlamında ana hedefi 
insan odaklı yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmak olan kentsel 
dönüşüm uygulamaları rantın diğer ayağını oluşturmaktadır (Çelik, 2017).

Üçüncü ve son olarak kentleşmenin yarattığı ve hemen hemen her ala-
nın ortak paydası denilebilecek ulaşım ağının revizyonu ve yeni projelerin 
ihtiyacı kentsel rantı oluşturan çağımız nedenleridir. Bu kapsamda ulaşı-
mın yatırımlarının İstanbul örneğinde kentsel rant yaratmadaki etkisi ve 
büyüklüğü ve bu rantın aktarımı (vergi vd.) çalışmanın ana gündem mad-
desi olacaktır.

İlk düzey kentsel rantları oluşturan faktörlere kısaca değinilecek olursa; 
en dikkat çekici olanı yapay değer artışı, balon rant diye ifade edilebilecek 
spekülatörlerdir. Spekülatörler toprağı imara açılmadan önce satın alıp ge-
rekli imar düzenlemesi sonucunda arsaya dönüşmesi ile yeni fiyat üzerin-
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den fiyatlandırma yapmaktadır. Benzer durum konut sektörü içinde geçerli 
olup imar düzenlemeleri ne yazık ki bu spekülatörlerin izlediği istikamette 
şekillenebilmektedir (Ertürk & Sam, 2009: 23). Nüfus artışı, turizm, sana-
yileşme, kentsel dönüşüm uygulamaları ve yabancı yatırımcılar gibi diğer 
faktörlerin de kentsel rantı oluşturduğu söylenebilir. Özellikle nüfus artı-
şının kentleşme üzerindeki genişletici etkisi, yerel idarelerin bayındırlık 
hizmetlerindeki artışlarına neden olmaktadır (Kaya, 2011: 86). Finansman 
kaynaklarının merkezi oterite gibi çeşitli olmadığı ve vergilendirme yetki-
lerinin olmamasından ötürü yeni kaynak yaratamayan bu idarelerin kent-
sel rantlardan pay alması hizmetlerin yerindenliği (yerinden yürütülmesi) 
bakımından elzem bir karar olmalıdır.

Burada önemli olan, çeşitli nedenlerle elde edilen rantın, serbest piyasa 
koşullarında bugünkünden daha fazla kamu yararına dönük hale getirile-
bilmesidir (Sevindik, 2009: 53). Kamu tarafından elde edilecek “rant ge-
lirleri”nin, yeni bir rantın oluşmasının önünü açarak, üretim kapasitesini 
artırıcı dolayısıyla milli gelire katkı sağlayıcı alanlarda kullanılması; kamu 
için gelirin devamlılığını tahsis ederek sosyo ekonomik yönden toplum re-
fahında oluşturacak artış nedeniyle kaynakların etkin ve verimli bölüşü-
müne katkı sağlayacaktır.

İstanbul’daki gibi büyük şehirlerde nüfus artışına ve göçe bağlı yapı-
laşma eğilimleri, kentlerdeki yeni yerleşim alanlarının planlanması süre-
cine önemli ihtiyaçları dolayısıyla harcamaları ortaya çıkarmaktadır. Hiç 
kuşkusuz bunlardan en önemlileri büyük çaplı kamu ulaşım yatırımları-
dır. Ulaşım olgusu tüm dünyada kentlerin nüfus artışı ve göçlerin etkisiyle 
büyümesi neticesinde büyük bir sorun halini almıştır. Dünyada yerel yö-
netimlerden merkezi oteriteye kadar tüm idari birimlerin çözüme kavuş-
turulması gerekler listesinde kendine ilk sıralarda yer edinen ulaşım sorun-
ları ciddiyetini koruyan bir problemdir. Günümüzde bu alanda planlanan 
projelerin büyüklüğü demografik projeksiyon göz önünde bulundurularak 
ortaya çıkmakta ayrıca uzun ömürlü ve sürdürülebilir olarak tasarlanmak-
tadır. 

Sağlıklı kentlerin oluşabilmesi, özellikle kamunun vereceği veya destek-
leyeceği (sübvansiyonlar, teşvikler, vergi muafiyet ve istisnaları vb.) altyapı, 
ulaşım, çevre ve kentsel dönüşüm uygulamaları gibi yatırımlar neticesinde 
olabilecektir (Turgut & Ceylan, 2009: 27).

Ulaşımdaki problemlerin çözümünün kentsel ranta dönüşmesi kamu-
nun vergilendirilebilir, kaynak sağlayabilir alanın ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Buradan oluşacak kentsel rantın vergilendirilmesi, ilk bakışta 
vergilerin mali amacına hizmet edildiği öngörüsü sağlarken, sosyo ekono-
mik ve sosyo kültürel yönden vergilendirmenin yansımalarını da kapsa-
maktadır. Yatırımların refah artışı sonucunu doğurduğu veya doğuracağı 
hiç şüphesiz bir gerçektir. Ulaşım yatırımları (projeleri), toplumun zaman 
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ve fırsat maliyetlerini azaltarak, kamunun piyasa mekanizmasını daha et-
kin hale getirilme gayesine dönük olacaktır. Bunu, Keynesyen politikalar 
neticesinde sorumluluk alanında bulundurduğu bir takım harcama kalem-
lerinin, piyasaya devri ve piyasayı daha etkin hale getirerek dolayısıyla reka-
betin oluşmasına katkı sağlayarak yapacaktır. Rekabet ortamı toplumunda 
işlem ve zaman maliyetlerini azaltarak tasarruflar üzerinde olumlu yansı-
maları olacaktır. Dolayısıyla kamunun, kaynakların etkin ve adil dağılımını 
sağlamaya yönelik maliye politikası amacına hizmet edilmiş olacaktır.

Tablo 1. İstanbul’daki Büyük Ölçekli Ulaşım Yatırımları

Proje Adı Tahmini 
Bütçe Konum Proje 

Türü

Kamuya 
Açıklanma 

Tarihi

Kanal İstanbul 5.5 milyar $

Avcılar, 
Küçükçekmece, 
Başakşehir, 
Arnavutköy

Ulaşım Nis.11

3. Havalimanı 10 milyar 247 
milyon € Arnavutköy Ulaşım Eki.10

Kuzey 
Marmara 
Otoyolu

7 milyar TL Odayeri- Paşaköy Ulaşım Nis.10

3 Katlı Boğaz 
Geçiş Tüneli 3.5 milyar $ Üsküdar, Beşiktaş Ulaşım Şub.15

Marmaray 8 milyar TL

Tuzla, Kartal, 
Pendik, Maltepe, 
Kadıköy, Üsküdar, 
Fatih, Zeytinburnu, 
Bakırköy, 
Küçükçekmece

Ulaşım May.98

Avrasya Tüneli 1 milyar 280 
milyon $

Kadıköy, Fatih, 
Zeytinburnu Ulaşım Mart 06

Kaynak: (2) ve (3) adreslerindeki veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.

İstanbul’da planlanan, yapım aşamasında veya tamamlanmış olan 
büyük ulaşım projelerine bakıldığında ilk olarak yüksek bütçeleri göze 
çarpmaktadır. Kamu-özel işbirliği yöntemleriyle finanse edilen projeler, 
kapladıkları alan ve bölgelerinde doğrudan etkiledikleri nüfus dikkate 
alındığında etki sahasını artırmaktadır. Yatırımların ilk etapta istihdamı 
artırıcı işsizliği azaltıcı sonucu somutlaşmaktadır. Projelerin kapsadığı alan 
ve büyüklüğü düşünüldüğünde ve bu sayının bakmakla sorumlu oldukları 
aileler göz önünde bulundurulduğunda hiç de azımsanmayacak düzeyde 
seyrettiği görülmektedir. Bu sayede devlet, işsizlikle mücadelenin yanı sıra 
işsizlik fonuna katkı sağlayacak ve gerek doğrudan gerekse dolaylı vergi 
gelirlerine artı oluşturmaktadır. Çalışmanın da konusunu teşkil eden kentsel 
rantın vergilendirilmesi safhasına gelmeden, yatırımların sağladığı veya 
sağlayacağı kaynaklar da maliye politikası amaçlarına hizmet etmektedir. 
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Yatırımların, ulaşım maliyetlerinin azalmasından kaynakların etkin 
ve adil bölüşümüne; hizmetlerin merkezi-yerel yönetimler arasında 
bölüşümünde yaşanacak etkinlikten, sağlık ve eğitim harcamalarındaki 
etkinliğe kadar birçok alanda sosyal refahı artıracak varyasyonları olacaktır. 
Yatırımların güzergahları boyunca oluşan değer artışları, dalga etkisi 
yaratarak yansıması tüm şehre yayılacaktır. Bu nedenle ulaşım projeleri, 
özellikle İstanbul’da rantın oluşmasından tekrar kamuya aktarılmasına 
kadar bir döngünün en büyük aktörü olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Gayrimenkul Rantının Vergilendirilmesi
Toprak rantının vergilendirilmesi uluslararası literatürde “Land Value 

Taxation” (LVT) (Toprak Değer Artış Vergisi) olarak isimlendirilmektedir. 
Söz konusu vergi, toprağın değeri üzerinden alınan advalorem (nispi) bir 
vergi türüdür. İlk bakışta emlak vergisine benzerliği ile ifade edilebilecek 
değer artış vergisinin emlak vergisinden ayrılan yanı yapılaşma ve toprağın 
çeşitli nedenlerle yeniden değerlenmesi sonucunda alınan bir vergi olması-
dır (Kaya,2011: 90). Bu vergilemenin teorik temeli, Haig-Simons gelir tanımı 
kapsamında servette meydana gelen her türlü artışın vergilendirilmesi bakış 
açısıyla ilişkilendirilebilir. Buna göre belli bir dönemde tüketim ve servette 
ortaya çıkan ve yahut bunlarda artışa sebebiyet veren her türlü kazanç ve irat-
lar vergilendirilmesi teorinin temelini oluşturur (Şen & Sağbaş, 2017: 189).

Arazi ve arazi değer vergisinin tarihteki en önemli temsilcileri 
fizyokratlardır. Erken modern ekonomi okulu olan fizyokrasi ve fizyokratlar 
zenginliğin kökeni olarak   tarım ve araziyi görmekteydiler. “Yalnız tarım 
üretken olduğuna, artık tarımda yaratıldığına göre vergiler, yalnız tarımdan 
alınmalıdır. Bu artık tümüyle toprak sahibine rant olarak gittiği için, vergi 
tek olmalı, toprak mülkiyetini elde tutanlardan alınmalıdır.” Arazi üzerine 
tek ve sabit oranlı bir verginin konulması önerilmiştir. 

Bilimsel anlamda ise değer artış vergisinin teorik temelleri 1865 yılında 
Henry George tarafından atılmıştır. Tek ve sabit oranda gayrimenkul değer 
artış vergisini savunduğu tezinde gayrimenkul üzerinde oluşan değer 
artışının, kamu gelirleri açısından en verimli gelir kaynağı olduğu tezi 
işlenmiştir. Söz konusu verginin özellikle ekonomide ki eşitsizliği gidermede 
en önemli fonksiyon olduğu fikri savunulmaktadır (Yüksel, 2014). 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta getiri sağlıyorsa, söz 
konusu getirinin vergilendirilmesini gerektirebilir. Ülkemizde rant vergisi 
yeni bir vergi gibi tartışılmakla beraber, esasen değer artış kazançları ile 
ilgili yürürlükte ve yürürlükten kalkmış uygulamalar bulunmaktadır. 
Şerefiye olarak da adlandırılan Değerleme Resmi, ilgili alanda yapılan ilk 
düzenlemedir. Bunu Değer Artış Kazancı, Düzenleme Ortaklık Payı ve 
Harcamalara Katılım Payı takip etmiştir (Aslan, 2014: 123).
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Kentsel rantların vergilendirilmesi her zaman güncelliğini korumuş bir 
konu olmuştur. Tarımsal arazilerin kentsel araziye dönüşmesi sürecinde 
topraktaki iyileştirmeler (imar haklarının verilmesi, altyapı yapılması, vb) 
toprak rantını, dolayısıyla toprağın değerini artırmaktadır (Akın, 2007: 36). 
Bu değerin makul ve adil bir şekilde toplumun olur verebileceği kıstaslara 
göre vergilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kıstas olarak 
belirlenebilecek mali güce göre adil vergileme temel kriter olmaktadır.

Konut, arazi ya da ticari alanın değerlenmesi, kamunun yatırım veya 
harcama planı neticesinde olabileceği gibi ilgili gayrimenkulün hukuki 
statüsünün değiştirilmesi sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca 
kamunun sağladığı sübvansiyon ve teşviklerle cazibesi artırılan bölgede 
özel sektör yatırımlarının başlaması, civarın değer atışlarını tetikleyebilir. 
Bunun sonucunda gayrimenkul sahiplerinin mali gücünde meydana 
gelen artışların anayasal bir zorunluluk olarak daha fazla vergi ödemesi 
gerekecektir. Ancak mal varlığı birikimi olan kişilerin aynı zamanda sosyal 
ve siyasal güce sahip (baskı ve çıkar grupları) oldukları da bilinen bir 
gerçektir. Ekonomik gücü elinde tutan kişilerin meydana getirdiği baskı 
gruplarının resmi makamları etkileme isteği itiraz götürmez bir gerçektir 
(Ay, 2008: 81).

Sonuç olarak gayrimenkul değer artış vergisinin başarılı bir biçimde 
uygulanması bazı koşullara bağlıdır. Bunlar, verginin tam ve doğru 
olarak hesaplanması, elde edilen rantın gelire dönüşmesi halinde 
vergilendirilmesinin sağlanması, rant elde eden kişinin doğru olarak tespit 
edilmesi olarak sayılabilir. Ayrıca baskı ve çıkar gruplarının ekonomi politiği 
üzerinde etkinliklerinin kısıtlı olması da maddeler arasında gösterilebilir. 
Değer artış vergilerinin, servet vergisi hüviyetine büründürülmesi 
durumunda tahsilat zorlaşacak, satış gerçekleştiğinde kazanç realize 
edilemezse tahsil edilen verginin iadesi gerekecektir. Bu noktada rant 
vergisinin, servet vergilerinden ayrıldığı söylenebilir (Kaya,2011: 90).

Değer artışlarının vergilendirilmesi yoluyla elde edilecek gelirin yeni 
ulaşım yatırımlarının finansmanı için kullanılması yaşam kalitesi artışı ve 
sürdürülebilir kentleşme ve çevre bağlamında etkin bir politika olacaktır. 
Kamu altyapı ve ulaşım yatırımlarının başarısı, ulaşım projelerinin 
yarattığı değer artışlarının sağladığı vergilerin adil ve istikrarlı olmasına 
bağlıdır. Dolayısıyla yatırımların finansmanı, daha önce tamamlanmış 
projelerin yarattığı vergisel avantajlar ile sağlanması etkinlik açısından 
önem kazanmaktadır (Modelewska & Medda, 2011: 51-52).

İstanbul’daki Ulaşım Projeleri Ekseninde Kentsel Rant Olgusu
İstanbul gerek tarihsel önemi gerekse bugünün ekonomik, kültürel 

ve jeostratejik konumu dolayısıyla önemini hiç yitirmemiş hatta yeni 
misyonlar edinmiş metropol bir şehirdir. Nüfus yoğunluğu ve beraberinde 
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getirdiği alt ve üstyapı ihtiyaçları ise kentin kişi başına düşen m² değerini 
artırmaktadır. Global emlak danışma firmalarından biri olan Knight 
Frank, dünyadaki bazı önemli şehirler üzerine yaptığı 2016 yılında her 1 
milyon Amerikan dolarının satın alınabileceği konut m²sini gösteren bir 
araştırmayı yayınlamıştır. Bu araştırmaya göre İstanbul’da 1 milyon dolar 
başına sadece 102 m² konut alanı elde edilebilirken bu sayı Monaco’da 17 
m²ye kadar düşmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan verilere bakıldığında, 
İstanbul’da konut fiyatlarının arttığı ve bu artıştan doğan değer atış 
oranlarının muazzam boyutlara ulaştığını söylemek mümkündür.

Tablo 2. Dünyada 1 Milyon Dolara Kaç Metrekare Konut Alanı Satın 
Alınabiliyor?

Kaynak: Knight Frank (2017), The Wealth Report The Global Perspective On 
Prime Property And İnvestment, London, s.33

İstanbul’da arazi ve konut değer artışlarının hiç şüphesiz birçok nedeni 
olabilir. Ancak bu artışlar da en önemli pay ulaşım projelerinindir. Tamam-
lanan, yapımı devam eden ya da planlama aşamasında olan büyük ölçekli 
projeler güzergahları üzerindeki bölgelerde olduğu gibi il çapında da değer 
artışları sağlamaktadır. Örneğin, Kanal İstanbul projesinin güzergahının 
kesinleşmesiyle birlikte Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavut-
köy‘de gayrimenkul fiyatlarını önemli ölçüde artırmaktadır. İlçelerde yaşa-
nan bu artışlar domino etkisi (bağlantı yolların, köprüler, kentsel genişleme 
vb.) yaratarak diğer ilçelere de sirayet edecektir (KuveytTürk, 2017: 30).
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İstanbul genelinde tüm faktörler göz önüne alındığında konut fiyatla-
rında yaşanan dalgalanmanın seyri Grafik 3’de gösterilmiştir. Buna göre 
konut fiyatlarında yaşanan artış yıllar itibariyle süreklilik arz etmektedir. 
Bu çalışmada vurgulanan husus bu artışların büyük ulaşım yatırımlarından 
kaynaklanan etkisini göstererek bunun vergilendirilmesindeki gerekçeleri-
ni ifade etmektir.

Grafik 3. TR10 Duzey II Bölgesi Yıllara Gore Konut Fiyat Endeksi  
(2010=100 birim)

Kaynak: TCMB (2016), Konut Fiyat Endeksi, https://tinyurl.com/y7x682am 

İstanbul’da tamamlanan veya yapım aşamasında olan ulaşım projelerin-
den büyük bütçeli ve ana arter mahiyeti taşıyan projelerin analizine aşağıda 
yer verilmiştir. Bu yatırımların konut değer artışlarına yaptıkları katkı ve 
bu katkının sürdürülebilir vergilemeyle ilişkisi aktarılmaktadır. 

Marmaray
Yaklaşık 15 milyon nüfusu barındıran İstanbul’da ihtiyaç duyulan ulaşım 

altyapısının boyutu da nüfusa paralel bir şekilde artmaktadır. Mega projeler 
diyebileceğimiz bu yatırımların İstanbul’un çok sayıda ilçesine dokunan ve 
tüm nüfusu ilgilendiren vaziyete bürünmesi doğal bir sonuçtur. Marmaray’da 
bu rolü üstlenmiş bir projedir. Güzergahı sayesinde İstanbul’un dış ilçeleri 
denilebilecek Beylikdüzü, Sefaköy, Avcılar, Florya gibi yerlere gidilmesini ko-
lay hale getirmektedir. Sağladığı bu ve bunun gibi ulaşım avantajları yukarıda 
da bahsedildiği gibi zaman tasarrufu ve yaşam kalitesini artırıcı bir duru-
mun kaynağıdır. Yatırım, sadece yurt içi ulaşım altyapısı ve entegrasyonunu 
sağlamamakta Çin’den Londra’ya dek uzanan trans demiryolu projesiyle de 
entegre çalışarak dolayısıyla döviz girdisi sağlayıcı yönüyle cari açığın azaltıl-
masında rol üstlenecektir.

İstanbul’un en önemli ulaşım yatırımlarından olan ve iki kıtayı deniz al-
tından raylı sistemli tünelle birbirine bağlayan Marmaray, güzergahındaki 
emlak fiyatlarını ciddi oranlarda artırmıştır. Gerek kullanılan teknoloji ge-
rekse hattın uzunluğu ve maliyeti bağlamında projenin, dünyada sayılı pro-
jeler arasına girmesine neden olmuştur. Ayrıca hattın geçeceği güzergahtaki 

https://tinyurl.com/y7x682am
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nüfus yoğunluğu dikkate alındığında bundan yararlanacak olanların yaşam 
kalitelerindeki toplam artışın fazla olacağını göstermektedir. 

Projenin açılmasıyla Zeytinburnu, Fatih ve Üsküdar’da ortalama 700 
lira olan kira bedelleri 1200 liraya çıkarken, 200 bin lira değer biçilen 
işyerlerinin değeri de 1 milyon liralara ulaşmıştır. Marmaray’ın açılmasıyla 
konut, arsa ve ticari alanlarda oluşan bu değer artışlarıyla birlikte bölgelerin 
cazibesi artarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından talebi artırmıştır. 
Bu durum yeni yatırımları gündeme getirerek değer artışlarının sürekliliğini 
ortaya çıkartmıştır. Vergisel boyutuyla bu durumun kamu için sürekli gelir 
anlamına gelmesi muhtemeldir. Bu değer atışlarının bütün güzergahta aynı 
oranda olduğunu söylemek doğru olamaz. Örneğin; Marmaray’ın Yenikapı 
durağına 5 kilometre uzaklıktaki bir nokta ile 10 kilometre uzaklıktaki 
bir yerin değer artışı farklı olmaktadır. Yani konumunuz, metrobüs ve 
marmaray gibi ulaşım projelerinin duraklarına ne kadar yakınsa, o kadar 
çok değer artışından etkilenileceği anlamına gelmektedir (1).

Marmaray projesinin ilgili bölgelerde, tek başına bir değer artış nedeni 
olarak görmek doğru olamaz. Marmaray ile birlikte bağlantı noktaları, 
metrobüs gibi diğer ulaşım sistemlerinin entegrasyonu değer artışlarını 
yayılabilir hale getirerek pozitif dışsallıklar ortaya çıkartmaktadır. Bu 
durum İstanbul genelinde değer artışlarının yukarı yönlü seyretmesini 
ivmelendirmektedir. 

Gayrimenkul değerleme konusunda “erişim”in önemi yadsınamaz bir 
gerçektir. Sosyal donatı, eğlence merkezi, iş yerleri, park, hastane, eczane 
gibi yerlere erişim imkanı arttıkça o bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının 
yükseleceğini öngörmek doğru bir yaklaşımdır. Bu noktada uzaklar ne 
kadar yakın edilirse fayda artacağından mekânsal değer de artacaktır.

Burada ele alınan konunun mahiyetini açıklayan en temel unsur 
“ulaşımda katlanılan külfet”tir. Külfet azaldıkça ulaşımın getirdiği değer 
artarken, külfet arttıkça değer düşmektedir. Dolayısıyla ulaşım ve değer 
artışı arasında doğru orantının varlığı söylenebilmektedir (5).

Marmaray’ın son bir yılda taşıdığı 60 milyon yolcusuna, 100 insanın 
ömrüne eşdeğer zaman tasarrufu sağladığı hesaplanmıştır. Buna ek olarak 
bakanlığın verilerine göre yaklaşık 26 bin 300 araç (2017 verileri esas 
alınarak) trafikten çekilmiştir. Bunun çevre sağlığına yaptığı etkiden dolayı 
yaşam kalitesini de artırdığı söylenebilir. Marmaray’ın yarattığı değer 
artışına ilaveten yaşam kalitesini artırıcı etkisiyle kamu sağlık harcamalarını 
azaltıcı etkisinin de varlığı görünmektedir (6).

Gayrimenkul değerleme şirketi Reidin’in verilerine göre İstanbul’da 
yapım aşamasında olan ve tamamlanmış raylı sistem ve metrobüs hatlarının 
konut m² satış fiyatı ortalamaları aşağıdaki haritada verilmektedir.
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Harita 1. İstanbul’daki Raylı Sistem Ve Metrobüs Hatlarının Konut m² Satış Fiyatı 
Ortalamaları

Kaynak: (7) 

Avrasya Tüneli
Deniz tabanı altından Asya ve Avrupa kıtalarını kara yolu ile birleştiren 

Avrasya Tüneli, otomobillerin ve minibüslerin geçeceği ikişer şeritli ve 
çift katlı tünelden oluşmaktadır. Marmaray’dakine benzer şekilde nüfus 
yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler arasına konumlandırılan bu Proje 
ile trafiğin çok yoğun olduğu Koşuyolu – Kumkapı hattında kıtalararası 
yolculuk süresini 5 dakikaya kadar indirmektedir. Trafik yoğunluğunu 
seyrelterek egzoz emisyon oranı azaltmasıyla yatırım, hava kirliliğiyle 
mücadelenin elzem olduğu günümüz metropolleri için örnek teşkil 
etmektedir. Tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer oranda trafik 
azalması sağlamasıyla kültür turizmine de katkı vermektedir. Özetlenecek 
olursa yatırımın fiziki varlığıyla yakıt ve zaman tasarrufu, çevresel katkı 
denilebilecek araçların yaydığı emisyon miktarı (karbon monoksit, 
karbon dioksit, azot oksitler, partikül madde vb.) yılda yaklaşık 82 bin ton 
azaltılarak çevresel katkı hedeflenmektedir (8).

Trafik yükünü azaltması beklenen tünel ayrıca, diğer büyük altyapı 
projelerinde olduğu gibi çevresindeki gayrimenkul fiyatlarında değer artışı 
sağlamaktadır. Avrasya Tüneli’nin gayrimenkul pazarına doğrudan etkisi 
Anadolu yakasında Üsküdar’a bağlı Acıbadem, Koşuyolu ve Ünalan ile 
Kadıköy’e bağlı Hasanpaşa ve Merdivenköy mahalleleri, Avrupa yakasında 
ise Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran, Yenikapı ve Yedikule mahalleleri ile 
Zeytinburnu ilçesinde görülmektedir. Tünelin açılışı olan Aralık 2016 
itibariyle sadece 1 yılda tünelin çıkış noktalarına yakın bölgelerde konut kira 
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fiyatlarının yüzde 25, satış fiyatlarının ise yüzde 40 arttığı gözlenmektedir 
(9)(10)(11).

Göztepe-Kazlıçeşme arasını 15 dakikaya düşüren Avrasya Tüneli ile 
birlikte fiyatlardaki, en çok yükseliş Merdivenköy, Koşuyolu, Acıbadem, 
Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy’de gözlenmektedir.  Metrekare fiyatları 
Acıbadem’de 6 bin liradan 7 bin 500 liraya, Yedikule’de 3 bin liradan 4 bin 
500 liraya çıkarken,  Zeytinburnu’nda ise 10-15 bine yükselmiştir.

Tablo 3. Avrasya Tüneli Projesinin Satılık Konut Metrekare Fiyatlarına Etkisi

Bölge 2015 2016 2017 (m²/TL)

Koşuyolu/Acıbadem 4000-5000 5300-6000 6000-6500
Hasanpaşa 3000-4000 3500-4500 4300-4800
Ünalan 2500-3500 3500-4500 4500-5000
Merdivenköy 3500-4500 5000-6300 5500-6500
Yedikule 2000-3500 3000-4500 3500-5000
Zeytinburnu 2400-3750 3000-4500 3500-5000

Kaynak: (12) 

Tünelin açılmasıyla birlikte yaşanan bu değer atışları hemen hemen aynı 
güzergahları paylaşan Marmaray ile kesişen bölgelerde, Marmaray’dan 3 yıl 
sonra hizmete giren Avrasya tüneli ile çifte değer artışlarına sebep olmuştur. 
Bu sayede bölgenin yatırım cazibesinin de artmasıyla kazan kazan politikası 
ekseninde devletin değer artışlarını makul oranda vergilendirmesi, yine 
yatırımların finansmanı için önemli bir kazanç olacaktır.

Diğer Ulaşım Yatırımları
Mega kent İstanbul için artan nüfus yoğunluğu, göç hareketlilikleri ve 

turizm potansiyeli gibi faktörler, akıllara ilk olarak ulaşım, trafik, altyapı 
gibi anahtar kelimeleri getirmektedir. Dünyada ulaşım problemleriyle 
uğraşmayan metropol olduğunu söylemek güçtür. Her metropol için geçerli 
olan benzer sorun ulaşım sisteminin yaygınlaştırılması ve revizyonudur. 
Bu hususta İstanbul’da benzer süreçleri yaşamaktadır. 

İstanbul’da yapılan mega ulaşım projelerinin arsa ve konut fiyatlarını 
artırıcı etkileri bir hayli fazla olmaktadır. Bu projelere komşu tarlaların 
metrekaresi 4 yılda 5 liradan 150 liraya tırmanırken, evlerin fiyatları da 2 
yılda yüzde 60’ı aşan oranda yükselmiştir.

Yukarıda bahsedilen ve hizmete açılan büyük projelerden olan Marmaray 
ve Avrasya Tüneli’nin bireyin ve toplumun hayat kalitesini artıran yanlarını 
ve pozitif diğer dışsallıklarını paydaşları açısından değerlendirilirken, 
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burada planlanan veya tamamlanmamış diğer bazı büyük ölçekli ulaşım 
projelerine değinilecektir.

İlk olarak İstanbul Boğazı’na özellikle gemi trafiği için bir alternatif 
olarak planlanan ve uluslararası yeni bir deniz yolu olmaya aday Kanal 
İstanbul Projesi, bölgedeki gayrimenkul piyasasını da hareketlendirmiştir.

2015-2017 yılları arasında Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki 
Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de konut fiyatlarının 
yüzde 33,9 ila yüzde 63,5 arasında arttığı gözlenmiştir. İstanbul’da 2017 
yılında en yüksek artışın yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal 
İstanbul gibi projelerin etkisiyle yüzde 50 yükselişin yaşandığı Arnavutköy 
olmuştur. Arnavutköy’de son bir yılda konutun ortalama metrekare satış 
fiyatı 2 bin 200 liraya yükselmiştir.

Gaziosmanpaşa’daki artış kentsel dönüşüm bazlı olurken, Şile’deki 
artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün etkisi büyük olmuştur (14).

Tablo 4. Konut Fiyatlarının En Çok Arttığı İlçeler

Bölge %

Arnavutköy 50
Çatalca 24
Gaziosmanpaşa 21
Silivri 21
Şile 18
Bakırköy 15
Büyükçekmece 13
Tuzla 12
Beyoğlu 12
Esenler 11

Kaynak: (15)

Bolluca-Boğazköy-Arnavutköy üçgeni, bölgenin havalimanına en 
yakın lokasyonları olarak göze çarpmakla beraber, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün bağlantı yollarına da yakınlığıyla dikkat çeken Arnavutköy, 
önümüzdeki dönemlerde adından sıkça söz ettireceği muhtemeldir. 

Bir diğer büyük proje olan, Sarıyer-Beykoz ilçeleri arasına inşa edilen 
ve 2016 yılı Ağustos ayında faaliyete geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’de 
gayrimenkul değerlerini artırmıştır. İstanbul metrosu ile de birleştirilmesi 
hedeflenen projenin otoyol kısmı 2018’de tamamlanacak olup, projenin 
etkilerinin en çok, metro ulaşım bağlantılarının olacağı Eyüp, Çatalca, 
Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçeleri olacağı 
söylenebilmektedir (13)(16).
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Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yer alan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü projesine daha yakın bir konumda bulunan özellikle Sarıyer-
Zekeriyaköy-Uskumruköy aksı, mevcut Boğaz Köprüsü’ne yakın 
olmasıyla Avrupa Yakası’nın Kuzey kısmındaki değerlenebilir alanları 
oluşturmaktadır.

Tablo 5. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3.Havalimanının Tarla ve Arsa 
Fiyatlarına Etkisi

Bölge Cinsi 2013 2015 2017 (m²/TL)

Eyüp Arsa 225-450 400-800 900-1100
Arnavutköy
Balaban Tarla 55-65 90-100 200-250
Durusu Tarla 70-100 200-300 450-650
Sazlıbosna Tarla 100-110 200-220 300-350
Tayakadın Tarla 130-140 300-350 450-600
Karaburun Arsa 450-550 800-950 1250-1400
Çatalca Tarla 40-80 100-140 150-180
Beykoz 
Anadolufeneri Tarla 90-100 250-400 700-800
Riva Tarla 300-400 550-1000 1200-1300
Sarıyer
Uskumruköy Arsa 1000-1200 1500-1600 2200-2400
Demirci Arsa 350-450 600-750 1500-1700
Çekmeköy
Nisaşntepe Arsa 400-450 1000-1100 1600-1700
Hüseyinli Tarla 150-200 200-250 350-650

Kaynak: (13)

İstanbul’da gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyen bir diğer mega 
proje ise 2015 yılında duyurulan Büyük İstanbul Tüneli projesidir. 2020’de 
tamamlanması planlanan içerisinde, hem metro hattı hem de çift yönlü 
karayolu bulunan Büyük İstanbul Tüneli’nin ulaşımı rahatlatmasının yanı 
sıra sosyo-ekonomik iyileştirmeye de katkısı olacağı düşünülebilir. 

Üçüncü havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Finans 
Merkezi ile bağlantıları da planlanan 3 katlı tünel projesinin günlük 
yolcu kullanım kapasitesinin 6.5 milyon kişi olması öngörülmektedir. Bu 
noktada tünelin yaratacağı katma değer önem kazanmaktadır. Proje ile 
doğrudan etkilenen bölgeler, güzergahı sebebiyle zaten İstanbul’un değerli 
bölgeleridir. Proje bu bölgeleri daha da ihya ederek özellikle yabancı 
yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getireceği söylenebilir (17).
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Tünelin Altunizade, Mecidiyeköy ve Gayrettepe gibi ofis bölgelerine doğ-
rudan ulaşımı sağlayacak olması bölgedeki ofis ve konutlara talepte bir artış 
oluşturacaktır. Yurt dışından talebin, özellikle ticari alanlara yoğun olarak 
yaşandığı bu bölgelerdeki değer artışları kamu için dışlanamaz vergi kaynağı 
konumundadır. Buradaki m² değer artışlarının vergilendirilmesi, kaynakla-
rın adil dağılımında gösterge konumunda olacaktır. 

Tablo 6. Büyük İstanbul Tüneli’nin Satılık Konut Metrekare Fiyatlarına Etkisi

Bölge 2015 2017 (m²/TL)

Alibeyköy 2500-3500 4000-5500
Seyrantepe 7000-10000 8000-13000
Kağıthane 2500-4000 4000-5500
4.Levent 3500-5000 5000-7500
Göktürk 5000-7000 6500-8500
Kemerburgaz 4500-6500 6000-8000
Ümraniye 3500-5000 4500-6000
Çekmeköy 2000-3000 3000-4000
Sancaktepe 2000-3500 2500-4000
Taşdelen 2000-3000 2500-3500

Kaynak: (13)

Netice şudur ki, yapılan bütün ulaşım yatırımları yatırımın niteliği ve ni-
celiğine paralel olarak bölgede başta konut olmak üzere arsa ve ticari alanlar-
da değer artışı sağlamaktadır. Hizmete girmiş projelerde daha somut olarak 
görülebilen bu artışlar, plan aşamasında olan projelerde de kendini göster-
meye başlamıştır. Spekülasyonlara da açık olan bu durum neticede zaten var 
olan değer artışlarını körükleyerek yönlendirebilmektedir. Dolayısıyla böyle-
si büyük yatırımların şeffaflık ilkesiyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Ya-
tırımcıların karar mekanizmalarını zedelemeyecek ve güveni tahsis edecek 
yapının sağlanması gereklidir.

Sonuç ve Değerlendirme
Ulaşım problemleri dünyada, şehirleşmenin dikey nüfus hareketleriyle 

birleştiği günümüz için önemli bir sorundur. Bu kapsamda metropoller ciddi 
ulaşım altyapısı problemleriyle karşı karşıya gelmektedirler. Hızla artan nü-
fusu tetikleyen sanayileşme, göçler ve cazibe merkezi projesi gibi oluşumlar, 
beraberinde birçok paydaşı da peşinden sürüklemektedirler. Bu durum kent-
lerde ticari alanları, sanayi bölgesini, tarım alanlarını ve tabi ki konut alan-
larının yaratılmasını elzem kılmaktadır. Metropol kavramı da bütün bu un-
surların oluşturduğu nüfusu fazlaca sayılabilecek şehirleri ifade etmektedir.
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İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 15. sırada (2016 veri-
lerine göre) yer alan bir metropol şehirdir. Yaklaşık 15 milyon nüfusu barın-
dıran İstanbul, tarihi ve kültürel dokusu ve jeopolitik konumunun getirdiği 
altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra potansiyelindeki nüfusa cevap verebilecek ve 
geleceği planlayabilecek ulaşım altyapısına da karşılayabilmelidir. Bu doğ-
rultuda merkez-çevre ayırımından hareketle çevre bölgeleri merkeze yakın 
hale getirecek projeler üretilmekte, böylece kent refahına katkı yapılarak, 
gelir homojenitesine (gelir dağılımında adalet) yönelik adımlar da atılmış 
olacaktır. Ayrıca nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerle, konut-ticari 
alanlar arasındaki hatlarda oluşturulan ulaşım projeleri büyük bir ihtiyaca 
cevap verecektir. 

Birçok katkısı bulunmakla birlikte çalışma içeriğinde bahsedildiği üze-
re, bu yatırımların gayrimenkul sahiplerine getirdiği değer artışları ciddi 
boyutlara ulaşabilmektedir. Projenin planlama aşamasından, kamuoyuna 
açıklanmasına sonrasında temeli atılmasından faaliyete başlayıncaya kadar 
etkilediği bölgelerde ki değer artışları yıldan yıla artış eğiliminde olmakta-
dır. Kamunun insiyatifiyle yapılan veya yapılacak olan projeler dolayısıyla, 
değeri artan konut, arsa, tarla veya ticari alanların niteliğinde bir değişme 
olmaksızın değerlerinde oluşacak bu artışların vergilendirilmesi hem kamu 
harcamalarının finansmanı açısından hem de yatırımların sürdürülebilir-
liği açısından büyük önem arz etmektedir. Gerek projelerin büyüklüğü ve 
bundan faydalanacak nüfusun fazlalığı gerekse şehir nüfusundaki artış 
trendine paralel olarak imara açılan alanların boyutu, oluşacak değer ar-
tışlarının kamu gelirleri için küçümsenmeyecek bir paya tekabül gelmesi 
muhtemeldir. Çalışmadaki veriler ışığında ulaşım projeleri, güzergahları 
boyunca yarattıkları değer artışlarına ek olarak domino etkisi yaratarak di-
ğer çevre bölgeleri de etkilemektedir. Ortaya çıkan bu maddi katkının (de-
ğer artışının) adil oranda ve makul şekilde kamuya aktarılması, üzerinde 
durulması gereken bir husustur.

Değer artışlarının vergilendirilmesi yoluyla elde edilecek gelirin yeni 
ulaşım yatırımlarının finansmanı için kullanılması yerinde olacaktır. Böy-
lelikle yatırımlar nedeniyle ilk etapta birey bazında istihdama sonrasında 
toplum bazında yaşam kalitesinde artışa neden olacaktır. Trafik sorununun 
giderilmesi ve kentsel genişlemeye paralel olarak yeni hızlı ulaşım imkan-
larının elde edilmesi, zaman tasarrufu sağlayarak halkın ulaşım ve zaman 
maliyetlerini minimuma indirilmesine katkı sağlayacaktır. Böylelikle kay-
nakların etkin dağılımı gerçekleşerek, zamanın ve paranın daha verimli 
alanlarda kullanılması sağlanacaktır. 

Değer artışlarından elde edilecek vergi gelirlerinin hangi birimler ta-
rafından toplanacağı da cevap aranması gereken sorular arasındadır. Şeh-
rin imar düzenlemelerini yapan belediyelerinde bu değer artışlarından pay 
alması gerek çevre düzenlemeleri gerekse yol ve diğer ulaşım hizmetleri-
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nin finansmanında kullanılması açısından gerekli görünmektedir. Ayrıca 
hizmetlerin yerinden yönetimi (subsidiarity ilkesi), uluslar arası mecrada 
etkinlik açısından da gerekli kabul edilmektedir. Merkezi yönetimin ulusal 
çapta yapacağı diğer altyapı ve ulaşım yatırımlarının finansmanında da bu 
vergilerin, ciddi kaynak sağlayacağına ulaşmak mümkündür.

Ulaşım yatırımlarına paralel olarak cazibesi artan İstanbul’daki gayri-
menkul değer artışları kamu finansmanı açısından ciddi kaynak sağlarken 
yabancı yatırımcıların ilgisini çekerek döviz girdisi de sağlayacaktır. Gelen 
yatırımcıların ticari alanlara yönelmesi ek istihdam sağlayacak ve kamu-
nun maliye politikası amaçlarına da katkı sağlamış olacaktır. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELE YAKLAŞIMLARI VE 
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VERGİ POLİTİKALARI

THE APPROACHES TO COMBATING THE POVERTY AND 
THE TAX POLICIES ON COMBATING WITH POVERTY

Gökçe MARAŞ1

ÖZET

Son yıllarda özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli 
makroekonomik sorunlarından birisi olan yoksulluk olgusu ve bu sorunun çözüm 
çabaları devletleri bu konuda duyarlı olmaya itmiştir. Hükümetlerin öncelikli 
ilgilendiği konuların başında gelen yoksulluk ve bununla mücadeleye yönelik 
uygulaması gereken politikalar ise çalışmanın odaklandığı temel nokta olacaktır. 
Bu bağlamda çalışmada öncelikle yoksulluk kavramı türleri ve nedenleri itibariyle 
ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Sonrasında yoksullukla mücadele yaklaşım ve 
politikaları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Vergi Politikası

ABSTRACT

In recent years, the phenomenon of the poverty that one of the most important 
macroeconim problems of especially underdeveloped and developing countries, 
the efforts to solve this problem have prompted to states to be sensitive about this 
issue. The poverty that is at the top of the priority issues of governments and the 
policies that shuld be applied towards combat will be the main focus of this study. 
In this context, primarily in the study the concept of poverty will be examined in 
detail in terms of its types and reasons. Afterwards, the approaches and the policies 
combating with poverty will be evaluated in a detailed manner.

Keywords: Poverty, Combating with Poverty, Tax Policy
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GİRİŞ

Çalışmada özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerek sosyal 
gerekse ekonomik boyutta yaşanan sorunların başında gelen ve en basit 
haliyle “insani gelişme için zorunlu olan hayat boyu sağlık, yaratıcı bir 
hayat, ortalama bir hayat standardı, özgürlük, kendine güven ve saygınlık 
gibi fırsatlardan mahrum olunması” olarak tanımlanan yoksulluk olgusu 
ele alınacaktır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle yoksulluk kavramının 
tanımına ve önemine yer verildikten sonra, yoksulluk türleri; mutlak 
yoksulluk, göreli yoksulluk, insani yoksulluk, öznel yoksulluk ve kadın 
yoksulluğu olmak üzere beş başlık altında ele alınacaktır. Sonrasında, 
yolsuzluk, hızlı nüfus artışı, işsizlik, mal ve varlıktan yoksun olunması, hatalı 
politika uygulamaları, ekonomik krizler, fırsat eşitliğinin olmaması, doğal 
afetler, göç, söz ve güç sahibi olunamaması, kırılganlık, gelirin adaletsiz 
dağıtılması vb. faktörler yolsuzluğun nedenleri arasında incelenecektir. 
Çalışmanın bir sonraki bölümünde ise başta Dünya Bankası olmak üzere 
sosyal refah devleti ve liberallerin yoksullukla mücadele yaklaşımları 
üzerinde durulacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise, yoksullukla 
mücadeleye yönelik kalkınma planlarında yer alan politikalar irdelendikten 
sonra başta vergi ve sosyal harcama olmak üzere yoksullukla mücadelede 
kamu mali politikalarının rolü incelenip; konu ile ilgili olarak diğer politika 
önerilerine yer verilecektir.

1. Yoksulluğun Tanımı ve Önemi 
Yoksulluk insanlığın her ne kadar oldukça eski sorunlarından birisi olarak 

değerlendirilse de, tüm dünyada yıllarda uygulanmakta olan küreselleşme 
olgusu ile birlikte daha da yaygınlaşmakta ve derinleşmektedir (Karataş, 
2003: 92). Bu doğrultuda, küreselleşme sürecinin etkisiyle de birlikte önemi 
giderek artan yoksulluk kavramının objektif ve üzerinde görüş birliğine 
varılan genel bir tanımı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili tek bir tanımın 
yapılması, tek bir kriterin bulunması ve tek bir yaklaşım geliştirilmesi 
neredeyse mümkün değildir. Bu kapsamda, ülkelerin gelişmişlik dereceleri, 
işgücü yapılarındaki farklılıklar, geleneksel dayanışma kurumlarının 
varlıklarını sürdürüp sürdürmemesi ve daha bir dizi etken, yoksulluk 
konusu ile ilgili olarak tek bir yaklaşım geliştirilmesini engellemektedir 
(Öztürk & Çetin, 2009: 2663). 

Yoksulluğun hem insanın toplumsal bir varlık olması hem de yaşamı 
sürdürmek için gerekli olan ihtiyaçların kişilere, içinde bulunulan topluma, 
çevreye ve koşullara bağlı olarak değişiklik göstermesi, hangi yoksunlukları 
içerdiğinin saptanmasını zorlaştırmakta ve bütün bunlar da beşeri 
ihtiyaçlar kavramına dayanan yoksulluk kavramını hem tanımlanması hem 
de ölçülmesi açısından göreceli bir kavram haline getirmektedir (Boybek, 
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2011: 544). Yoksulluğun kavramsal mahiyeti ve boyutu, toplumların 
farklı sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre değişebilmekte ise 
de, hayati sosyal risk taşıması açısından bütün toplumların en önemli 
ortak sosyal sorunu haline gelmiştir (Seyyar, 2003: 40). Diğer taraftan, 
bireylerin konumlarına ilişkin sahip olduğu duygular ve yoksulluğu nasıl 
anlamlandırdığı da önemli olmaktadır. Bunun yanında, diğer bireylerin 
ona nasıl baktığı kişinin kendi yoksulluğu ile ilgili duyguları etkilemektedir. 
Ayrıca, kalkınma sürecinde zaman ve mekana göre değişen sosyokültürel 
değerler kişilerin yoksulluğa bakış açılarını etkilemektedir (Yılmazer, 2004: 
121). Yoksulluk sorununun altı temel özelliği bulunmaktadır. Söz konusu 
özellikler şu şekildedir (Buz, 2003: 152; Fırat, 2011: 160-162):

- Yoksulluk, kişisel kaynakların eksikliği ya da yokluğudur: Kişiler, 
yoksulluğun üstesinden gelmede hayati olan kaynaklara ya nadir 
ulaşabilmekte ya da hiç ulaşamamaktadırlar. 

- Yoksulluk, sosyal yapı ya da güç ile ilişkilidir: Bu özellik, yoksulların 
sosyal organizasyonunu ve yoksul toplumlardaki içsel güçlerin yoksulluğu 
nasıl yarattığını ve sürdürdüğünü açıklamaktadır.

- Yoksulluk, dışsal güçler ve fırsat yapısının eksikliği ile ilgilidir: Toplumlar, 
kişilerin yaşamlarını değiştirmeleri için fırsat yapısı oluştururlar ve eğer 
bunu sağlayamazlarsa, yoksulluk ortaya çıkar.

- Yoksulluk eşitsizliktir: Eşitsizlik olgusu ise zengin-fakir, kadın/çocuk-
erkek ayrımlarında, işsizlik ve ülkenin ekonomik gücü alanlarında ortaya 
çıkmaktadır.

- Ekonomik gelişmeler yoksulluğu sürekli beslemektedir: Üretim 
kavramının maddi dünyadaki temsiliyeti giderek değişmektedir ve toplum 
tüketim toplumu haline gelmektedir. Bu sürece paralel olarak da ekonomi 
artık, birtakım finansal işlemlerin arenası haline gelmiş ve yoksul halkın 
anlam dünyasının dışına kaymıştır.

- Yoksulluğun kültürel dayanakları mevcuttur: İdeolojiler ve dinler 
gibi büyük söylemler yoksullara her zaman hitap etmiştir. Bazı dinlerin 
yoksulluk konusundaki yaklaşımları, toplumları bazen daha duyarsız 
bazen de daha hoşgörülü hale getirmiştir.

Yoksulluk boyutlarına göre ise şu şekilde tanımlanabilmektedir (Seyyar, 
2003: 40-41):

- Sosyal siyaset boyutuna göre yoksulluk: insan haysiyetine ve 
şahsiyetine yaraşır bir hayat düzeninin altında maddi yönden tam 
anlamıyla ya da nispi olarak yetersiz olma durumudur. Bir başka 
ifadeyle, toplum, ahlak, aile ve kültür hayatını tehdit eden bir felaket, 
umumi bir toplumsal risktir.
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- Siyasi ve sosyoekonomik boyutuna göre yoksulluk: temel maddi 
ve sosyokültürel ihtiyaçları karşılayabilme anlamında asgari hayat 
standardının altında sürdürülen bir hayattır. Buna göre, bir ülkede ortalama 
gelir seviyesinin altında bir gelire sahip olanlar yoksulluk kapsamına 
girmektedir. Yoksul kesimler gelir düzeyleri düşük olmasından dolayı, 
beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını da yeteri derecede 
karşılayamamaktadır.

- Maddi boyutuna göre yoksulluk: yeteri derecede kaynaklara veya 
bunların üzerinde tasarruf hakkına ya da gücüne sahip olamamayı ifade 
etmektedir. Bu tanımda iki durum önemlidir. Birinci durum; mevcut 
kaynakların ve varlıkların çok yetersiz olmasından dolayı, insanın fizyolojik 
olarak hayatta kalmasına imkan tanımayan açlık durumudur. İkinci 
durum ise; kaynakların nispi yetersizliğinden dolayı, toplum tarafından 
kabul edilebilir asgari bir hayat standardını yakalama fırsatı vermeyen bir 
yoksulluk durumudur.

Literatürde yer alan bazı yoksulluk tanımları ise şu şekilde 
belirtilebilmektedir:

- Yoksulluk genel olarak; toplumun belirli bir kesimi için düşük gelir 
ve harcama seviyesi, sağlık ve eğitim hizmetlerinden düşük seviyede 
yararlanma, risklere açık olma ile kamusal karar mekanizmalarından 
dışlanma ve güçsüzlüktür (Bocutoğlu, 2003: 222).

- Yoksulluk; genel olarak insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama 
durumudur. Yoksulluk dar anlamda; açlıktan ölme ve barınacak yeri 
olmama durumunu belirtirken; geniş anlamda ise; gıda, giyim ve barınma 
gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel 
düzeyinin gerisinde kalma durumunu ifade etmektedir (Ensari, 2010: 9).

- Yoksulluk; ortalama kaynaklardan daha düşük bir yaşam standardına 
sahip olma durumudur. Dolayısıyla yoksul; toplumdaki olağan yaşam 
biçimleri ve alışkanlıklarını, gelirindeki yetersizlik nedeniyle yaşayamayan 
kişiyi tanımlamaktadır (Ala, 2009: 2).

- Yoksulluk; normal yaşam olarak kabul edilen her şeyden mahrum 
bırakılma ve arzulanan gelir düzeyinde olunamamasıdır (Hız & Hız, 2011: 
146).

- Yoksulluk; elde edilen gelirin, yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan 
minimum ihtiyaçları karşılayamama durumudur (Bircan, 2002: 119).

- Yoksulluk; emeğin yeniden üretiminin sağlanamadığı koşul ve 
eğilimlerin toplamıdır (Ecevit & Ecevit, 2002: 272).

- Yoksulluk; sosyal politika ve psikolojik alanlardaki yetkinsizliktir (Boz, 
2009: 17).
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- Yoksulluk; siyasi baskılar, minimum yaşam standardına erişememek, 
hak ve yetkilere sahip olamamak gibi maddi yoksunluklar ve kaderini 
belirleyememek, kendine güvenli ve saygın olamamak, sevilememek gibi 
manevi yoksunluklardır (Yılmazer, 2004: 121).

- Yoksulluk; muhtaçlık, biçarelik ve fakirlik, kişinin kendini 
gerçekleştirme ve geliştirmesini sağlayan ve buna olanak tanıyan temel kişi 
haklarından yoksun olma durumudur (Kale, 2003: 72).

- Yoksulluk antropolojik olarak; bir toplum ya da topluluğun üretmiş 
oldukları toplumsal değerlerin azlığı ya da çokluğu değil; o değerin 
topluluğu oluşturan bireyler arasında eşitsiz dağılımı başka bir ifadeyle 
gelir dağılımı eşitsizliği halinin sonucudur (DPT, 2001: 103).

- Yoksulluk; açlık, eğitimsizlik, barınacak bir evinin olmaması, hiçbir 
işinin olmaması ya da iyi bir işinin olmaması, hasta olmak ve tedavi 
olamamak, kirli suyun sebep olduğu hastalık nedeniyle çocuğunu 
kaybetmek, gelecek korkusuyla yaşamak ve çocuklarının geleceğinden 
endişe duymak, umutsuzluk, eşitsizlik, özgür olamamak ve siyasal yaşama 
katılamamaktır (Gündoğan, 2008: 42-43).

2. Yoksulluk Türleri
Yoksulluk, yoksulların yaşam koşullarını belirleyen temel koşul iken; 

yoksulluk üzerine çalışanlar objektif ve subjektif kriterlere dayanan farklı 
yoksulluk tanımları ve ölçüm yöntemleri önermektedirler (Uyan Semerci, 
2010: 3). Bu bağlamda, yoksulluğun farklı şekillerde tanımının yapılabilmesi, 
yoksulluğun çok boyutlu bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla yoksulluk, herkese tanım yapma ve anlama konusunda bir çağrışım 
yapabilmesine rağmen, tanımlama aşamasında farklılıklara yol açmaktadır. 
Bu bağlamda yoksulluğun farklı boyutları, beraberinde farklı yoksulluk 
çerçevelerini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar, aynı zamanda yoksulluk türleri ya 
da biçimleri olarak ifade edilebilmektedir (Taşçı, 2009: 483). Bu doğrultuda 
yoksulluk türleri; mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, insani yoksulluk, öznel 
yoksulluk ve kadın yoksulluğu olmak üzere beş başlık altında incelenecektir.

2.1. Mutlak Yoksulluk 
Yoksulluk genel olarak niceliksel çalışmalar bazında mutlak ve göreli 

yoksulluk olmak üzere iki kavram bazında değerlendirilmektedir. Her iki 
kavram da, sayısal bir sınırı göstermektedir. Bu sınırın belirlenebilmesi 
için de, birçok ekonomik ve sosyal göstergenin parasal toplamı olan gelir 
seviyesi kavramı kullanılmaktadır. Bu kapsamda, yoksulluk sınırı olarak 
kabul edilen gelir seviyesi altında yaşayanların kimler olduğunun tespit 
edilebilmesi için gelir seviyesini oluşturan ekonomik ve sosyal etmenlerin 
doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir (Dansuk, 1997: 5). 
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Bu bağlamda, uygulamada yoksulu yoksul olmayandan ya da aşırı 
yoksulda ayırmak için bir yoksulluk sınırı belirlenmektedir. Bu doğrultuda 
yoksulluk sınırı da; yoksul olarak sınıflandırılan bir kişinin gelir seviyesinin 
altındaki hayat standardı seviyesi olarak tanımlanmaktadır (Uzun, 2003: 
156). Yoksulluğun küreselleşmiş bilgi üretme kanalları kullanılarak 
ölçülebilmesi ise öznel değil; nesnel kriterlerin oluşturulmasını da zorunlu 
hale getirmiştir. Bu bağlamda, kişi başına tüketilen kalori düzeyine bağlı 
mutlak yoksulluk kavramı önemli bir gösterge durumundadır (DPT, 2001: 
103-104). Bu kapsamda Dünya Bankası, günlük geliri minimum geliri 2400 
kalori besini almaya yetmeyen insanları yoksul olarak tanımlamaktadır. 
Bu sebeple mutlak yoksulluk sınırı ise, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine 
göre değişebilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde bir kişinin, açlık sınırı altına 
düşmemek ya da yeterli düzeyde beslenebilmek için günde en az bir dolara 
sahip olması gerekmektedir (Seyyar, 2003:41).

 Öte yandan, mutlak yoksulluğunun belirlenmesinde mal ve 
hizmetlerin asgari miktarlarının yanında bu mal ve hizmetlerin fiyatları 
da önemli bir unsurdur. Hane halkı büyüklüğü için, bu fiyatlar üzerinden 
minimum maliyetleri yansıtan yoksulluk çizgileri hesaplanmaktadır. Bu 
bağlamda, hane halkının gelir düzeyi hesaplanan bu yoksulluk çizgisi ile 
karşılaştırılarak, hane halkının yoksul sınıflamasına girip girmediğine 
karar verilebilmektedir (TÜSİAD, 2000: 97). Bu doğrultuda genel olarak 
mutlak yoksulluk; bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam 
düzeyini sürdürebilmek için, gıda, giyinme ve barınak gibi sadece en 
basit ihtiyaç maddelerini karşılayabilme olgusudur. Bu kişilerin miktarı 
genellikle belirli bir minimum gelir düzeyinin altında yaşayan insanların 
sayısı ile hesaplanmaktadır ve bu düzey, ulusal gelir düzeyinden bağımsız 
olarak günlük bir dolardan aşağı gelir düzeyine sahip olanları sayısı şeklinde 
belirlenmektedir (Uzun, 2003: 156). Aynı zamanda mutlak yoksulluk, 
bir bütün olarak toplumun ve yoksulların kendilerinin kabul edilebilir 
bir asgari yaşam standardını neyin oluşturduğu konusundaki bekleyiş ve 
duygularını yansıtmaktadır (Başoğlu vd., 1999: 205).

2.2. Göreli Yoksulluk
Göreli yoksulluk kavramı, insanın toplumsal bir varlık olmasından yola 

çıkmaktadır. Buna göre, yoksulluk sadece kaynaklara erişememe meselesi 
değildir; kişi ya da hane halkının içinde yaşadığı toplum tarafından kabul 
edilen asgari bir yaşam düzeyine sahip olup olmadığı ile ilgili bir konudur. 
Bu bağlamda göreli yoksulluk; farklı grupların sahip oldukları mutlak gelir 
düzeyinden ziyade gelir ve refah dağılımları farklılıklarına odaklanmaktadır 
(Gündoğan, 2008: 43). Başka bir ifadeyle göreli yoksulluk, toplumun genel 
hayat standardına ya da sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine göre ortaya 
çıkan bir yoksulluk durumudur. Bu kapsamda da, açlık sınırının üzerinde 
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bir hayat sürdüren bir kişi göreli olarak yoksul sayılmaktadır (Seyyar, 2003: 
42). Ülkelerin kendi tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak geliştirilen göreli 
yoksulluk tanımına göre, minimum kalori ihtiyacının yanı sıra, kültürel ve 
toplumsal açıdan tüketimi yoksul olan içinde de zorunlu görülen malların 
kapsama alınması öngörülmektedir (DPT, 2001: 104). 

Mutlak yoksulluk ile göreli yoksulluk arasındaki temel fark, yoksulluk 
çizgisinin belirlenmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır. Mutlak yoksullukta, 
bireylerin yaşamlarını sürdürebilmek için gerek duyduğu minimum 
ihtiyaçlar üzerinden bu çizgi belirlenirken; göreli yoksullukta toplumun 
ortalama gelir düzeyi temel alınarak onun belirli bir oranı yoksulluk 
çizgisini belirlemektedir (Gül & Ergun, 2003: 390). Bu bağlamda, göreli 
yoksulluk gelir dağılımındaki eşitsizlikleri yansıtan yoksulluk olarak 
da tanımlanabilmektedir. Göreli yoksulluk kavramı gelişmiş ülkeler 
için kullanılırken; mutlak yoksulluk kavramı azgelişmiş ülkeler için 
kullanılabilmektedir (Hız & Hız, 2011: 146). Mutlak yoksullukla göreli 
yoksulluk arasındaki diğer bir fark; mutlak yoksulluk sınırının sabit 
olmasıdır. Göreli yoksulluk sınırları ise, ülke içindeki ortalama gelir ya da 
harcama seviyelerine göre değişmektedir. Ortalama harcama seviyesi ne 
kadar yüksekse, göreli yoksulluk oranı da o denli yüksek olacaktır (Coşkun 
&Tireli, 2008: 25).

2.3. İnsani Yoksulluk
Birleşmiş Milletler’in tanımına göre insani yoksulluk; katlanılabilir bir 

yaşam için gerekli olan fırsatlardan ve seçeneklerden feragat etmektir. Bu 
tanıma göre yoksulluk, gelirin ekonomik bir kategori olması nedeniyle 
gelir düzeyiyle ilişkilendirilememektedir (DPT, 2001: 105). Başka bir 
ifadeyle, Birleşmiş Milletler yoksulluğu; hayat boyu sağlık, yaratıcı 
bir hayat, ortalama bir hayat standardı, özgürlük, kendine güven, 
saygınlık gibi insani gelişme için zorunlu olan fırsatlardan mahrum 
olma şeklinde tanımlayarak, kavramın sadece parasal bir içeriğe sahip 
olmasını engellemiştir. Bu amaçla da hayat beklentisi, okuma yazma, 
çocuk ölüm oranları, reel satın alma gücü gibi sosyal nitelikli göstergeleri 
kullanmaktadır (Uzun, 2003: 157). 

İnsani yoksulluk kavramının temel çıkış noktası, yoksulluğun sadece bir 
mal ve mülk yokluğu olmamasının yanında yaşanabilir hayat imkanlarının 
mevcut olmamasıdır. Bu bağlamda yoksulluk tanımı, yalnızca gelirden 
yoksun olma anlamında değil; aynı zamanda hayatta kalmaktan, bilgiden 
ve yaşama koşullarından olmak üzere çeşitli mahrumiyet açılarından 
ele almaktadır. Dolayısıyla, eğitim ve öğretime ulaşılmasında, sağlık 
hizmetlerine ulaşılmasında, cinsiyet eşitsizliğinde, insan hakları ve 
uygulamalarındaki yetersizlikler insani yoksulluğun boyutlarını 
oluşturmaktadırlar (Taşçı, 2009 :484-485).
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2.4. Öznel Yoksulluk
Öznel yoksulluktaki temel düşünce, yoksulluğun toplumun kabul 

edebileceği minimum bir yaşam standardı düzeyinden hareket ederek, 
yoksulluk çizgisinin büyük ölçekli anketlerle belirlenmesidir (Bircan, 2003: 
119). Başka bir ifadeyle öznel yoksulluk, insanların kendileri için yeterli 
kabul edebilecekleri, maksimum düzeyi sağlamaya yetecek bir gelire sahip 
olup olmadıklarına ilişkin beyanlara bağlı olan bir yoksulluk türüdür (Hız 
& Hız, 2011: 147). 

Öznel yoksullukta, anket sonuçlarından refah düzeyleriyle gelirler 
arasında bağlantı kurularak, kritik bir refah düzeyi seçilip ona karşılık 
gelen gelir düzeyi yoksulluk çizgisi olarak kabul edilmektedir. Minimum 
olarak gerekli olan gelir bir kez kamuoyu yoklamasıyla belirlendiğinde, bu 
cevaplar zamanla reel olarak artan yoksulluk çizgilerinin belirlenmesinde 
kullanılmaktadır (TÜSİAD, 2000: 99). Bu yoksulluk türüne göre 
yoksullar, kendilerini yoksul olarak tanımlayanlardır ve bu noktadaki 
temel kriter ne gelir ne de toplumsal fırsatlardan yararlanma düzeyidir. 
Kriter, yapamadıkları ya da erişemediklerinden dolayı kendinden ya 
da çevresinden utanma sınırında olmakla ilgili, tamamen öznel ve 
bireye özeldir (DPT, 2001:103). Ayrıca öznel yoksulluk, bireylerin gelir, 
tüketim ve tasarruflarını gözleyen araştırmacının kendi yorumuna da yer 
verebilmektedir (Dağdemir, 2002: 2).

2.5. Kadın Yoksulluğu 
Kadın yoksulluğu, öncelikle bir gelir yoksulluğu ve dolayısıyla paranın 

kullanımı ile ilgili kararlarda söz eksikliği olarak anlaşılmaktadır. Bu 
kapsamda, dünya üzerindeki değerlerin yarısından fazlası kadınlar 
tarafından üretilmekte, ancak dünya üzerindeki mülklerin sadece yüzde 
4’lük bir kısmı kadınlara aittir. Bununla birlikte, kadınlar daha kötü 
koşullarda, sosyal güvenlik koruması dışında, daha düşük ücretlerle, daha 
düzensiz işlerde çalışmaktadırlar (Hattatoğlu, 2003: 305-306). Kadının 
boşanması ya da eşinin ölmesi ile tek başına aile reisi olarak kalması ve 
çocuğunun bakımını, evinin geçimini sağlaması kadının yoksullaşmasına 
neden olan durumlar arasında sayılmaktadır. Bununla birlikte, artan işsizlik 
ve ekonomik krizler nedeniyle düzenli ve sürekli iş yaşamının dışına itilen 
kadın emeği, kentlerde giderek daha yoğun bir şekilde düzensiz ve geçici 
işlerde yer almasına neden olmaktadır (Çamur Duyan, 2003 :360).

3. Yoksulluk Nedenleri
Yoksulluk, gelişmekte ve azgelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmiş 

ülkelerde de kronikleşen önemli bir sosyolojik problem teşkil etmektedir. 
Bu bağlamda, hemen hemen bütün ülkelerin ortak sorun haline gelen 
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yoksulluğun nedenleri ekonomik, sosyal, kültürel olmak ve ülkeden ülkeye 
değişmekle birlikte, şu şekilde açıklanabilmektedir (Başoğlu vd., 1999: 206; 
DPT, 2001: 126-132; Kalaycıoğlu & Tılıç, 2002: 201-202; Aktan, 2003: 149-
151; Akyol, 2003: 183-184; Coşkun & Tireli, 2008: 36-37; Öztürk & Çetin, 
2009: 2668-2669; Sarısoy & Koç, 2010 :97-98; Öztürk & Öztürk, 2010: 50-
77; Aydın & Turgay, 2011: 252-253):

- Yolsuzluk: Ülkelerdeki yolsuzluğun önlenemeyecek bir şekilde 
artması yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini büyük ölçüde artırmaktadır. Bu 
bağlamda, siyasi yapıda ve kamudaki aşırı merkeziyetçi sistemin bir türlü 
değiştirilememesi; yolsuzluğu, kayırmacılığı, adaletsiz gelir dağılımını ve 
yoksulluğu derinleşen bir sistem haline getirmektedir.

- Hızlı nüfus artışı: Yoksulluk düzeyinin yüksek olduğu ülkelerdeki hızlı 
nüfus artışı, kişi başına düşen geliri düşürmekte, tasarrufları kısıtlamakta, 
işsizliği artırmakta ve yoksulluk sorununu beraberinde getirmektedir.

- İşsizlik: İşsizlik, üretim ve tüketim dengesinin bozulmasına ve 
yatırımların azalmasına yol açarak yoksulluğu daha da körüklemektedir. 
Bu bağlamda, işsizliğin olduğu yerde yoksulluk, yoksulluğun olduğu yerde 
işsizlik kaçınılmazdır.

- Mal ve varlıktan yoksun olunması: İş için gerekli olan temel kapasite ve 
beceri, iyi sağlık durumu, arazi, tasarruf ve krediye ulaşım, alt yapıya ulaşım, 
ilişkiler ağı, ihtiyaç durumunda başvurulacak karşılıklı yükümlülükler ve 
kaynaklar üzerinde politik etkiler gibi beşeri, doğal, fiziki ve sosyal mal 
ve varlıklara sahip olunmaması kişilerin ve toplumların yoksulluklarını 
artırmaktadır.

- Hatalı politika uygulamaları: Yanlış uygulanan vergi politikaları, 
yanlış uygulanan borçlanma politikaları sonucunda ortaya çıkan yüksek 
faiz oranları, kamu harcama politikalarındaki hatalar ve eksiklikler, 
eğitim politikalarının yetersizliği gibi birçok politika uygulamalarından 
kaynaklanan eksiklikler yoksulluk düzeyini artırmaktadır.

- Ekonomik krizler: Ekonominin tümünü kapsayan krizler, reel 
ücretleri düşürerek işsizliği artırmaktadır. Krizin etkisiyle işsiz kalan 
kişiler yoksullaşma eğilimine girmekte; yoksul olan kimseler ise daha da 
yoksullaşmaktadır.

- Fırsat eşitliği olmaması: Fırsat eşitliğinin olmaması, gelirden yeterince 
pay alamayan yoksul bireylerin sosyal dışlanmasına neden olmaktadır. 
Eğitim düzeylerinin yetersiz olması, yeterli beslenememe ve sağlık 
hizmetlerinden faydalanmada fırsat eşitliğinin bulunmaması yoksul 
kesimleri daha da zor duruma düşürmektedir.

- Doğal afetler: Deprem, sel, fırtına, yangın gibi doğal afetler, insanların 
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yaşam standartlarını farklı düzeyde etkileyebildiği için, söz konusu afetler 
yoksulluğun nedenleri arasında yer almaktadır.

- Söz ve güç sahibi olunamaması: Maddi olarak yoksun insanlar genellikle 
kendilerini söz sahibi ve bağımsızlıktan mahrum hissetmektedirler. Bazı 
durumlardaki sosyal norm ve değerler, yoksulların söz ve güç sahibi 
olmasının önünde engel teşkil etmektedir.

- Siyasal sürece katılım örgütlenme düzeyi ve kurumsal mücadele: Dar 
gelirli yoksul kesimlerin yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizlikleri ile mücadele 
önlemlerinin her aşamasında söz sahibi olabilmeleri, karar süreçlerine 
etkin olarak katılabilmeleri ve baskı ve çıkar grupları oluşturarak siyasal 
iktidar üzerinde pazarlık güçlerini artırabilmeleri örgütlenme düzeyleri ile 
yakından ilişkilidir.

- Kırılganlık: Kırılganlık durumu sağlıktan istihdama, barınmadan insan 
hakları ihlaline kadar bütün alanlar için söz konusu olmaktadır. Yoksulların 
karşı karşıya oldukları riskler, yoksul kesimlerin kırılganlıklarının, diğer 
bir ifadeyle savunmasızlıklarının nedenlerini oluşturmaktadır.

- Göç: Savaş, iç çatışma, terörizm ya da düşük gelir nedeniyle, 
bulundukları yerleşim yerlerinden daha güvenli yerleşim yerlerine göç 
edenler yoksulluk sürecini daha da hızlandırmaktadır.

- Gelirin adaletsiz bir şekilde dağıtılması: Gelirin adil bir şekilde 
dağıtılmaması bir taraftan yoksulluk sorununun ortaya çıkmasına neden 
olurken, diğer taraftan da yoksulları daha da yoksul hale getirmektedir.

- Kamusal hizmetlerin yeterlilik düzeyi ve bunların dağılımı: Altyapının 
yetersiz olması, kamusal mal ve hizmetlerin yeterli düzeyde sunulamaması, 
yoksul kesimlerin kamusal karar alma mekanizmalarına yeterli düzeyde 
katılamamaları bu kesimlerin değişen toplumsal ve ekonomik koşullara 
uyum sağlama yeteneklerini azaltmaktadır.

- Diğer nedenler: Yoksulluğa neden olan diğer faktörler; kültürel 
ihtiyaçların karşılanamaması, niteliksiz işgücü, teknolojik gelişme düzeyi, 
sağlık koşulları, enflasyon, devlet teşvikleri, piyasa yapısı, mülkiyet yapısı, 
piyasanın tekelleşme eğiliminde olması, demokratik yapıda değişim, 
bireyler arasındaki yetenek farklılıkları ve ekonomik küreselleşme olarak 
sayılabilmektedir.

4. Yoksullukla Mücadele Yaklaşımları
Yoksulluk, insanlık tarihinde sürekli olarak var olan ve çözüm aranan bir 

sorun konumundadır. Yoksulluğun sadece ekonomik bir sorun olmaması, 
sosyal ve ahlaki boyutları da bünyesinde barındıran karmaşık bir sorun 
olarak ortaya çıkması, zaman içerisinde yoksulluğu ortadan kaldırılması 
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ya da en azından azaltılması için girişilen çabaların da değişik boyutlar 
almasına yol açmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu çabalar yoksulluğun 
tanımlanma ve anlaşılma biçimi konusundaki farklılıklara göre değişik 
biçimler alabilmektedir (DPT, 2007: 1). Bu doğrultuda, yoksulluk 
konusunun önemi karşısında, yoksulluğu önleyici, azaltıcı ya da yok 
edici politikalar söz konusu olmaktadır. Söz konusu politikalar ise genel 
olarak, bir taraftan yoksullarla pasif yardım yaparak onlara ayakta tutmaya 
çalışırken, öte yandan da aktif sosyal politikalarla yoksulları kendi başlarına 
ayakta tutma çabaları şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Taşçı, 2009: 482). 

Yoksulluk tanımının, yoksulluk düzeyinin, yoksulluk profilinin ve 
bunların zaman içindeki değişiminin doğru bir şekilde belirlenebilmesi 
ise, yoksullukla mücadele politikalarının oluşturulması, değerlendirilmesi 
ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması bakımında önemli bir ön koşul 
olmaktadır (Öztürk & Çetin, 2009: 2664). Bu kapsamda çalışmanın bu 
bölümü; Dünya Bankası’nın yoksullukla mücadele yaklaşımı, sosyal refah 
devletinin ve liberallerin perspektifinden yoksullukla mücadele yaklaşımı 
başlıkları altında incelenecektir.

4.1. Dünya Bankası’nın Yoksullukla Mücadele Yaklaşımı
Dünya Bankası’nın yoksullukla mücadelede izlediği politikalar zaman 

içerisinde farklı gelişmeler sergilemiştir. 1960’lı yıllarda birçok kalkınma 
iktisatçısına göre, yoksulluğun azaltılmasında en iyi yol olarak gelişmekte 
olan ülkelerin sanayileşmelerinin hızlandırılması görülmüştür. 1970’li 
yıllarda kırsal gelişmeye daha fazla önem verilirken; 1980’li yıllarda ise 
durum tamamen farklılaşmıştır. Birçok gelişmekte olan ülkenin borçlarının 
artması ve döviz gelirlerinin azalmasıyla, Banka’nın ilgi odağı yoksullukla 
mücadeleden çok makroekonomik dengelerin sağlanması olmuştur. Ancak 
1990’lı yıllarda uluslararası ekonomik koşullar Banka’yı, tekrar yoksulluğun 
azaltılması hedefine itmiştir (Öztürk & Çetin, 2008: 2685). Bu doğrultuda, 
1990 yılında özel olarak yoksullukla mücadeleye ayrılan Dünya Kalkınma 
Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporun yoksullukla mücadeleye 
yönelik temel vurguları ise aşağıdaki gibidir (Uzun, 2003: 159-160):

- Ekonomik büyüme: Banka, hiçbir ülkenin ekonomik büyüme 
gerçekleştirmeden yoksulluğu azaltamayacağını savunmaktadır. Bu 
yaklaşım genel olarak isabetli olmakla birlikte, büyüme tarzının da ayrıca 
vurgulanması gerekmektedir. Banka’nın daha çok emek yoğun sanayiye 
ve geniş tabanlı kırsal kalkınmaya dayalı bir büyüme stratejisi önerisinin, 
gelişmekte olan ülkeler için ne ölçüde geçerli olacağı tartışma konusu 
olmaktadır.

- İnsana yatırım yapılması: Banka yoksulların, büyümenin 
lokomotiflerinden yararlandırılması için eğitim, sağlık ve aile planlaması 



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V306

konularına önem vermektedir. Burada, özellikle kadınların eğitimine 
ağırlık verilmektedir.

- Ekonomik denge: Banka’nın 1980’li yıllarda izlediği yapısal denge 
politikaları yoksulları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla 
Banka, söz konusu politikaların yoksullar üzerindeki olumsuz 
etkilerinin önlenebilmesi amacıyla güvenlik ağlarının oluşturulması, 
kamu harcamalarından temel sosyal hizmetlere daha çok pay ayrılması 
ve yoksullara yönelik sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılmasını 
önermektedir.

- Katılım ve çevre: Banka yoksulluğun azaltılması amacıyla sivil toplum 
kuruluşlarının güçlendirilmesini, yoksulların yönetim süreçlerine daha 
aktif ve etkin bir şekilde katılabilmeleri için demokrasinin güçlendirilmesini 
ve yoksullar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğinden çevrenin 
korunmasını önermektedir.

Dünya Bankası, 2000 yılında yayınladığı ve yoksullukla mücadeleyi 
konu olan Dünya Kalkınma Raporu’nda ise aşağıdaki üç temel stratejiyi 
vurgulamıştır (Coşkun & Tireli, 2008:37-38):

- Fırsatların artırılması: Banka’ya göre, yoksul insanlara yönelik 
fırsatların artırılmasında kilit unsur; onların varlıklarını oluşturup 
güçlendirebilmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda yoksulların 
maddi durumlarının iyileştirilmesinde; eğitim, sağlık, toprak, altyapı ve 
mali hizmetlere ulaşımı, sosyal ağlar gibi sosyal varlıklara sahip olması ve 
ulaşımı araçsal bir role sahiptir. Bu kapsamda devlet, vergiler başta olmak 
üzere kaynakları toplayan ve tekrar dağıtan aktör olarak, sosyal hizmetlerin 
sağlanmasında ve altyapının güçlendirilmesinde merkezi role sahiptir.

- Yoksulların yetkilendirilmesi ve güçlendirilmesi: Yoksulların ekonomik 
fırsatlarının artırılması yetkilendirmenin bir parçası olmakla birlikte, asıl 
önemli olan devlet ve sosyal kurumların yanlısı çalışmasını sağlamaktır. 
Formel demokratik süreçler ise, yetkilendirmenin bir parçasıdır. Ancak asıl 
olan, yoksulların günlük hayatta karşı karşıya oldukları kamu kurumlarını 
hesap verebilir kılmak ve hukuk devletini tesis edebilmektir. Bu bağlamda, 
yoksulların yetkilendirilmesi düzgün yönetişim ve kamu kurumlarının 
vatandaşlarına karşı hesap verebilir kılınması politikasının bir parçası 
olarak düşünülmektedir. 

- Güvenliğin artırılması: Banka’nın güvenliğin artırılması stratejisiyle 
yoksulluğu azaltma önerileri; yoksul hane halklarının kırılganlıklarının 
ve belirsizliklerinin azaltılması, yoksullara risk yönetim araçlarını kendi 
kendilerine kullanmalarının öğretilmesi ve risk yönetimi kurumlarının 
güçlendirilmesidir.
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4.2. Sosyal Refah Devletinin ve Liberallerin Perspektifinden 
Yoksullukla Mücadele Yaklaşımı

Sosyal refah devleti taraftarları devletin başlıca maliye politikası 
araçlarını etkin bir şekilde kullanarak yoksulluk sorununu çözebileceğini 
savunmaktadırlar. Liberal devlet taraftarları, sosyal refah devleti anlayışını 
savunanlardan farklı olarak devletin, yoksulluk sorunun çözümü olmaktan 
ziyade; çoğu zaman kaynağı olduğunu savunmaktadırlar (Aktan, 2003: 151-
152). Bu doğrultuda, sosyal refah devletine ve liberallere göre yoksullukla 
mücadele politikaları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo-1: Sosyal Refah Devletinin ve Liberal Devletinin Yoksullukla Mücadeleyi 
Sağlamaya Yönelik Politika Önerileri

SOSYAL REFAH DEVLETİNİN 
POLİTİKA ÖNERİLERİ

LİBERAL DEVLETİN 
POLİTİKA ÖNERİLERİ

-Negatif gelir vergisi uygulanması
-Ayırma nazariyesi
- Artan oranlı vergi uygulanması
-Servet vergilerine ağırlık verilmesi
-Asgari ücretin vergi dışında 
bırakılması
-En az geçim indirimi uygulanması
-Adil bir vergi politikası uygulanmalı
-Adil gelir paylaşımının sağlanması
-Fırsat eşitliğinin sağlanması
-Bölgelerarası dengesizliklerin 
azaltılması
-Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetlerinin bedava sunulması
-Konut olanaklarının artırılması
-Toprak ve tarım reformu
-Yoksullara direkt parasal yardım 
yapılması
-İşsizlik sigortasının oluşturulması
-Esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik 
sağlanması
-Tarımsal destekleme alımları 
politikası uygulanması
-Veraset ve özel mülkiyet haklarının 
sınırlandırılması

-Piyasa ekonomisi güçlendirilerek 
üretimin artırılması yoluyla 
işsizliğin azaltılması
-Düşük vergi oranları ile 
üretimin artırılması yoluyla 
işsizliğin azaltılması ve bireylerin 
gelirlerinin ve refah düzeylerinin 
artırılması
-Zorunlu özel sosyal güvenlik 
sisteminin uygulanması
-Zorunlu özel sağlık sigortası 
sisteminin uygulanması
-İşsizlik sigortasının kaldırılması
-Devletin hiçbir sektöre ve kesime 
direkt parasal yardım yapmaması
-Özel eğitim kurumlarının 
güçlendirilmesi
-Eğitim bedelini ödeyemeyecek 
olanların harçlarının devlet 
tarafından karşılanması
-Yoksul öğrencilere karşılıksız ya 
da uzun vadeli düşük faizli burs 
verilmesi
-Bireylerin bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi yoluyla nitelikli 
işgücü sağlanması

Kaynak: Coşkun Can, AKTAN, (2003); “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve 
Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Yoksulluk Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 

s. 158; Nazım ÖZTÜRK & Yasin ÖZTÜRK, (2010); Yoksullukla Mücadelede Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Palme Yayıncılık, Ankara ss. 144-187.
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Liberallere göre yoksullukla mücadelede refah devletinin sonuçları; 
hizmetlerde kalitesizlik, israf, savurganlık, verimsizlik, ağır vergi yükü 
dolayısıyla düşük yatırım ve işsizlik olarak belirtilebilmektedir (Aktan, 
2003: 152-153). Bu durum ise şematik olarak Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil-1: Liberallere Göre Yoksullukla Mücadelede Refah 
Devletinin Sonuçları

Kaynak: Coşkun Can, AKTAN (2003); “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve 
Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Yoksulluk Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt 
1, s. 153.

5. Yoksullukla Mücadele Politikaları
Bu başlıkta öncelikle kalkınma planlarında yer alan politikalar 

incelenecek; sonrasında ise yoksullukla mücadelede kamu mali 
politikalarının önemi vurgulanıp; yoksullukla mücadelede önem arz eden 
diğer politikalara yer verilecektir.
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5.1. Kalkınma Planlarında Yoksullukla Mücadele Politikaları
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma 

Planları’nda, yoksullukla mücadeleye yönelik olarak belirli amaçlar 
doğrultusunda kapsamlı amaçlara yer verilmiştir. Bu doğrultuda, Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve 
Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndaki yoksullukla 
mücadeleye yönelik temel amaçlar ve araçlar Tablo-2’de gösterilmektedir.

Tablo-2: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Yer Alan Yoksullukla Mücadele 
Politikaları

AMAÇLAR VE ARAÇLAR

Amaç: Yoksulluk sınırında bulunan ve yoksulluğun aşılmasında en 
şanslı konumda bulunan çalışan yoksulların yoksulluk sınırının üzerine 
çekilmesi
Araç: -Asgari ücretin tespit edilmesi
 Amaç: Geleneksel ailenin hızlı çözülme süreci nedeniyle feodal 
desteklerden yoksun kalan ailenin yoksullaşmasının engellenmesi yolu ile 
yoksulluk sınırındaki ailenin bu sınırın üstüne taşınması
 Araç:-Aile yardımı

-Belirli bir gelir düzeyinin altındaki ailelere finansal yardım
Amaç: Yaşlı, özürlü ve çocukların yoksulluğunun giderilmesi
Araç: - Ailenin desteklenmesi için önerilen dolaylı aracın yaşlı, özürlü ve 
çocuklar için kullanılması

-Yaşlı, özürlü ve çocukların yoksulluğunun giderilmesi için bakımın 
üstlenilmesi

-Yaşlı, özürlü ve çocukların bakımını, toplumsal entegrasyonunu, bakım 
ve koşullarının denetimini üstlenen STK’ların desteklenmesi

Amaç: Yalnız yaşayan kadın yoksulların yoksunluklarının giderilmesi
Araç:-Kadın sığınma evlerinin her belediye örgütünün bulunduğu yerlerde 
yaygınlaştırılması

-Bu durumdaki kadınları birbirleri ile tanıştırarak ortak mekanlarda 
ekonomik ve sosyal güç birliği oluşturmalarına olanak sağlayarak 
mesleklendirilmeleri

-Bu durumdakiler için gönüllü gönüllü katkı ve katılımları teşvik 
eden kamu dışındaki hayırseverlerin katkılarına açık sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği olanaklarının yaygınlaştırılması

Amaç: Özellikle kadın emeğinin atipik çalışma yöntemiyle sömürüsünün 
engellenerek, sonuçları tüm aileye yansıyan yoksullukların giderilmesi
Araç: - Atipik çalışmanın kayıtlı hale getirilmesi



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V310

Amaç: Deprem nedeniyle ortaya çıkan ani yoksullaşma depresyonunun 
aşılması
Araç -Depremden zarar gören işçi alacaklarının öncelik ve ivedilikle 
ödenmesi için gerekli mali kaynağın sağlanması

-Yeniden faaliyete geçen iş yerlerinin kayıt dışı düşük ücretle işçi 
çalıştırmasının engellenmesi amacıyla uzun vadeli istihdam kredilerinin 
verilmesi

-Yöre küçük esnafının yeniden işlerlik kazanabilmesi için uzun vadeli 
olanakların sağlanması

-Deprem bölgesi kırsal alanının tarım ürünlerinin destekleme alımları 
kapsamında alım garantisine kavuşturulması

-Küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımlarının işletme ve idame 
kredilerinden yararlandırılması

Amaç: Çocukların yoksulluğunun giderilmesi
Araç:-Zorunlu eğitim süresinin uzatılması, zorunlu eğitimin mesleğe 
yönlendirilmesi ve çocuk işçi çalışma yaşının uluslar arası anlaşmalara 
uygun bir biçimde 15 yaşa getirilmesi

-Mesleki eğitimde öğrencilerin kredilendirilmesi
Amaç: Kadın nüfusun yoksulluğunun giderilmesi
Araç:-Edinilmiş mallara katılma rejimi ve kadın örgütlerinin desteği ile 
kadının sosyal ve ekonomik hayata entegrasyon sürecinin hızlandırılması
Amaç: Yoksulluk sınırındaki küçük esnafın yoksulluğunun giderilmesi
Araç -Mikro kredilendirme

-Küçük esnafın güç birliği yapabileceği yerel kooperatif örgütlerinin 
teşviki

-Küçük esnaf ve küçük ölçekli imalat sektörüne yerel koşullara uygun 
yer ve iş seçimi konusunda yönlendirici teknik yardım

Amaç: Kırsal alandaki yaygın yoksulluğun aşılması
Araç:-Tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla tarımda verimlilik artırıcı, 
tarım teknolojilerini geliştirici ve geleneksel tarım tekniklerinin yerini 
çağdaş yöntemlere bırakması için gerekli mali ve teknik desteğin sağlanması

-Miras hukuku uyarınca işlenmesi ekonomik olmaktan çıkan küçük 
tarım işletmelerinin ortak işlenmesini ve güç birliği oluşturmaya yönelik 
tarım kooperatiflerinin kuruluş ve işletilmesinin desteklenmesi

-Tarım çalışanlarının asgari ücret düzeylerinin yoksulluğun aşılması 
hedefine uygun olarak belirlenmesi

-Tarımda kayıt dışı çalışmanın engellenmesi amacıyla sıkı denetim 
kurallarının geliştirilmesi

-Kırsal alanda feodal yapının çözülmesi
Amaç: Kentsel alanlarda yoğunlaşan barınma yoksulluğunun aşılması
Araç -Kiralık sosyal konut uygulamasına geçilmesi
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Amaç: Ailenin yoksulluğa neden olacak büyüklüğe erişmesinin 
engellenmesi
Araç -Doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılarak istenmeyen 
gebeliklerin bertaraf edilmesi

Amaç: Küreselleşme ile artan yüksek ve kaliteli insan gücü kaynağının 
yaratılması
Araç:-Lise ve yüksek eğitim politikalarının gerçekçi kriterlerle oluşturulması

-Ülkenin teknik ve sosyal işgücü gereksinimlerini gözeten eğitim 
stratejisi ve planlarının yapılması

-Üniversiteye girişte önceden seçme değil, eğitim sırasında eleme 
yöntemi ile kalite artırma ve öğrencilere meslek seçiminde özgürlük 
tanıyan yöntemlere yönelme

-Her seviyedeki eğitim için destekleyici kredilendirme olanaklarının 
sağlanması

DPT, (2001); Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Gelir Dağılımının İyileştirilmesi 
ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, No 2599, 

ss. 172-181.
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan Gelir Dağılımı ve 

Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndaki yoksullukla 
mücadeleye yönelik stratejik amaçlar, eylem, faaliyet ve projeler Tablo-3’de 
gösterilmektedir.

Tablo-3: Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Yer Alan Yoksullukla 
Mücadele Politikaları

 STRATEJİK AMAÇ, EYLEM, FAALİYET VE PROJELER

Stratejik Amaç: Adil gelir dağılımını hedefleyen, fert başına düşen milli gelire 
endeksli hayat standardına göre belirlenmiş sınırın altında kalan bireylere 
kamusal sosyal hizmetler ve yardımların oluşturulması

Eylem, Faaliyet ve Projeler:

-Kişi başına asgari sosyal yardım miktarı, fert başına düşen milli gelirin %40’ı 
olarak belirlenmelidir.

-Asgari hayat standardına bakılmaksızın aile ödenekleri uygulamaları sosyal 
güvenlik sistemi içinde yer almalıdır.

-Özellikle istihdam edilebilir nitelikteki kişilere yapılan kamusal sosyal yardım 
sosyal şartlara bağlanmalıdır.

-İstihdam edilebilir nitelikte olmayan korunmasız gruplara karşılıksız ve şartsız 
yardımlar yapılmalıdır.
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 Stratejik Amaç: Yoksulluk sadece ekonomik bir sorun değildir; aynı zamanda 
temel hakların yaşanamaması durumudur. Amaç sadece belirli bir gelir 
düzeyi sağlamak yerine, sosyal içerme ve insanca yaşam haklarını da gözeten 
gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele politikalarının geliştirilmesi olmalıdır. 
Bu politikalar ise, yalnızca piyasa dinamiklerine veya aile dayanışma 
mekanizmalarına dayandırılarak oluşturulamaz. Çözüme yönelik güçlü 
siyasi idare, aktif kamu öncülüğünde gelir dengesizliklerinin azaltılması ve 
yoksullukla mücadelede aşağıda sunulan program ve faaliyet alanlarındaki 
uygulamalarla başarıya ulaşacaktır.
Eylem, Faaliyet ve Projeler:
-Üretim ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyüme programlara insana 
yaraşır iş tanımını temel almalıdır. Sadece istihdamı artırmak için iş 
alanlarının yaratılması, yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesini 
sağlamamaktadır.
-Yayınlanmış istatistikler ve yapılan bilimsel çalışmalarla tanımlanan yoksulluk 
sınırı, tüm düzenleme ve program uygulamalarında dikkate alınmalıdır.
-Sosyal transfer harcamaları gelir dağılımını düzenleyici etkisi olan önemli bir 
politika aracıdır.
-Aile modellemeleri yöntemi ile değişik yoksulluk kategorileri 
belirlenebilmektedir. Bu çerçevede yoksullukla mücadelede oluşturulan her 
programdan yararlanmak programın hedeflediği kategorideki vatandaşlar için 
bir haktır.
-Liberal ekonomi politikalarında deregülasyon uygulamaları devletin 
düzenleyici rolüne gereksinim duyulmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır.
-Devletin hem vergi politikaları hem de transfer politikalarıyla gelir dağılımı 
ve yoksulluk konusunda dengeleyici fonksiyonunu öne çıkaran politikalar 
belirlemelidir.
-İşgücü niteliğini artırmaya yönelik aktif istihdam politikaları uygulanmalıdır.
-İnsani nitelikleri geliştirici yatırımlar artırılmalıdır.

Stratejik Amaç: Mevcut sosyal yardım kurumlarının kurumsal kapasitelerinin 
geliştirilerek, bu alanda hizmet veren STK ve gönüllü kuruluşlar arası etkili 
işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
Eylem, Faaliyet ve Projeler:
-Sosyal yardım alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarında bu alanda 
eğitim almış nitelikli personelin istihdamı sağlanmalıdır.
-Yoksullukla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum 
kuruluşlarının ülkeye özgü belirlenecek bir yoksulluk tanımı ve kriterlerine göre 
sosyal inceleme raporuna dayalı yardım yapması sağlanmalıdır.
-Sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar 
arasında görev çakışmalarının önlenmesi ve işbirliği sağlanmalıdır.
-Sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ile STK ve gönüllü 
kuruluşların ortak kullanabilecekleri bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
-Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının en seri ve etkili biçimde 
çözümlenebilmesi için sosyal yardım kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri 
artırılmalıdır. 
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Stratejik Amaç: İşsizlikle ve kayıt dışı sektörle etkin olarak mücadele edilmesi, 
ekonomide yeni istihdam alanlarının yaratılması

Eylem, Faaliyet ve Projeler:

-Sosyal diyalog ve işbirliği yöntemiyle ulusal istihdam stratejisi ve politikaları 
belirlenip, uygulamaya konulmalıdır.

-Kayıt dışı ekonominin, kayıt altına alınmasıyla eş zamanlı olarak, vergi ve SSK 
prim yükü, uzun vadeli ve takvimli bir program ilan edilerek, kademeli bir 
biçimde azaltılmalıdır.

-İstihdam bazlı teşvik sistemine geçilerek, ilave istihdam yaratan işverene işe 
aldığı her işçi için belirli bir süreyle ücret, SSK primi, muhtasar vergi, enerji 
bedeli indirimi sağlanmalıdır.

-Ücretli kesimin vergi yükü hafifletilmeli, ücretten kesilen gelir vergisi için 
uygulanan özel indirim tekrar yürürlüğe girmeli, asgari ücret üzerindeki vergi 
yükü kademeli olarak azaltılmalıdır.

-Kayıtlı işletmeler üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, kurumlar vergisi ve KDV 
oranları düşürülmelidir.

-Mikro ve KOBİ girişimciliğinin desteklenmesi için mikro kredi, eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri geliştirilmelidir.

-Kısa vadeli mesleki eğitim programları ile kadınların, gençlerin, uzun 
süreli işsizlerin, özürlülerin, eğitim sistemi dışına çıkmış olanların istihdam 
edilebilirlikleri geliştirilmelidir.

-İşgücü piyasası izleme kurulu oluşturularak, mesleki eğitim kurumları ve 
işletmelerdeki eğitim bu sisteme göre düzenlenmeli; etkin bir mesleki rehberlik 
ve danışmanlık sistemi oluşturulmalıdır.

-Yaşam boyu öğrenim özendirilmelidir. İşletmelerin hizmet içi eğitim 
çalışmaları desteklenmelidir.

-Kırsal alanda alternatif istihdam imkanlarının geliştirilmesi ve aktif istihdam 
politikaların izlenmesi yoluyla işgücünün yerinde istihdamı sağlanmalıdır.

DPT, (2007); Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı: Gelir Dağılımı ve Yoksullukla 
Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, No 2742, ss. 62-65.

5.2. Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikaları
Yoksullukla mücadelede özellikle kamunun gelir ve harcama bazlı 

politikalarla başarılı sağlayabilip sağlayamayacağı üzerinde durulması 
gereken önemli konulardan birisidir. Yoksullukla mücadelede kamu mali 
politikalarının tek başına uygulanmasının etkin bir suç veremeyeceği aşikar 
olmakla birlikte, yoksullukla mücadelede uygulanacak bütün politikaların 
arasında bir eşgüdüm sağlanması gerekmektedir (Yüce & Özbek, 2006: 16).

Bununla birlikte, kamu ekonomisinin temel maliye politikası araçlarından 
birisi olan vergi politikalarının gelir dağılımında adaleti sağlayarak iyileştirici 
ve yoksulluğu önleyici bir araç olarak kullanılması ise, kamunun tercihinin 
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yanında vergilerin türü ve özelliklerine göre farklılaşabilmektedir. Maliye 
politikalarının gelir odaklı uygulamaları bağlamında, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde genellikle doğrudan vergiler yerine dolaylı vergilerin tercih 
edilmesi yoksulluk karşıtı vergi politikalarının etkilerini azaltacaktır. Bu 
bağlamda gelir yerine harcamaların vergilendirilmesi, gelir düzeylerindeki 
farklılıkların dikkate alınmaması ve uygulamada ödeme gücü ilkesine yer 
verilmemesinin yanında vergi istisna ve muafiyet uygulamalarının yatay 
ve dikey eşitlik ilkelerini zedelemesi etkin yoksullukla mücadele politikası 
uygulamasında etkinliği azaltabilecektir (Durkaya, 2015: 233-249).

Öte yandan düşük gelir yapısına sahip olan bireylerin tüketim 
eğilimlerinin yüksek olması sebebiyle dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu 
vergi yapısı söz konusu kesimleri daha da yoksul konuma gelmelerine neden 
olacaktır. Bununla birlikte, işgücü üzerine yüklenen vergiler, mahiyetleri 
gereği maliyetleri artırıcı özelliğe sahiptir. Bu bağlamda, emek üzerindeki ağır 
vergiler, istihdam edilenlerin çalışma şevklerini kırarak beşeri sermayenin 
etkin kullanımını engelleyebilmektedir. Dolayısıyla, yoksullukla mücadelede 
uygulanacak vergi politikalarında, özellikle dar ve orta gelir düzeyine sahip 
olan bireylerin vergilendirilmesinde emek geliri ve vergi indirimi gibi araçlara 
yer verilmesi gerekmektedir (Ay & Haydanlı, 2017: 148). 

Bu bağlamda, yoksulluğun azaltılmasında ve gelir dağılımındaki 
adaletsizliğin giderilmesinde etkili olan başlıca vergi politikası önerileri şu 
şekilde sıralanabilmektedir (Aktan, 2002:1-22; Aktan, 2003:151; Öztürk ve 
Öztürk, 2010:166-177; Aydın ve Turgay, 2011:259-265):

- Negatif gelir vergisi uygulanmalı,

- Artan oranlı vergi tarifesi uygulanmalı,

- Servet vergilerine ağırlık verilmeli,

- Gelir vergisi uygulamasında ücretliler için özel indirim uygulanmalı,

- Asgari ücretler vergi dışında bırakılmalı,

- Gelir vergisi tarifelerinin ücret lehine düzenlenmesi,

- Tobin vergisi uygulanmalı,

- Uçak yakıtı, yolcu ve yük bileti ve uçak emisyonu vergilendirilmeli,

- Yoksul ülkelerden zengin ülkelere beyin göçü vergilendirilmeli ve

- Negatif dışsallıklar vergilendirilmelidir.

5.3. Yoksullukla Mücadeleye Yönelik Diğer Politika Önerileri
Dünyada hızla gelişen ve yayılan yoksulluk sorununun çözümüne 

yönelik geliştirilen diğer politika önerilerinden bazıları genel olarak şu 
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şekilde sayılabilmektedir (Dansuk, 1997: 98-100; Gündoğan, 2003: 165-
170; Gündoğan, 2008: 47-56; Sarısoy & Koç, 2010: 98-101):

- Gelir dağılımındaki dengesizliklerin azaltılması,

- Ulusal gelirin artırılması,

- Ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi,

- İnsan kaynaklarına yatırım yapılması,

- Kırsal ve kentsel kalkınma projelerinin geliştirilmesi,

- Yasalar çerçevesinde yoksullara yapılan yardımların artırılması,

- Yoksullukla ilgili özel ve kamu kesiminin eşgüdümlü çalışması,

- Evrensel bir temel eğitim sisteminin geliştirilmesi,

- Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi,

- Çocuk ölümlerinin azaltılması,

- Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması,

- Kalkınma için küresel ortaklığın geliştirilmesi,

- Yoksullukla mücadelede hedef kitlenin doğru bir şekilde belirlenmesi,

- Transfer politikalarıyla gelir dağılımının iyileştirilmesi,

- Asgari ücretin yoksulluğun aşılması hedefine uygun belirlenmesi,

-Bölgesel dengesizlikleri giderici politikalara ağırlık verilmesi,

- Yoksulluğun yaygın olduğu yaşlı, özürlü ve çocuklar gibi dezavantajlı 
grupların özel önlemlerle korunması,

- Yoksulluğu ahlaki, sosyal, kültürel ve siyasal yönleriyle değerlendiren 
politikalar geliştirilmeli,

-Yoksulluk sınırı altındakilere doğrudan gelir transferinin yapılması,

-Yoksullara, faydalarını en üst düzeye çıkarak tüketim malları ve 
hizmetleri satın alınarak dağıtılması,

-Yoksullara yönelik doğrudan iş yaratma programlarının uygulanması,

-Yoksul emeğinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

-İstihdam sübvansiyonlarının sağlanması ve

-Kadın emeğinin emek piyasasına girişinin kolaylaştırılmasıdır.
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SONUÇ

Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, insani yoksulluk, öznel yoksulluk 
ve kadın yoksulluğu gibi türleri olan ve kısaca normal yaşam olarak 
kabul edilen her şeyden mahrum bırakılma ve arzulanan gelir düzeyinde 
olunamaması şeklinde tanımlanan yoksulluk kavramı ister gelişmekte 
olsun ister az gelişmiş olsun hemen hemen bütün ülkelerin önleme çabası 
içine düştüğü küresel bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yolsuzluk, 
hızlı nüfus artışı, işsizlik, mal ve varlıktan yoksun olunması, hatalı 
politika uygulamaları, ekonomik krizler, fırsat eşitliğinin olmaması, doğal 
afetler, göç, söz ve güç sahibi olunamaması, kırılganlık, gelirin adaletsiz 
dağıtılması gibi gerek ekonomik gerek kültürel gerekse sosyal sebeplerle 
ortaya çıkan yoksulluk probleminin çözümü de yine ulusal ve küresel 
düzeyde hem ulus devletin hem de uluslararası/uluslarüstü kuruluşların 
uygulayacakları politikalar ile sağlanabilecektir. Bu bağlamda, çözüm 
için yapılması gerekenler değerlendirildiğinde ise göze çarpan politikalar: 
negatif gelir vergisi uygulanmalı, artan oranlı vergi tarifesi uygulanmalı, 
servet vergilerine ağırlık verilmeli, gelir vergisi uygulamasında ücretliler 
için özel indirim uygulanmalı, asgari ücretler vergi dışında bırakılmalı, gelir 
vergisi tarifelerinin ücret lehine düzenlenmesi, tobin vergisi uygulanmalı, 
uçak yakıtı, yolcu ve yük bileti ve uçak emisyonu vergilendirilmeli, yoksul 
ülkelerden zengin ülkelere beyin göçü vergilendirilmeli, negatif dışsallıklar 
vergilendirilmeli, gelir dağılımındaki dengesizliklerin azaltılması, ulusal 
gelirin artırılması, ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi, insan 
kaynaklarına yatırım yapılması, kırsal ve kentsel kalkınma projelerinin 
geliştirilmesi, yasalar çerçevesinde yoksullara yapılan yardımların 
artırılması, yoksullukla ilgili özel ve kamu kesiminin eşgüdümlü çalışması, 
evrensel bir temel eğitim sisteminin geliştirilmesi, cinsiyet eşitliğinin teşvik 
edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, 
sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması, kalkınma için küresel ortaklığın 
geliştirilmesi, yoksullukla mücadelede hedef kitlenin doğru bir şekilde 
belirlenmesi, transfer politikalarıyla gelir dağılımının iyileştirilmesi, 
asgari ücretin yoksulluğun aşılması hedefine uygun belirlenmesi, bölgesel 
dengesizlikleri giderici politikalara ağırlık verilmesi, yoksulluğun yaygın 
olduğu yaşlı, özürlü ve çocuklar gibi dezavantajlı grupların özel önlemlerle 
korunması, yoksulluğu ahlaki, sosyal, kültürel ve siyasal yönleriyle 
değerlendiren politikalar geliştirilmeli, yoksulluk sınırı altındakilere 
doğrudan gelir transferinin yapılması, yoksullara, faydalarını en üst düzeye 
çıkarak tüketim malları ve hizmetleri satın alınarak dağıtılması, yoksullara 
yönelik doğrudan iş yaratma programlarının uygulanması, yoksul 
emeğinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, istihdam sübvansiyonlarının 
sağlanması ve kadın emeğinin emek piyasasına girişinin kolaylaştırılması.
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DAMGA VERGİSİNİN VERGİLEMEDE ADALET AÇISINDAN 
İNCELENMESİ

EXAMINATION OF STAMP TAX IN TERMS OF TAX 
JUSTICE

Özgür SAYGIN1, İnci SANDALCI2

ÖZET

Damga vergisi vergi hasılatlarının dağılımına bakıldığında, vergi sisteminin 
en istikrarlı gelir getiren bileşenlerinden biridir. Nitekim günümüz koşullarında 
uygulamada KDV ve ÖTV gibi çok fazla göz önünde olmayan damga vergisi, vergi 
gelirleri açısından devlete servet vergilerinden bile fazla gelir sağlamaktadır. Hasılatı 
küçümsenmeyecek derecede yüksek olan damga vergisi gelirleri, uygulamada 
gelir dağılımında adaletsizliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada bir örnek olay 
üzerinden damga vergisinin vergilemede adalet ilkesi açısından incelenmesi ve 
bu doğrultuda damga vergisinin vergilemede adalet ilkesine göre uygulanmasına 
öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Damga vergisi, Vergi Adaleti

ABSTRACT

Looking at the distribution of stamp tax revenue, it appears to be one of the 
most stable income-generating components in the tax system. As a matter of 
fact, in today’s conditions, stamp tax, which does not consider VAT and SCT too 
much in practice, gives the state even more income than wealth tax in terms of 
tax revenues. The incomes are high at the time of not being underestimated, and 
stamp tax incomes cause inequity in income distribution in practice. In this study, 
stamp taxation through a case study was examined in terms of taxation principle.
And in this respect, it is aimed to make suggestions for the application of stamp tax 
according to the justice principle in taxation.

Keywords: Stam Tax, Tax Justice
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1. GİRİŞ

Toplumsal ihtiyaçlarımızın giderilmesi sürecinde devletin yapacağı 
kamu hizmetlerinin finansmanı genel olarak kamu gelirleriyle 
karşılanmaktadır. Kamu gelirleri, devletin birtakım faaliyetlerinden 
ve uygulamalarından elde edilebildiği gibi bizatihi egemenlik gücüne 
dayanarak karşılıksız bir şekilde tahsil ettiği kalemleri de bünyesinde 
barındırmaktadır. Devletin gelir kaynaklarından en önemlisi ise 
vergilerdir. Genel olarak devlet gelir, harcama ve servet unsurları 
üzerinden vergi almaktadır.  Damga vergisi ise bu sınıflandırmada 
harcamalar üzerinden alınan vergiler başlığı altında incelenmektedir. 
Harcama vergileri; iktisadi ve hukuki muamele vergileri olarak iki grupta 
ele alınabilir. Damga vergisi, bazı belgelerin düzenlenmesi dolayısıyla 
ortaya çıkmaktadır. Bu verginin konusu; belirli işlemler olmayıp, söz 
konusu işlemler nedeniyle düzenlenen belgelerdir. Herhangi bir konuyu 
ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikteki bu belgelerin neler 
olduğu Damga Vergisi Kanununa ekli tabloda belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle damga vergisine ilişkin kavramlar 
açıklanmış devamında Türkiye’de uygulanan damga vergisi yabancı ülke 
uygulamalarıyla karşılaştırılmış ve damga vergisinin toplam vergi hasılatı 
içerisindeki payı ortaya konarak damga vergisinin önemi vurgulanmıştır. 
Daha sonra örnek bir olay ışığında maktu olarak ödenen damga vergisinin 
vergilemede adalet ilkesi açısından değerlendirmesi yapılmış ve son olarak 
damga vergisi ile ilgili genel değerlendirmelere yer verilmiştir. 

2. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Bu araştırmanın temel amacı; Damga vergisinin, vergilemedeki adaleti, 

ödeme gücüne göre vergilemeyi sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. 
Bu kapsamda uluslararası damga vergisi uygulamalarına bakılmıştır. Yıllar 
itibariyle yabancı ülkelerdeki vergi hasılatlarındaki damga vergisinin payı 
ile Türkiye’deki vergi hasılatları içerisindeki damga vergisi hasılatının payı 
karşılaştırılmıştır. Son olarak da örnek vaka üzerinden bir işletmenin 
ödediği damga vergisi hesaplanmış, vergilemedeki adalet amacına ulaşılıp 
ulaşılamadığı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Araştırma kapsamında; bir işletmenin bir yılda hiç gelir elde etmese 
bile şekli yükümlülüklere bağlı olarak, ödemesi gereken damga vergisi 
hesaplanmıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için uygulamada bir 
işletme örneği üzerinden çalışmak daha uygun görülmüştür. Bu nedenle 
araştırma yöntemi örnek olay/vaka/durum incelemesi seçilmiştir. Örnek 
olay çalışmaları aslında neler olduğuna bakma, sistematik bir biçimde 
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verileri toplama, analiz etme ve sonuçları ortaya koyma yoludur. Ortaya 
çıkan ürün ise, olayın niçin öyle olduğunun ve bundan sonraki araştırmalar 
için detaylı olarak nelere odaklanmak gerektiğinin keskin bir biçimde 
anlaşılmasıdır (Davey, 1991).

Davey’e göre örnek olay çalışmaları altı çeşittir (Davey, 1991). Bunlar:

1.Açıklayıcı/Tanımlayıcı Durum Çalışmaları (Illustrative Case 
Studies): Betimseldir; bir durumun hakkında bilgi vermek için bir ya 
da iki durum kullanırlar. Özellikle okuyucunun bir program hakkında 
bilgisinin az olduğu düşünülüyorsa, buna benzer başka verileri 
yorumlamaya yardımcı olur.

2.Keşfetmeye Dayalı Durum Çalışmaları (Exploratory Case Studies): 
Daha geniş ölçekli bir araştırma uygulamasından önce yapılır. Bir 
programın işleyişi, amaçları ve sonuçları ile ilgili önemli bir belirsizlik 
olduğu zaman uygundur.

3.Kritik Olay Durum Çalışmaları (Critical Instance Case Studies): Bir 
ya da birden fazla mekânda bir amaç için inceleme yapılır. Bu çalışma daha 
çok benzersiz bir durumun incelenmesi kapsamında kullanılır. Genelleme 
önemli değildir.

4.Program Yürütme Durum Çalışmaları (Program Implementation 
Case Studies): Uygulamanın hedefleriyle uyumu ilerleyip ilerlemediğini 
anlamaya yardımcı olur. Bu tip özel durum çalışmaları, uygulamadaki 
sorunlar hakkında endişeler var ise kullanılır. Zamana bağlı olarak 
mekânda neler olduğunun kapsamlı ve boylamsal olarak rapor edilmesi 
uygulamadaki değişime dair bulguları yorumlamada bir kontekst 
oluşturabilir.

5.Programın Etkilerine Dayalı Durum Çalışmaları (Program Effects 
Case Studies): Programın etkisini belirler ve başarı veya başarısızlığın 
nedenleri hakkında çıkarsamada bulunur.

6.Birikimli Durum Çalışmaları (Cumulative Case Studies): Farklı 
zamanlarda birçok ortamdan toplanan verileri bir araya getirir. Bu 
çalışmalar geçmişte yapılanlardaki bilgileri toplayarak geçmişe yönelik 
(retrospective) ya da gelecekteki farklı zamanlar içinde bir araştırmalar 
serisi kurarak ileriye yönelik (prospective) yapılabilir.

Bu makalede amacımıza uygun olan açıklayıcı/tanımlayıcı durum 
çalışması( illutrative case studies) yöntemi kullanılacaktır. Betimsel 
bir çalışma olacak veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi 
yapılacaktır. Doküman incelemesi için kullanılacak veriler 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu 1 sayılı tablosunda belirtilen maktu tutarlardan 
sağlanacaktır.
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3. Damga Vergisinin Teorik ve Hukuki Niteliği

Damga vergisinin bir harç mı, vergi mi yoksa bir izin mi olduğu önemli 
bir husustur. Damga vergisinin yabancı literatürdeki karşılığı ‘Stamp duty’ 
‘Stamp tax’dir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Gerekçesinde belirtildiği 
üzere ülkemizde bugünkü damga vergisinin temeli 1924 Damga Resmi 
kanununa ve 1928 yapılan yasal değişikliklere dayanmaktadır. Damga 
resminin damga vergisi şekline dönüşmesi 1964 yılında kabul edilen 488 
sayılı yasa ile olmuştur. 

 Vergi, genel olarak devletin kamu hizmetlerini karşılamak için, 
karşılıksız ve zorunlu olarak, gerçek ve tüzel kişilerden aldığı para olarak 
tanımlanmaktadır. Harç ise devletin sunduğu daha çok yarı kamusal 
mallarda hizmeti kullanandan alınan ekonomik bir değerdir. Harçta, 
yükümlüye sağlanan kamu hizmeti ile ödenen bedel arasında bir illiyet ya da 
ilişki kurulur. Resim ise bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar 
tarafından izin verilmesi dolayısıyla yapılan ödemedir. Ancak bu ayrım 
ve tanımlar vergi, harç ve resmi birbirinden kesin olarak ayırmamaktadır. 
Teorik olarak damga resminin ve vergisinin açık ve net bir şekilde tarifini 
yapmak ve vergi sistemi içerisindeki yerini saptamak son derece zordur 
(Altuntaş, 2014:10). Damga harcı da vergiler gibi zorunlu ödemelerdir. 
Damga harcı kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen belirli hizmetlerin 
karşılığı olarak alınır (Bogdan and Dimbu, 2010: 397). 

Ülkemiz uygulamasına bakılarak damga resmi, damga harcı veya 
damga vergisi adlandırmalarından hangisinin daha uygundur? Hangisi 
daha doğru ifade olacaktır? Verginin tanımında ana unsurlardan biri de 
verginin karşılıksız olmasıdır. Bunu mükellef tarafından ödenen bedelin 
karşılığında, devlet mükellefe bir şey sunmak zorunda değildir, şeklinde 
açıklayabiliriz. Bir başka yönü ile ödenen verginin kullanılacağı yer 
belirli değildir. Bu özellik vergiyi fiyattan ayıran en temel özelliktir. Özel 
piyasalarda mal ve hizmet karşılığı fiyat ödenirken, vergi karşılığında 
mükellef doğrudan bir mal ve hizmet takası hakkına sahip değildir. 
Damga Vergisi Kanununda 1 sayılı tabloda sıralanmış durumlardan vergi 
alınmaktadır. 1 sayılı tabloda sözleşme imzalamak, ticari senet ve belge 
üretmek ve beyannameler vermek damga vergisine konu olmaktadır. 
Bu saydıklarımız, yapılan hukuki işlemin tarafına bireysel bir karşılık 
ve menfaat sunmaktadır. Yani bu yönüyle verginin karşılıksız olma 
özelliğinden uzaklaşıldığından damga vergisi yerine damga resmi ismi 
daha uygundur. Çünkü resim bir izin karşılığında kamu otoritesine 
ödenen bedeldir ve karşılıklıdır. Resmin mükellefi kim ondan fayda elde 
ediyorsa odur. Nitekim Damga Vergisi Kanununda madde 3’de verginin 
mükellefi belgeleri imza edenlerdir denilmiştir.
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Damga harcı ve damga vergisi açısından ayrımı değerlendirecek 
olursak teorik açıdan resim ve harç arasındaki farklılıkları dikkate almak 
gerekir. Harç ve resim birçok özellik açısından birbirine benzer. İkisi de 
karşılıklı, cebre dayalı, yasal ve kesin ödemelerdir. Aralarındaki temel 
fark; harçta devlet harcı ödeyene bir hizmet üretmektedir. Örneğin 
eğitim öğretim harcını veren öğrenciye devlet eğitim hizmeti üretir. Fakat 
resimde devlet sadece izin vermektedir. Sonucunda ödeyene bir mal ve 
hizmet üretmemektedir. Damga vergisinin ülkemizdeki uygulamasında 
da bu ödemeyi yapanlar aslında devletin sunduğu hukukilik iznini 
kullanmaktadır. Sözleşme, senet ve ticari belge düzenleme imtiyazını 
elde edenlerden devlet bu ödemeyi almaktadır. Dolayısıyla ülkemiz 
uygulaması açısından damga harcından bahsedemeyiz. Çünkü harç 
olabilmesi için devletin verdiği izinden fazla olarak karşı tarafa bir 
üretimle fayda sağlaması gerekir. 

Mevzuatımızda vergi olarak tanımlanan bu mali yükümlülük 
üzerinden alındığı konular dikkate alındığında teorik özellikleri itibariyle 
resme daha yakındır. Ama diğer yandan vergiler mali, ekonomik ve 
sosyal gerekçelerle alınmaktadır. Ülkemizde damga yükümlülüğü olarak 
alınan bedelin bir izin bedelinin üzerinde tutarlarda olması ve uygulama 
alanının da çok geniş olması nedeniyle bu yükümlülük mali amaçlarla 
alınan bir vergiye benzemektedir, denilebilir. Özellikle mali amacın ağırlık 
kazanması bu verginin oluşturduğu mali yükün makul seviyelerden 
uzaklaşması eleştirilere neden olmaktadır (Furtun, 2017: 94). 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununun gerekçesinde de bu yükümlülüğün resimden 
daha geniş bir ölçekte uygulama alanına sahip olduğu ve verginin 
konusuna giren kâğıtların düzenlenmesinde alınan bedelin bir hizmet 
ve izin bedelinden fazla olması nedeniyle bir vergi yükümlülüğü olduğu 
ifade edilmiştir.

4. Yabancı Ülkelerde Damga Vergisi Uygulamaları

Damga Vergisi ilk olarak 16. yüzyılda ‘damga resmi’ adıyla Hollanda’da 
uygulanmıştır. 17.yüzyıldan itibaren ise İngiltere, Fransa ve diğer Batı 
ülkelerine yayılmıştır. Damga resmi ile ilgili ilk yazılı mevzuat Fransa’da 
oluşturulmuştur. 19. Yüzyıldan itibaren posta pulunun bulunmasıyla 
tüm Batı Avrupa ülkelerinde fertler arasındaki hukuki işlemlerde pul 
yapıştırmak suretiyle damga resmi uygulanmaya başlanmıştır ( Altuntaş, 
2014: 3).

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde uygulanan damga vergisine ilişkin 
açıklamalara yer verilmiş ve damga vergisinin uygulama alanları 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Yabancı Ülkelerde Damga Vergisi Uygulamaları

Ülkeler Açıklama Damga Vergisinin Uygulama 
Alanları

ABD

Merkezi yönetim ve eyaletler, 
yapılan resmi işlemlerin 
kontrolünün sağlanması ve 
sisteme mali getiri elde edilmesi 
amaçlarıyla alınmaktadır. Damga 
Vergisinin tahakkuk etme süreci, 
alım satıma konu olan işlemin 
elektronik sisteme girilmesi ile 
başlamaktadır. 

Tapu işlemleri, Hisse senedi, 
Sigorta primleri, Taşınır ve 
taşınmaz malların alım-satımı ile 
kiralanması.

Avusturalya

Her bir eyalet yönetimi, çeşitli 
işlemler ve resmi belgeler 
üzerinden farklı oran ve 
miktarlarda vergi almaktadır. 
Merkezi yönetim damga 
vergisinden sağlanacak hasılatın 
tamamını eyalet yönetimlerine 
bırakmıştır. 

Arazi alım satımı, Konut alım-
satımı, Servet transferi, Konut 
kredileri(İpotekli konut kredisi), 
Finansal işlemler.

Danimarka

Hayat sigorta poliçeleri dışındaki 
tüm politikalar (istisnalar 
dışında) Danimarka Damga 
Vergisine tabidir. Damga Vergisi 
sadece poliçenin ilk nüshasına 
ve ardından limit veya prim 
artışlarına uygulanır.

Sigorta işlemleri

Hong Kong

Özellikle taşınır ve taşınmaz 
servetlerin alım-satım işlemlerini 
kontrol altına alabilmek ve 
hazineye irat sağlamak amacıyla 
dört başlıkta damga vergisi 
alınmaktadır. 

Taşınmaz servetlerin alım-satım 
ve kiralama işlemleri, Hong 
Kong borsasında gerçekleştirilen 
işlemler, Hamiline yazılmış tüm 
kıymetli evraklar, İlgili evraklarda 
yapılan yenileme ve yineleme 
işlemleri

İngiltere

Taşınır ve taşınmaz varlıkların 
alım-satımı sürecinde, işlemi 
gerçekleştirenler ile işleme 
aracılık edenlerden kontrol 
amacıyla alınmaktadır.

Taşınır malların alım-satımı ve 
kiralanması, Taşınmaz malların 
alım-satımı ve kiralanması

İrlanda

2009 yılı öncesinde damga pulu 
yapıştırılarak tahsil edilen damga 
vergisi, bu tarihten itibaren 
elektronik ortamda belgenin 
niteliğine göre sabit miktarlı 
veya değişen oranlarda tahsil 
edilmektedir. 

Kredi kartları, Bankamatik ve 
ATM kartları, Kıymetli evraklar 
(çek, bono ve hisse senetleri), 
Servet transferi, Hukuki (resmi) 
evraklar

Singapur

Gerek kayıt dışı ekonomini 
gerekse taşınır ve taşınmaz 
varlıkların alım-satım 
piyasalarında gerçekleştirilen 
işlemlerin kayıt altında tutulması 
amacı ön plandadır. 

Gayrimenkul alım-satımı ile 
kiralanması işlemleri, Borsada 
alım-satıma konu olan kıymetli 
kağıtlar.
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UK

1986’dan itibaren evraklara 
ilişkin çeşitli işlemlerin elektronik 
ortamda yapılması sebebiyle bu 
işlemler üzerinden damga vergisi 
alınmamaktadır. 2003 yılından 
itibaren damga harcı arazi ve 
mülklere ilişkin işlemler ile 
tahvil, bono gibi evrak işlemleri 
üzerinden alınmaktadır. Tahvil 
ve bonolar için öngörülen 
damga harcı oranı evrakın alış 
bedelinin %0.5’i dir. Mülk ve 
arazi işlemlerinde damga vergisi 
için eşik değer belirlenmiştir. Bu 
eşik değerin altında kalan kısım 
için harç ödenmesi söz konusu 
olmamaktadır. Üzerinde kalan 
kısım için ise değişen oranlarda 
damga harcı alınmaktadır.

Damga vergisi esas olarak tahvil ve 
bono gibi kıymetli evrak işlemleri 
ile arazi ve mülklerin devir ve 
transfer işlemleri üzerinden 
alınmaktadır. Arazi ve mülk 
üzerinden alınan damga vergisinde 
eşik değer uygulanır ve damga 
vergisi oranı  %0 ve %12 arasında 
değişiklik gösterir. Tahvil ve 
bonolarda ise eşik değer yoktur 
ve satış fiyatının % 0.5 oranında 
damga vergisi hesaplanır.

Fransa

Miktara bağlı olarak alınan 
damga harcı tapu harçlarından 
gümrük harçlarına (özellikle 
noter senetleri, kredi 
kuruluşlarının kredi sözleşmeleri 
üzerinden alınan damga harçları) 
1 ocak 2006 yılına kadar 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Damga harcı piyango bahis gibi 
bazı şans oyunları makbuzları 
üzerinden ve tapu, pasaport, 
sürücü belgesi, avlanma izni 
gibi yasal belgeler üzerinden 
ödenmektedir. Ayrıca yerel idareler 
tarafından motorlu araçların kayıt 
ve tescili sırasında da alınmaktadır.

Çin

Minimum damga vergisi 
oranı %0.005 ve maksimum 
oran %0.1’dir. Telif lisansları 
ve muhasebe defterleri(ücret 
bordroları hariç) birim başı 
esasına göre vergilendirilir.

Alım-satım, sözleşme yapma, 
mühendislik projeleri, varlık 
kiralama, stoklama ve dopolama 
(antrepo), borçlanma, varlık 
sigortası, teknoloji sözleşmeleri, 
mülkiyet haklarının devri, 
muhasebe defteri(defteri kebir) ve 
telif lisansları ile ilgili Çin’de yapılan 
sözleşmeler üzerinden alınır.

Türkiye

Belli bir parayı içerecek şekilde 
düzenlenen kağıtlarda oran, 
belli bir parayı içermeyen 
kağıtlarda ise maktu tutar dikkate 
alınmaktadır

Akitlerle ilgili kağıtlar (Belli 
parayı ihtiva eden kağıtlar: 
Mukavelenameler, taahhütnameler 
ve temliknameler vs., Belli 
parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
Tahkimnameler, Sulhnameler 
vs.), Kararlar ve mazbatalar, Ticari 
işlemlerde kullanılan kağıtlar, 
Makbuzlar ve diğer kağıtlar (vergi 
beyannameleri vs.)

Kaynak: Shultz, William J & Harris, Lowell C. (1949); Pope and Waters, 2016: 
27-28; revenuesa.sa.gov.au, 11.05.2016; www.gov.uk, 10.05.2016; www.ey.com, 
01.05.2016, www.oecd-ilibrary.org, 01.05.2016; www.impots.gouv.fr, 05.05.2016; 
www.manivestasia.com, 10.05.2016; www2.deloitte.com, 12.05.2016; www.
revenue.ie, 05.12.2017; www.tmf-group.com, 05.12.2017; www.gov.hk, 05.12.2017; 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu.

http://www.gov.uk
http://www.oecd-ilibrary.org
http://www.impots.gouv.fr
http://www.manivestasia.com
http://www.revenue.ie
http://www.revenue.ie
http://www.tmf-group.com
http://www.gov.hk
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Tablo 1 incelendiğinde damga vergisinin daha çok yerel idarelere 
bırakıldığı ve yerel idareler tarafından toplandığı görülmektedir. Ayrıca 
ağırlıklı olarak vergi, taşınmaz malların alım-satımında, borsa - sigorta 
işlemleri sırasında ve kıymetli evraklar üzerinden alındığı görülmektedir. 
Türkiye’de de benzer uygulamalara yer verilmekle birlikte damga vergisi 
uygulamasının akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, makbuzlar 
ve diğer kâğıtlar kapsamında daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. 
Ayrıca ülkemizde damga vergisi merkezi yönetim tarafından toplanmakta 
ve merkezi yönetim vergi gelirleri arasında yer almaktadır.

Aşağıda yer alan Tablo 2’de bazı yabancı ülkelerde ve Türkiye’de damga 
vergisinden elde edilen hasılatın toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 
yüzde olarak gösterilmiştir.

Tablo 2. Damga Vergisinden Elde Edilen Hasılatın Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı (%)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Avusturalya 0,89 0,88 0,86 0,84 0,84 0,86 0,87 0,89

Avusturya 1,52 1,53 1,53 1,54 1,55 1,55 1,56 1,56

Belçika 1,19 1,14 1,13 1,14 1,35 1,12 1,25 1,23

Danimarka 0,92 0,93 0,92 0,95 0,95 0,93 0,93 0,95

Fransa 1,78 1,79 1,89 1,89 1,85 1,25 1,25 1,79

İrlanda 0,98 0,99 0,99 1,00 1,10 1,01 1,03 1,04

Norveç 1,36 1,36 1,37 1,38 1,40 1,41 1,66 1,56

İngiltere 1,16 1,13 1,13 1,25 1,28 1,29 1,33 1,71

ABD 0,58 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,60

Türkiye 2,65 1,94 2,09 2,14 2,07 2,14 2,18 2,29

Kaynak: OECD (2016). General Government Tax Statistics, OECD Database, 
https://data.oecd.org/government.htm#profile-Tax (Erişim: 27.02.2016) ; The 
World Bank (2016). Government Finance Statistics Yearbook, The World Bank 
Database, http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS (Erişim: 
27.02.2016) ; Gelir İdaresi Başkanlığı, gib.gov.tr,  Erişim (27.02.2016).

Tablo 1 ve 2 birlikte değerlendirilecek olursa, Türkiye’de damga vergisi 
uygulamalarının daha geniş alana yayıldığı ve damga vergisinden elde 

http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS
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edilen tahsilatın toplam vergi gelirleri içerisindeki payının ele alınan ülkeler 
arasında daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablodaki değerlere göre 
Avusturya, Belçika, Norveç ve İngiltere’de damga vergisi gelirinin toplam 
vergi gelirleri arasındaki payının %1- %2 arasında değiştiği, Avusturalya ve 
İrlanda da %1 e yakın değer aldığı görülmektedir. ABD de ise damga vergisi 
tahsilatının toplam vergi gelirleri içerisindeki payı %0,50- %0,60 arasında 
değişmekte ve en düşük değerleri almaktadır. 

5. Damga Vergisinin Türk Vergi Sitemi İçerisindeki Yeri 

Damga vergisi Türkiye’de ilk olarak ‘değerli kâğıtlar’ adı altında 1845 
yılında alınmaya başlanmıştır. Bu değerli kâğıtlara o dönemlerde “Varakai 
Sahiha” ismi verilmiş ve verginin konusunu gerek ticarî ve gerekse 
medenî bütün işlemlerin kuvvetli delilini teşkil etmek üzere özel surette 
düzenlenmiş kâğıtlar oluşturmuştur. Damga pulu, ilk defa 1875 tarihinde 
kabul edilen Damga Nizamnamesi ile alınmaya başlanmıştır. Bu tarihten 
itibaren damga resmi ve değerli kâğıt kullanılmak yahut soğuk damga 
konulmak veyahut da pul yapıştırmak suretiyle alınmaktadır. Damga resmi 
1905 yılında Kanun halini almıştır(Erişir, 2010: 231).

1924 sayılı Damga Vergisi Kanunu daha önceki dağınık uygulamalara 
düzenleme getirmiş ve cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya konulmuştur. 
Söz konusu kanun ile getirilen yenilikler 1964 yılına kadar uygulanmıştır. 
01.07.1964 yılında Damga Vergisi Kanunu yürürlüğe konmuştur. Halen 
günümüzde 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uygulanmaktadır.

11.07.1964 yılında resmi gazetede yayınlanan 488 sayılı Damga vergisi 
kanun tasarısının gerekçesinde, vergi sisteminin bütünüyle gözden geçirilme 
ihtiyacı ve modern vergileme anlayışına uygun olarak vergi gelirleri 
içerisinde önemli paya sahip olan damga vergisinin de düzenlenmesi 
öngörülmüştür. Aynı zamanda diğer vergilere nazaran eski bir tarihe sahip 
olan damga vergisinin verginin sosyal ve ekonomik fonksiyonlarını tam 
olarak yerine getiremediği, vergi tekniği ve takibi açısından güçlük arz 
ettiği gibi nedenlerle 488 sayılı DVK yürürlüğe konmuştur. 

Bilici (2013) damga vergisini bu vergiyi alan tarafın;

• Oluşturulan belgeler içinde yazılı hususlara kendisinin korumacılık 
yaptığını,

• Bir sorunun çıkması durumunda sorunu giderecek olan gücün 
kendisi olduğunu,

• Damga vergisini de bu koruma – hizmet garantisine karşılık olarak 
aldığı düşüncesinin gerekçe olarak gösterilebileceğini ifade etmiştir 
(Bilici, 2013:172).
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488 sayılı DVK’ na göre kanuna ekli 1 sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga 
vergisine tabidir. Kağıt teriminin yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen 
bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya 
belli etmek için ibraz edilebilecek belgeler ile elektronik imza kullanılmak 
suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri 
ifade edeceği belirtilmiştir. Aynı kanunda verginin mükellefi kâğıtları imza 
edenler olarak tanımlanmıştır.

Damga vergisi bazı kağıtlar içi değer esaslı bazı kağıtlar için miktar 
esaslı matrah ölçüsüne göre alınmaktadır. Hangi kağıt için hangi matrah 
yapısının kullanılacağı kağıdın belli bir parayı ihtiva edip etmediğine göre 
değişmektedir. Belli bir parayı içerecek şekilde düzenlenen kağıtlarda 
oran, belli bir parayı içermeyen kağıtlarda ise maktu tutar dikkate 
alınmaktadır(Şenyüz, 2013:231).

DVK’ na ekli (2) sayılı tabloda belirtilmiş olan belgeler damga vergisinin 
kapsamı dışında tutulmuştur. Tabloda yer alan kâğıtların hangilerinin 
vergilendirilmeyeceği teker teker belirtilmiştir. Bu kâğıtlar arasında 
öğrenciler ve askerlikle ilgili belgeleri le işçiler, göçmenler çiftçiler ile ilgili 
belgeler yer almaktadır.

Damga vergisinin niteliğinin belirlenmesinde güçlük bulunmasıyla 
birlikte genel olarak hukuki işlemlerden alındığı düşünülmektedir. Vergi 
sistemi içerisinde sınıflandırmaya tabi tutulduğunda gelir, servet ve 
harcamalar üzerinden alınan vergilerin yanı sıra damga vergisi hukuki 
işlemlerden alınan bir işlem vergisi grubunda değerlendirilmektedir 
(Sarısu, www.vergidegundem.com, 20.11.2016). 

O halde “Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle 
yaptıkları hukukî işlemlerde düzenledikleri belgeler ya da kâğıtlar 
üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir” (Öncel vd., 2014: 433) .

Damga vergisi uygulamadaki kolaylığı ve tahsil masrafının az oluşu 
gibi nedenler onun önemli bir avantajını oluşturmaktadır. Aynı zamanda 
vergiye tabi işlem ve kağıtların gizlenebilmesi ve özellikle verginin pul 
ile tahsil edildiği durumda çift pul kullanılması verginin dezavantajını 
oluşturmaktadır (Altuntaş, 29.11.2016).

6. Türkiye ‘de Damga Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 
Payının Yıllar İtibarıyla Gelişimi

Damga vergisi yapısı itibariyle daha çok mali amaçlı olarak kurgulanmış 
bir vergidir. Aşağıdaki Tablo 3’de 1992 yılından itibaren damga vergisinin 
toplam vergi hasılatındaki payı gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde damga 
vergisinin toplam vergi hasılatındaki payının % 2 -% 3 arasında değiştiği 
görülmektedir.

http://www.vergidegundem.com
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Tablo 3: Damga Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payının Yıllar İtibarıyla 
Gelişimi

Yıllar
Vergi Gelirleri 

Tahsilatı
(Bin TL)

Damga Vergisi 
Tahsilatı
(Bin TL)

Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı

(%)
1992 141.602 4.153 2,93
1993 264.273 7.971 3,01
1994 587.760 13.677 2,32
1995 1.084.350 29.197 2,69
1998 9.228.596 240.718 2,60
2000 26.503.698 704.478 2,65
2001 39.735.928 833.885 2,09
2003 84.316.168 1.707.181 2,02
2005 131.948.778 2.569.516 1,94
2008 189.980.827 3.987.640 2,09
2010 235.714.637 5.141.850 2,18
2011 284.490.017 6.534.386 2,29
2012 317.218.619 7.446.694 2,34
2013 367.517.727 9.525.425 2,59
2014 401.683.956 10.479.147 2,60
2015 465.229.389 12.202.809 2,62
2016 529.263.765 13.654.200 2,57

Kaynak: www.gib.gov.tr , 01.10.2016.

Damga vergisinin toplam vergi gelirleri içiresindeki payı 
değerlendirildiğinde 1990’lı yıllardan günümüze bu oranın belirli bir aralıkta 
dalgalandığı görülmektedir. 2001 yılında bu tutarın tüm vergi gelirlerinin 
yüzde 2,09’unadenk geldiği görülmektedir. Daha önce bahsettiğimiz gibi 
Türkiye’deki bu oran birçok ülkeye göre fazladır. 

Damga vergisi barındırdığı maktu tutarlar dikkate alındığında gelir 
dağılımı üzerinde olumlu etkileri zayıf bir vergidir. Diğer harcama vergileri 
gibi vergilemede adalet açısından adaletsiz bir vergidir. Ülkemizde elde 
ettiğimiz vergi hasılatları içinde damga vergisinin hasılatı servet vergileri 
olan M.T.V. ve V.İ.V.’den bile yüksektir. Tablo 5’te de görüleceği üzere 
servet üzerinden alınan vergilerden biri olan MTV’ nin 2001 yılı genel 
bütçe toplam vergi gelirleri içeresindeki payı %1, 2005 yılında, %1,48, 2016 
yılında ise 1,89’ dur. Tabloyu incelediğimizde damga vergisinin toplam 
vergi gelirleri içindeki payı ağırlıklı olarak MTV’ den daha yüksektir.  Bu 
açıdan bakıldığında vergi hasılatları içinde sessiz bir güç olarak damga 
vergisi ağırlığını hissettirmektedir.

http://www.gib.gov.tr


SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V332

Tablo 4: 2001-2016 Döneminde Çeşitli Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı

Damga 
Vergisi/

Toplam Vergi 
Hasılatı %

MTV/Toplam 
Vergi Hasılatı 

%

VİV/Toplam 
Vergi Hasılatı 

%

ÖİV/Toplam 
Vergi Hasılatı 

%

2001 2,09 1,00 0,05 0,86
2003 2,02 1,43 0,06 1,24
2005 1,83 1,92 0,07 2,55
2008 2,10 2,11 0,08 2,40
2010 2,18 2,18 0,10 1,75
2011 2,30 2,13 0,09 1,55
2012 2,35 2,14 0,10 1,41
2013 2,59 2,01 0,10 1,24
2014 2,61 1,95 0,11 1,16
2015 2,62 1,93 0,10 1,02
2016 2,58 1,89 0,12 0,94

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

Tablo 4’te 2001-2016 döneminde damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 
veraset ve intikal vergisi ile özel iletişim vergisinin toplam vergi gelirleri 
içerisindeki paylarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablodaki bilgiler 
ışığında damga vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının 
yüzde 2-2,5 civarında seyrettiği ve genel olarak bakıldığında motorlu 
taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ile özel iletişim vergisinden yüksek 
oranlarda olduğu görülmektedir. 2016 yılında anılan vergiler arasında en 
yüksek pay damga vergisine aittir. Damga vergisi sayesinde elde edilen 
hasılat servet üzerinden alınan vergiler ile harcamalar üzerinden alınan 
vergilerinden olan özel iletişim vergisinden daha yüksektir.

Ayrıca merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına göre 2016 yılında damga 
vergisinin miktarın 13,5 milyar TL’ye yakın değer alacağı öngörülmüştür.  
Bütçe tahminlerine göre tevkif suretiyle alınan gelir vergisi dışında 
kalan beyana dayalı gelir vergilerinin toplamı 7 milyar TL civarındadır. 
Buna göre damga vergisi gelirleri toplamının tüm beyana dayalı gelir 
vergilerinden çok daha fazla bir tutara ulaştığı görülmektedir (www.aliyerli.
com.tr, 18.12.2016).  Bu da bize damga vergisinden elde edilen hasılatın 
azımsanmayacak derecede önemli olduğunu göstermektedir.

7. Bir Örnek Olay Bağlamında Ticari Bir İşletmenin Yıllık 
Ödediği Damga Vergisi

Çalışmamızın bu bölümünde örnek bir ticari işletmenin hiç gelir elde 
etmese bile yıllık ne kadar damga vergisi ödediğini ortaya koyacağız. Daha 
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önce belirttiğimiz üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 1 sayılı tablosunda 
belirtilen maktu tutarlar doküman olarak kullanılacaktır. Bunun için öncelikle 
hiçbir faaliyet yapmasa bile bu işletmenin beyan verme vb şekli yükümlülükler 
nedeniyle 1 sayıl tabloda ne kadar maktu damga vergisi ödediği dikkate alınıp 
ödenecek vergi hesaplanacaktır. Örnek işletmemiz gelir vergisine tabi ticari 
kazanç elde eden ve buna göre yükümlülükleri olan bir işletmedir. Gelir vergisine 
tabi olan ticari kazanç sahipleri basit usul ve gerçek usul olmak üzere iki şekilde 
vergilendirilmektedirler. Örnek işletmemiz gerçek usulde vergilendirilen bir 
işletmedir. Fakat karşılaştırma yapabilmek için basit usule tabi olma ihtimalinde 
ne kadar damga vergisi ödeyeceğini de ortaya koyacağız. Gerçek usule tabi olan 
mükellefler kanunda belirtilen şartlara göre bilanço esasına(birinci sınıf tüccar) 
ya da işletme hesabı esasına(ikinci sınıf tüccar) göre defter tutarlar. Basit usulde 
vergilendirilen mükellefler defter tutmamakta olup, yine bildirme, belgeleme, 
muhafaza gibi şekli yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Örnek ticari bir işletmemiz sıfır kar elde etse bile aşağıdaki sayacağımız 
durumlarda damga vergisi ödemektedir.  Çalışmamızın bu kısmında örnek 
işletmemizin önce gerçek usule tabi bir ticari işletme olarak ne kadar damga 
vergisi ödeyeceğini hesaplayacağız. Bilindiği üzere gelir vergisinde gerçek 
usulde vergilendirilen mükellefler birinci sınıf tacir ise bilanço esasına ikinci 
sınıf tacir iseler de işletme hesabı esasına tabidirler. Beyan yükümlülüklerinin 
farklılığına bağlı olarak ödedikleri damga vergisi az da olsa farklılık gösterir. 

Öncelikle örnek işletmemizin bilanço esasına göre vergilendirilme 
ihtimali üzerine damga vergisi hesaplamasını yapacağız. Bu işletmemiz 
yıllık geliri sıfır olsa bile olarak 2018 yılı rakamları baz alındığında şu 
şekilde damga vergisi ödeyecektir.

• Her yıl bir kez beyan edilen Gelir vergisi beyannamesine ait damga 
vergisi tutarı 58,80 TL ve buna ek olarak bilanço için 45,40 TL, gelir 
tablosu için 21,80 TL  toplamı; 126 TL

• Her yıl dört defa verilen geçici vergi beyannamesine ait damga 
vergisi tutarı 38,80 TL(38,80*4=155,2) ve buna ek olarak gelir 
tablosu için 21,80 *4= 87,20 TL toplamı; 242,4 tl

• Yıl içinde her ay, yani yılda 12 defa verilen KDV beyannamesine ait 
ait damga vergisi tutarı 38,80 TL(38,80*12=465,6 TL)

• Yıl içinde her ay, yani yılda 12 defa Muhtasar beyannameye ait DV 
tutarı 38,80 TL (38,80*12=465,6 TL)3

• Yıl içinde her ay Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim 
bildirgeleri için 28,90*12=346,8 TL

• Mükellef yanında çalıştırdığı işçiler için Maaş, ücret, gündelik, 
huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken 

3    İşletmedeki çalışan sayısı 10’dan az olduğu durumlarda muhtasar beyanname 
üç ayda bir verilmektedir. Burada 10 ve üzeri çalışan sayısı dikkate alınmıştır.



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V334

bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun 
hizmet karşılığı alınan paralar  (avans olarak ödenenler dahil) için 
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler 
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir 
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin 
eden kağıtlar için binde 7,59 oranında damga vergisi ödenir.

Beşinci madde hesaba katılmadığı durumda ve işletme çalışan sayısının 
10’dan fazla olduğu durumda işletme sahibinin ÖTV’ye esas mal teslimi 
de yapmadığı varsayıldığında gerçek usulde bilanço esasına tabi olarak 
vergilendirilen işletme sahibi yılda 1646,4 TL damga vergisi ödemektedir.

Eğer bu mükellef işletme hesabı esasına göre vergilendirilseydi yıllık 
gelirinden bağımsız olarak;

• Her yıl bir kez beyan edilen Gelir vergisi beyannamesine ait damga 
vergisi tutarı 58,80 TL ve buna ek olarak gelir tablosu için 21,80 TL 
toplamı; 126 TL

• Her yıl dört defa verilen geçici vergi beyannamesine ait damga 
vergisi tutarı 38,80 TL(38,80*4=155,2) ve buna ek olarak gelir 
tablosu için 21,80 *4= 87,20 TL toplamı; 242,4 TL

• Yıl içinde her ay, yani yılda 12 defa verilen KDV beyannamesine ait  
damga vergisi tutarı 38,80 TL(38,80*12=465,6 TL)

• Yıl içinde her ay, yani yılda 12 defa Muhtasar beyannameye ait DV 
tutarı 38,80 TL (38,80*12=465,6 TL)4

• Yıl içinde her ay Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim 
bildirgeleri için 28,90*12=346,8 TL

• İşletme çalışan sayısının 10’dan fazla olduğu durumda işletme 
sahibinin ÖTV’ye esas mal teslimi de yapmadığı varsayıldığında 
gerçek usulde işletme hesabı esasına tabi olarak vergilendirilen 
işletme sahibi yılda 1601 TL damga vergisi ödemektedir.

En son olarak da kanundaki genel ve özel şartları taşıyan daha düşük 
gelir elde eden mükelleflerin yararlandırıldığı basit usul üzerine düşen 
damga vergisini hesaplayalım. Eğer bu mükellef basit usule tabiyse;

• Gelir vergisi beyannamesine ait damga vergisi tutarı 58,80 TL ve 
buna ek olarak gelir tablosu için 21,80 TL damga vergisi öder.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler ise muhtasar beyanname, geçici 
beyanname ve KDV beyannamesi verme yükümlülükleri olmadığından 
yıllık olarak kazançlarından bağımsız olarak 80,6 ( 58,80+21,80) TL damga 
vergisi ödemektedirler. 

4    İşletmedeki çalışan sayısı 10’dan az olduğu durumlarda muhtasar beyanname 
üç ayda bir verilmektedir. Burada 10 ve üzeri çalışan sayısı dikkate alınmıştır.
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Örnek olaydan hareketle ortaya çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekicidir. 
Vergi beyannameleri, vergi kanunları ve diğer mevzuatların emrettiği 
hükümler doğrultusunda mükellefler tarafından vergiyle ilgili ödevlerin yerine 
getirilmesi amacıyla kamu idarelerine verilen belgelerdir. Kişilerin vergiyle 
ilgili ödevlerini yerine getirmek üzere düzenledikleri belgelerden ayrıca vergi 
alınmasının mali amaç dışında başka bir amacının olduğu düşünülemez 
(Erişir, 2010: 242). Damga vergisinin gerekçesinde temel dayanak noktası 
devletin hukuki işlemlere taraf olan kişilere hukuki sonuçlar doğuran faydalar 
sağladığı ve bunun için vergi alınması gerekliliğidir. Fakat beyanname veren 
bir kişi aslında devlete vergi ödemek için beyanname verir. Beyanname vermek 
mükellefe sunulan bir hizmet ve imtiyaz değildir ki ayrıca damga vergisi alınsın. 

Örnek incelememizde gerçek usulde vergilendirilen bir mükellef hiç 
kar elde etmese bile bilanço esasına tabi ise 1646,4 TL şekli yükümlülükleri 
nedeniyle damga vergisi ödemektedir. Alınan damga vergisi tutarları vaka 
incelememizde sadece maktu beyana dayalı ödemelerle sınırlı tutulmuştur. 
Nitekim nispi olarak alının satış sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, kefalet, 
teminat, rehin senetleri, maaş bordroları, makbuzlar vb belgelerden dolayı 
işletme alım satım ve diğer ticari işlerinden dolayı da damga vergisi ödeseydi 
belirlediğimiz bu rakam oldukça artacaktı. Örneğin uygulamamızdaki 
işletmenin 10 çalışanı var kabul etmiştik. Bu çalışanlara asgari ücret üzerinden 
ödeme yapılsa; brüt asgari ücret 2029 TL olduğundan binde  7,59  oranında 
damga vergisi ödenir ki bu da bir kişide 15,40 TL, on kişide de 154 lira aylık 
vergi demektir. On iki ayda bu rakam 1848 lira olmaktadır. Dolayısıyla 
beyannameler dışında da ciddi damga vergisi ödenmektedir.

Damga vergisi kaynaklarına göre vergi tasnifinde harcamalar üzerinden 
alınan bir vergi olarak tasnif edilir. Fakat örnek işletme örneğinde ortaya 
çıkan yıllık 1646,4 TL damga vergisi hesaplanırken işletmenin karlılığına 
göre hesaplanmadı. Dahası maaş bordroları için ödenen 1848 lira da 
dahil edildiğinde toplamda 3494 TL vergi kardan bağımsız olarak ortaya 
çıkmaktadır. Zarar eden, sıfır kar elde eden, bir milyon lira kar elde eden 
tüm işletmeler maktu olarak bu vergiyi ödeyeceklerdir. Bu da vergilemede 
adaleti sağlamak için uygulanana ödeme gücüne göre vergilendirme 
ilkesine aykırıdır. Vergilemenin amaçları kısaca mali, iktisadi ve sosyal 
amaçlar olarak sıralanabilir. Burada görüyoruz ki damga vergisi alınma 
gerekçelerindeki eksiklikle beraber sadece mali amaca göre alınmaktadır. 
Ayrıca her işletmeden yıllık 1646,4 lira damga vergisi almak vergilemenin 
sosyal amaçlarına da uygun olmayacaktır. Çünkü az gelir elde eden işletme 
sahipleri ile çok gelir elde eden işletme sahiplerinin eşit fedakârlığa 
katlanması gelir dağılımını olumsuz etkileyecektir. Örneğin yıllık 1650 
lira kar elde eden bir işletme tüm gelirini damga vergisine verecektir. 
Bu işletmenin gelirlerinin %100’ü damga vergisine gidecektir. Bir başka 
işletme 165.000 lira gelir elde ettiğinde sadece gelirlerinin %1’i damga 
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vergisine gidecektir. Dolaysıyla rakamsal olarak eşit ödenen damga vergisi 
gelir farklılıkları oldukça oransal olarak adaletsizliklere neden olacaktır.

Sonuç Yerine Bir Model Önerisi

Türkiye’de uygulanan damga vergisi ile yabancı ülke uygulamalarını 
karşılaştırdığımızda ülkemizde damga vergisi kapsamına alınan kâğıtların 
çeşitliliği göze çarpmaktadır. Bazı kağıtlardan nispi olarak alınan damga 
vergisi, maktu olarak alınan tutarların da dikkate alınmasıyla vergilemede 
adaletsizliğe yol açmaktadır. Öyle ki biz çalışmamızda daha çok beyana 
dayalı şekli yükümlülüklerin oluşturduğu damga yüküne ağırlık verdik. 
Diğer bir uygulama şekli olan nispi alınan damga vergilerinin de kağıt 
üzerindeki değerden alınması maaş üzerinden hesapladığımız tutar dikkate 
alındığında vergilemede adaleti bozmaktadır. Taraflar belli bir rakam 
üzerine ticari bir sözleşme imzalayabilir fakat bu ticari iş sonuçta zarar da 
edebilir. Bu açıdan zarar veya sıfır kar durumlarında damga vergisi alınmaz 
veya alınan damga vergisi iade edilir diye bir hüküm olmadığından nispi 
olarak alınan damga vergisi de mali güce göre alınmamaktadır.  Hiç kar 
etmeyen hatta zarar eden gelir vergisi mükellefleri ile kar eden mükellefler 
de aynı veya benzer miktarda damga vergisi ödeyeceklerdir. Bu da 
vergilemede ödeme gücü ilkesini zedelemektedir.

Damga vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payına baktığımızda 
%2,50’ler civarında ciddi bir hasılat sağlamaktadır.  MTV, VİV gibi servet 
üzerinden alınan vergiler ile ÖİV gibi harcamalar üzerinden alınan vergilerin 
toplam vergi hasılatı içerisindeki payı ile karşılaştırıldığında damga vergisinin 
hasılatlarının saydığımız vergilerin üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 
yabancı ülkelerle karşılaştırıldığında da ülkemizde damga vergisinin toplam 
vergi hasılatı içerisindeki payının yüksekliği dikkat çekmektedir. 

Buraya kadar ki incelememiz damga vergisinin mali amaçlarla alındığını 
ortaya koymaktadır. Alınan damga vergisi gelire göre alınmadığından 
adaletsizliklere yol açmaktadır. Damga vergisi “kaldırılmalı” demek kolay 
olup, önemli bir gerçekliği ıskalamak olacaktır. Tüm eleştirilerimize rağmen 
damga vergisi gerçek gelirini beyan etmeyen ve az vergi ödeyen mükelleflerin 
de bir miktar vergi ödemesini sağlamaktadır. Nitekim ihtimaller dahilinde yeni 
kurulmuş bir işletme yeni aldığı demirbaşları için yüksek tutarda indirilecek 
KDV’si ( 191 İndirilecek KDV) olacaktır.  Belli bir süre satışlarından elde 
ettiği hesaplanan KDV (391 Hesaplanan KDV) , indirilecek KDV’den fazla 
oluncaya kadar devreden KDV söz konusu olacak yani mükellef hiç katma 
değer vergisi ödemeyecektir. İşte bu süreçte hiç KDV ödemeyecek kişi her 
ay beyanname verirken 38,80 TL damga vergisi ödeyecektir. Bu yönüyle 
ödenen bu tutar telafi edici bir özellik taşımaktadır. Bu ifade ettiğimiz durum 
satışlarında fiş düzenlemeyen işletmeler için de geçerlidir. Tüm satışları 
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kayıt içinde olmayan bu mükellefler için ödemedikleri KDV’yi ödetmenin 
bir başka yolu damga vergisi olmaktadır. Piyasa gerçeklerini ve kayıt dışı 
ekonominin boyutlarını dikkate aldığımızda damga vergisi KDV ve gelir 
vergisinden doğan kayıpları telafi eden bir götürü vergi gibi çalışmaktadır. 
Fakat bu ifade ettiklerimizden kayıt dışı çalışmayan, fatura düzenleyen, gelir 
vergisini ve KDV’yi eksiksiz ödeyen mükellefler için söz konusu değildir.

Damga vergisinin vergi sistemindeki üstlendiği olumlu yönleri analiz 
ettikten sonra damga vergisinin oluşturduğu olumsuz yönleri gidermek 
üzere bir model önerisi üzerinde duracağız. Temel itibariyle damga vergisi 
uygulaması iki temel sorunu barındırmaktadır. Bunlardan birincisi, 
yeni faaliyete başlayan az kazanç elde eden mükelleflerin işletmelerini 
kurdukları yıldan itibaren hemen yıllık en az 1600 TL civarında damga 
vergisi ödemesidir. İkincisi ise kayıt dışı çalışmayan eksiksiz veya tama 
yakın tutarlarda gelir vergisi ve diğer harcama vergilerini beyan edip ödeyen 
mükelleflere ödedikleri vergilere artı olarak damga vergisi yükü yüklemektir.

Birinci problem için önerimiz yeni kurulan işletmeler için 2 yıl damga 
vergisi alınmaması veya yarı tutarlarda alınmasıdır. Çünkü muhtemel 
yatırım aşamasındaki bu işletmeler ve mükellefler mali anlamda yeterli 
güçte olmayabilir. Böylelikle bu mükelleflere mali anlamda toparlanma 
hakkı tanınabilir.

İkinci probleme yönelik çözüm önerimiz ise artan aşırı vergi yükünü 
dengelemektir. Bu açıdan yüksek tutarlarda vergi ödeyen mükelleflere, bir 
de damga vergisini yüklemek vergi yükü açısından olumsuz bir durum 
olmaktadır. Burada önerimiz vergilendirmenin mali nedenleri açısından 
damga vergisinin alınmaması olmayacaktır. Çözümümüzün sınırlılıkları vergi 
hasılatlarının çok düşmemesi ve mükelleflerin adaletli vergilendirilmesidir. 
Buna göre ilk iki yıldan sonra beyana dayalı şekli yükümlülüklerden dolayı 
damga vergisi ödeyen mükelleflere belli şartlarda ödedikleri damga vergilerini 
ödenecek vergilerden indirme şansı tanınmalıdır. Örneğin toplam 5 yıl 
içinde yüz bin ve üzeri katma değer vergisi ödeyen mükelleflere ödeyecekleri 
yüz binden daha önceki ödedikleri bir kısım, örneğin bin lira damga vergisi 
düşülme imkânı tanınmalıdır. Bu sayede yüz bin yerine doksan dokuz bin 
ödeyen mükellef ilk olarak aşırı vergi yükünden korunmuş olacaktır. Dahası 
bu indirim için beş yıl içinde mükellef daha fazla kayıt içi işleme teşvik 
edilecek ve mükellef daha fazla fatura düzenleyecektir.  

Damga vergisi çalışmamızda da görüleceği üzere önemli hasılatlara sahip 
bir vergidir. Vergi sisteminde gittikçe ağılığı hissedilen bu vergi gelir dağılımı 
açısından oldukça olumsuz özellikler taşımaktadır. Modern bir vergi sisteminde 
devletin gelirleri arttırıcı araçlar bulması makuldür. Fakat vergileme sonrasında 
mükellef arasında bu vergilemenin adaletli bir vergileme olduğu kanaati de 
oluşmalıdır. Çünkü devlet ve mükellef ilişkileri süreklilik arz etmektedir. 
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2008 KRİZİ VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA 
POLİTİKALARI/FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAMAYA 

YÖNELİK BİR ARAÇ: FAİZ KORİDORU UYGULAMASI

THE INTEREST RATE CORRIDOR IMPLEMENTATION: 
AN INSTRUMENT FOR FINANCIAL STABILITY /NON-
TRADITIONAL MONETARY POLICIES AND THE 2008 

CRISIS

Ömer EMİRKADI1

ÖZET

1929 bunalımından sonra yaşanan ve ekonomik açıdan en sarsıcı nitelikteki 
2008 Krizi, gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan birçok ülkeyi farklı 
boyutlarda etkilemiştir. Küresel krizin yoğun biçimde etkili olduğu dönemde, 
gelişmiş ülkelerin istikrarı yeniden sağlamaya dönük çabaları, yaşanan krizden her 
anlamda etkilenen yükselen piyasa ekonomilerini özellikle sermaye hareketlerinin 
belirsizliği açısından daha da sıkıntıya sokmuştur. 

Ortaya çıkan bu olumsuz iktisadi tablo karşısında, küresel ekonomiye 
eklemlenmiş durumdaki hemen tüm ülkeler, o güne kadar uygulanana gelen 
standart ya da geleneksel olmayan para politikası araçları tasarlamak ve uygulamak 
durumunda kalmışlardır. 

Bu çalışmada, TCMB’nin küresel kriz ortamında öne çıkan ekonomik gelişmeler 
sonucu hayata geçirdiği geleneksel olmayan para politikası uygulamalarından faiz 
koridoru ve onun etki kanalları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 2008 Küresel Krizi, TCMB, Geleneksel Olmayan Para 
Politikaları, Faiz Koridoru

ABSTRACT:

2008 Global Crisis that occured after 1929 Crisis and may be called as the 
most shocking one in terms of economy, affected many developed and developing 
countries in different dimensions. In the period when the global crisis was heavily 
experienced, the efforts of the developed countries to restore their stability have 
further exacerbated the emerging market economies, which are affected in every 
way from the crisis in terms of the uncertainty of the capital movements.

In the face of this unfavorable economic picture, almost all of the countries that 
were articulated in the global economy had to design and apply the standard or non-
traditional monetary policy instruments that had been implemented until that time.

1    Öğr. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araklı MYO, Yön. ve Org. Bölümü, 
emirkadi@ktu.edu.tr, 0462 377 13 22
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In this study, the interest rate corridor and its impact channels were examined 
from the practices of the CBRT’s non-traditional  monetary policy, which were the 
result of economic developments that emerged in the global crisis

Keywords: 2008 Global Crisis, CBRT,  Non-Traditional Monetary Policiy, 
Interest Rate Corridor

GİRİŞ

Günümüzde birçok merkez bankası kısa vadeli/gecelik faiz oranlarını 
kontrol ederek enflasyona ve çıktı miktarına istikrar kazandırmaya 
çalışmaktadır. Ayrıca merkez bankaları kısa vadeli faiz oranlarını kontrol 
ederken uzun vadeli kredi, mevduat ve devlet tahvili faiz oranlarını da 
etkilemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, bir merkez bankasının tepki 
fonksiyonu, bankasının ekonomideki gelişmeler karşısında kısa vadeli faiz 
oranlarını nasıl ayarladığını göstermektedir (Judd & Rudebusch, 1998:1-
16, Bulut, 2016:99-111).

2008 Krizi öncesi dönemde hemen hemen bütün merkez bankaları, 
başta fiyat istikrarı olmak üzere düşük enflasyon hedefine, açık piyasa 
işlemleri uygulaması ve kısa vadeli faiz oranlarını etkileme yoluyla ulaşmayı 
tercih etmekteydiler. Küresel ölçekte ekonominin önemli bir yapısal 
dönüşüm sürecine girdiği bu dönemde, merkez bankaları ve uyguladıkları 
politikalarında da benzer şekilde değişimler yaşanmıştır. 

2008 krizi ile başlayan bu süreçte merkez bankaları, gerek iktisadi 
faaliyetlerin toparlanması, gerekse de fiyat istikrarının yeniden tesis 
edilebilmesi adına uygulanan geleneksel para politikalarının, krizle 
mücadelede yeterince etkili olamadığını fark etmişlerdir. Krizin Lehman 
Brothers’ın iflasıyla derinleşmesi ve reel sektöründe bu olumsuz tablodan 
önemli ölçüde etkilenmesi, merkez bankalarını parasal genişleme 
(quantitative easing), kredi genişlemesi (credit easing), faiz taahhüdü 
(interest rate commitment) ve faiz koridoru (interest rate corridor)  vb.i pek 
çok geleneksel olmayan para politikası uygulamalarına yönlendirmiştir. 

Bu süreçte krizle mücadele adına gelişmiş ülke merkez bankalarının 
izlediği parasal genişleme politikalarının, risk iştahını arttırması ve küresel 
spekülatif sermaye akımlarını güçlendirmesi nedeniyle, kısa vadeli sermaye 
fonları gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelmiştir. Böyle bir ekonomik 
ortamda artan yabancı sermaye girişi ile yerli para birimi değer kazanmakta 
ve enflasyon oranı düşmektedir (Serel & Özkurt; 2014: 57).

Yabancı sermaye girişleri sonucu ulusal paraların değerlenmesi, ülkelerin 
rekabet gücünü zayıflatmış ve ihracatlarının azalmasına neden olmuştur. 
Ayrıca ulusal paraların değerlenmesi, yurtiçi kredi faizlerinin düşmesini 
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beraberinde getirmiş ve kredi talebinin önemli oranda artmasına da neden 
olmuştur. Bununla birlikte kredi faizlerindeki düşüş, zamanla reel sektörün 
finansman kalitesine de olumsuz yansımış ve firmaların bilançoları giderek 
daha kırılgan bir hale gelmiştir. 

Küreselleşmenin aktörlerinden biri durumundaki Türkiye’de, söz 
konusu sorunlarla mücadele edebilmek için merkez bankası aracılığıyla 
zorunlu karşılıklar ile rezerv opsiyon mekanizması ve faiz koridoru olarak 
adlandırabileceğimiz bir takım araçlarla bütünüyle kendine özgü, geleneksel 
olmayan yeni bir para politikası uygulamasını yürürlüğe koymuştur.

Nihayet faiz koridoru uygulamasının esnek bir yapıda olması ve 
faiz oranlarının kontrolünde önemli kolaylıklar sağlaması, merkez 
bankalarını bu uygulamaya yöneltmiş ve bir politika aracı olarak faiz 
koridoru uygulaması pek çok merkez bankasınca kullanılır olmuştur 
(Emirkadı:2017:473)

Çalışmada öncelikle 2008 Krizi ve küresel krizin ekonomik açıdan 
toplumsal yaşama yansımaları kısaca değerlendirilmiştir. Daha sonra 
küresel kriz öncesi ve krizin etkilerinin giderek artan bir biçimde 
hissedildiği dönemde uygulanan ve hali hazırda uygulanmasına devam 
edilen geleneksel para politikalarına değinilmiş, ayrıca TCMB ve diğer 
merkez bankası politikaları ele alınmıştır. Sonrasında ise, krizi takip eden 
süreçte hemen hemen tüm dünyada ve ülkemizde uygulanan ve bir anlamda 
yeni olarak adlandırabileceğimiz geleneksel olmayan para politikaları ve 
çalışmamızın esasını oluşturan, faiz koridoru uygulaması ile onun etki 
kanalları tartışılmıştır.

2008 Krizi ve Ekonomik Yansımaları

Finans piyasaları 2008 yılından itibaren, 1929 Büyük Buhranından beri 
gördüğü en yaygın ve en derin kriz ile karşı karşıya kalmıştır.  2007- 2008 
yıllarından itibaren belirginleşmeye başlayan ve neredeyse tüm dünyayı 
derinden sarsan krizin temelinde, ABD emlak sektörü yatmaktadır. 
Özellikle de piyasa yapısı, denetim eksiklikleri ve bu süreçte kullanılan 
politikalar, sonuç olarak pek de arzu edilmeyen olumsuzlukları beraberinde 
getirmiştir (Hui & Wei, 2008: 1-49). 

1990’lı yıllarda ABD’de verilen konut kredilerinin önemli bir kısmı, 
yüksek kaliteli müşterilere (prime mortgage) verilirken,  daha sonrasında 
bu krediler bankaların artan kar beklentileri sonucunda daha düşük 
kredi performansına sahip olan müşterilere de (subprime mortgage) olası 
riskler göz ardı edilerek verilmeye başlanmıştır. Öyle ki 2008 yılı ortalarına 
gelindiğinde ABD’de eşik altı konut kredilerinin toplam miktarı 1,5 trilyon 
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doları bulmuştur.  2000’li yılların başlarında ABD’deki faizlerin oldukça 
düşük seviyelerde olmasından ötürü, eşik altı kredilerini kullanan düşük 
gelirli bireyler, daha ziyade değişken faizli konut kredilerine yönelmişlerdir. 

Bir gün konut fiyatlarında düşüşler yaşanabileceğini öngörmeden 
verilen konut kredilerinin geri dönüşlerindeki sorunlar FED’in zamanla 
faizlerde artışa gitmesi ile çoğalmaya başlamış ve süreç kişilerin aldıkları 
kredileri geri ödeyememeleri ile sonuçlanmıştır. Ayrıca 2008 küresel 
krizinin oluşmasının temelinde, emlak fiyatlarının aşırı değerlenmesinin 
yanı sıra, bu kredilere dayanılarak yapılan türev işlemleri de bulunmaktadır 
(Bocutoğlu &Ekinci, 2009:67).

Sürecin arka planında yatan bir diğer faktör de, ABD ekonomisinin sahip 
olduğu yüksek cari açıklardır. Bu durum bir yandan FED’in parasal taban 
yaratma davranışını şekillendirmiş, diğer yandan da ABD ekonomisinin 
para benzeri yaratma gücünü denetimsiz bir biçimde artırmıştır. Toksik 
varlık olarak nitelendirilen para benzerlerinin hacminde meydana gelen 
artış, ABD ekonomisinde parasal taban aleyhine bir likidite piramidi 
oluşturmuştur. Piyasa mekanizmasına dayalı bir ekonominin büyümesi, 
dışsal fon kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olduğu için, söz konusu 
likidite piramidi, krizin temel kaynağı haline gelmiştir. Çünkü böyle 
dönemlerde para benzerleri ile parasal taban arasındaki bağ kopmaktadır 
(Çiftçi & Uğur, 2010: 134). 

Bu krizle birlikte finansal istikrarın yeniden sağlanabilmesinde sadece 
politika faizinin ve fiyat istikrarının yetip yetmeyeceği yönünde şüpheler 
de artmıştır (Carney, 2009: 1-9,  White, 2006: 1-22, Svensson, 2011:10). 
Çünkü sadece enflasyona odaklanan dar kapsamlı bir para politikası, 
merkez bankalarının finans piyasaları ve bu piyasayı oluşturan kurumların 
temel işlevlerini tam olarak yerine getirebildiği ve aynı zamanda sağlıklı 
ve istikrarlı bir biçimde çalışması durumu olan finansal istikrarın elde 
edilmesini sağlayan unsurları zaman zaman görememelerine de sebep 
olmaktadır (Buiter, 2009:213-238). Küresel kriz ile sonuçlanan bu süreç 
sonrasında ortaya çıkan yeni politika tasarımı çerçevesinde, finansal 
istikrarı da dikkate almak durumunda kalan para otoriteleri, politika 
araçlarını; faiz koridoru, haftalık repo faizi, likidite yönetimi ve zorunlu 
karşılıklar gibi uygulamalarla çeşitlendirmişlerdir. 

Günümüzde yüksek hacimli türev ürünlerin (forward işlemler, opsiyon 
işlemleri, vadeli para takası, faiz takası vb.i) yoğun olarak kullanılması (trade 
edilmesi) yaşanan küresel ölçekli bu son krizin, klasik anlamda bir finans 
krizi niteliği taşımamasının ardında yatan ve bu boyutuyla 2008 krizini daha 
öncekilerden ayıran önemli bir neden olarak dikkati çekmektedir. Gerek 
türev ürünlerinin yapısından kaynaklanan bir takım teknik güçlüklerin 
ortaya çıkması, gerekse de bu tür ürünlerin yüksek hacimli oluşu, yaşanan 
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bu olumsuz tablonun etkilerinin azaltılmasında kullanılacak mali destek 
paketlerinin büyüklüğünün de tahminlerin çok ötesinde olmasını 
beraberinde getirmiştir. Beklentilerin giderek bozulması ve piyasalarda 
yaşanan belirsizlikler sonucu, yatırımcıların risk algılamalarındaki artan 
bozulmanın getirdiği likidite sıkışıklığına karşı alınan önlemler, yaşanan 
sıkıntıları belli ölçüde giderirken, öte yanda yaşanan varlık fiyatlarındaki 
hızlı değer kayıpları, özellikle de şirket bilançolarında ciddi bozulmalara 
yol açmış, pek çok şirket ve finans kuruluşunun mali anlamda darboğaza 
girmesine neden olmuştur.

Krize kadar geçen süreçte, sermaye hareketlerine herhangi bir kısıtlama 
getirmemiş olan açık ekonomilerde, içinde aynı zamanda esnek kur sistemini 
de barındıran ve para politikasının daha etkin olarak kullanılmasını sağlayan 
enflasyon hedeflemesi rejimi ön plana çıkmıştı. Nispeten daha esnek para 
politikalarına olanak tanıyan enflasyon hedeflemesi rejimi, iktisadi şok ve 
kırılganlıkların asgari ölçüde kayıplarla atlatılmasında ve makroekonomik 
göstergelerdeki bozulmaları en aza indirgeyebilecek bir politika olarak öne 
çıkmışken, 2008 Krizi, enflasyon hedeflemesi rejiminin sorgulanmasını 
da beraberinde getirmiştir. Çünkü enflasyon odaklı para politikası, 
varlık fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışların neden olduğu konjonktürel 
dalgalanmaları ve aynı zamanda krizi öngörememiştir. Konjonktürün 
genişleme aşamasında, kredilerde ve varlık fiyatlarında meydana gelen 
artış, potansiyel üretim miktarını arttırdığı için, üretim açığı küçülmüş ve 
enflasyonist baskı azalmıştır (Oktar vd., 2012: 143-144).

Grafik 1. GSYİH Büyüme Oranı (% olarak) Kaynak:imf.org, 2012
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Grafik 1’de, küresel krizin hemen öncesinde ve özellikle de sonrasında 
yaşanan olumsuz tablonun, tüm dünyada iyiden iyiye hissedildiği 2006 
- 2012 yılları arası dönemdeki GSYH büyümesinin gösterdiği eğilim 
görülmektedir. Grafiğe göre, krizin reel sektöre yansımasının olumsuz 
sonuçlarının, küresel büyüme üzerinde ne denli etkili olduğu dikkatlerden 
kaçmamaktadır. 

Grafiği değerlendirdiğimizde 2007 yılının ikinci yarısından itibaren 
küresel ölçekte çarpıcı bir biçimde azalan büyüme oranları, 2008 yılının 
üçüncü çeyreği itibari ile resesyona dönmüş, 2009 yılı ilk çeyreği itibari ile de 
en düşük seviyesine inmiştir.  Bununla beraber 2009 yılının ikinci çeyreğinde 
baz etkisi ile belli ölçülerde de olsa bir toparlanma eğilimine girilmiştir. 
2010 yılında ki büyüme oranlarındaki artışı değerlendirdiğimizde dikkat 
çeken bir hususta gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilere 
oranla daha fazla büyümeleridir. 2011 ve 2012 yılları arasında ise büyüme 
eğilimi yeniden negatife dönmüş ve bu eğilim özelliklede Euro bölgesinde 
daha belirgin bir hal almıştır. (Nitekim 2010 yılından itibaren küresel krizin 
bir AB borç krizine evrilmesiyle süreç farklı bir seyir izlemiştir. Öyle ki, 
küresel finansal kriz ve ekonomileri canlandırmaya yönelik politikaların 
yarattığı mali yükler, krizin kamu kesimine de yansımasına yol açmıştır. 
Ancak Yunanistan, İrlanda, İspanya gibi AB’nin çevre ülkelerinde krizin 
derinleşmesinin nedeni olarak bu ülkelerin başarısız ekonomi politikaları 
görülmektedir.) (Akyol, 2017:44)

Grafik 2. İşsizlik Oranı (% olarak)

Kaynak: IMF, 2012

Grafik 2’ye baktığımızda ise, yaşanan krizle beraber gerek Euro bölgesi, 
gerekse de diğer gelişmiş ekonomilerde işsizlik oranlarının önemli ölçüde 
arttığı görülmektedir. 2004-2005 döneminden itibaren düşmeye başlayan 
işsizlik oranı 2008 yılında tekrar yükselmiş ve 2009 yılından itibaren önceki 
yıllara göre nispeten daha yüksek işsizlik oranları görülmeye başlamıştır.
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Nihayet 2008 krizinin uygulanan para politikaları üzerindeki genel 
yansımalarına ve bu politikalar üzerinde meydana getirdiği değişimlere 
bakacak olursak; küresel kriz öncesi dönemde merkez bankaları, geleneksel 
para politikalarını kullanmışlar ve daha ziyade politika faizini tercih 
etmişlerdir. Krizin başlangıcından günümüze kadar geçen süreçte, birden 
fazla amaca varabilme adına çok daha fazla aracın bir arada kullanımı 
sonucunda, esnek enflasyon hedeflemesi denilen yeni bir kavram ortaya 
konulmuştur. Sonraki yıllarda da pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
merkez bankası, krizin olumsuz yansımalarını önleyebilmek adına, söz 
konusu esnek enflasyon hedeflemesini ve beraberinde geleneksel olmayan 
para politikası uygulamalarını kullanmaya başlamıştır.

2008 Krizinden Önce Ülkemizde Uygulanan Geleneksel Para 
Politikaları

Kriz öncesi döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmadan önce 
merkez bankalarının gerek kriz öncesi dönemde gerekse de günümüzde 
hazırda kullanmayı sürdürdükleri geleneksel para politikası araçlarına 
değinmek yerinde olacaktır.

 Temel amacı fiyat istikrarının sağlanması olan TCMB’nin, tıpkı diğer 
merkez bankalarınca uygulanan geleneksel ya da standart para politikaları 
olarak adlandırabileceğimiz bazı para politikası araçlarını özetle şöyle 
tanımlayabiliriz;

Açık Piyasa İşlemleri: Merkez Bankalarının bankalara (ve ticari 
bankalar aracılığıyla kişiler ve firmalara) devlet tahvili satması veya tam 
aksine merkez bankasının bankalardan devlet tahvili satın alması sonucu 
piyasadaki likiditeyi kontrol etmesidir (Ünsal, 2011:559).

Reeskont Oranı Politikası: Kısa bir süre içinde paraya ihtiyacı olan ve 
birinci derecede likit kıymet sayılan kısa vadeli alacaklardan bir kısmını 
nakde çevirmek isteyen bankalar tarafından merkez bankasına verilen ticari 
senetler hakkında işleme reeskont ve reeskont faiz oranının düşürülmesi veya 
arttırılması reeskont oranı para politikası olarak adlandırılır (Serin:1998:11).

Zorunu Karşılık Oranı: Merkez bankasının, bankaların kabul ettikleri 
mevduata karşılık merkez bankası nezdinde bulundurmakla yükümlü 
oldukları yasal rezerv veya yasal karşılık oranını ekonominin durumuna 
göre yükseltmek veya durumuna göre de düşürmekle ödünç verebilecekleri 
fonlara etkide bulunmasıdır (Karakayalı, 2010:483).

Selektif Kredi Politikası: Kredilerin ekonomik kalkınmaya etkisi olacak 
şekilde, gelişmesi gereken hangi kesim ve/veya kesimlere öncelik tanınarak 
verileceğinin belirlenmesi kapsamında uygulanan para politikası aracıdır 
(Karakayalı & Dilber, 2013:282).
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2008 Krizi ile ilgili yazını incelediğimizde, yükselen piyasa ekonomileri 
arasında ve görece daha kırılgan grupta yer alan Türkiye ve benzeri 
ekonomilerde, gerek teorik ve gerekse de pratik anlamda merkez 
bankacılığında ciddi değişimler yaşanmıştır. Krizin hemen başlangıcından 
itibaren, gelişmiş ülkelerde yaşanan çözüm odaklı arayışlara paralel olarak 
başlayan bu süreç, pek çok gelişmekte olan ülkede de 2010 yılı itibariyle 
önemli bir dönüşüm sürecini başlatmıştır.

Küresel krize kadar yaşanan gelişmelere ülkemiz açısından kısaca 
baktığımızda;

2001 Şubat Krizi sonrasında Merkez Bankası Kanunu’nda bir mevzuat 
değişikliğine gidilmiş ve bankanın temel amacının, fiyat istikrarının 
sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da temel hedef, 
önceden belirlenmiş olan enflasyon hedefinin tutturulması olmuştur. 
Böylelikle uygulanacak olan para politikası, TL’deki hızlı değer kaybı ile 
oluşacak enflasyonist baskının minimize edilmesi şeklinde tasarlanmıştır. 
2002-2005 yılları arasında ilk olarak örtülü enflasyon hedeflemesi 
uygulanmış ve gene bu süreçte açık enflasyon hedeflemesine dönük 
adımlar atılmaya başlanmıştır. 2006 yılında ise açık enflasyon hedeflemesi 
rejimine geçilmiş ve 2006-2008 yılları arasındaki dönemde, açık enflasyon 
hedeflemesi politikası uygulanmıştır. Merkez bankamız takip eden süreçte 
krizin ekonomiyi önemli boyutta etkilemeye başlamasıyla beraber, yeni 
para politikası uygulaması arayışlarına yönelmiştir.

Bu tarihten sonra açık enflasyon hedeflemesinde politika aracı olarak 
kısa vadeli faiz oranı belirlenmiştir. Kısa vadeli faiz oranı, Para Politikası 
Kurulu tarafından belirlenmektedir. Böylelikle Para Politikası Kurulu 
enflasyon hedeflemesine geçişle birlikte, para politikası kararlarında karar 
alıcı esas organ haline gelmiştir (bddk.org.tr, 2009:10). 

TCMB makroekonomik finansal riskleri sınırlamak amacıyla 
kademeli bir biçimde uygulanacak yeni bir para politikası yaklaşımı 
ortaya koymuştur. Küresel kriz öncesinde TCMB’nin, temel amacı olan 
fiyat istikrarını sağlamada kullandığı kısa vadeli faiz olan politika aracı, 
krizden sonra yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 2010 yılı Kasım ayından 
itibaren uygulanmakta olan yeni para politikasının temel hedefi; fiyat 
istikrarı hedefine ilaveten finansal istikrarı da sağlamak olarak yeniden 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda politika faizinin yanı sıra, faiz koridoru, bir 
haftalık repo faizi, zorunlu karşılıklar, rezerv opsiyon mekanizması (ROM) 
aktif politika araçları olarak kabul edilmiş ve bu araçlar kredi ve döviz kuru 
kanallarını ayrı ayrı etkileyebilecek şekilde ve birbirlerini tamamlayıcı 
nitelikte kullanılmaya başlanmıştır (Başçı & Kara, 2011:12).

Krizin etkilerinin artık iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı 2010 yılından 
itibaren, politika faizi olarak gecelik faiz oranı yerine bir haftalık repo faizi 
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kullanılmaya başlanmıştır. Bununla beraber merkez bankası alt sınırı 
gecelik borçlanma, üst sınırı ise gecelik borç verme faizleri arasında oluşan 
faiz koridoru uygulaması ile, gecelik faizlerden yararlanmayı sürdürmüştür. 
Bu uygulamayla beraber piyasada oluşan faizlerin günlük şekilde ve 
koridor içerisinde dalgalanması benimsenmiştir. Böylelikle TCBM finansal 
piyasalarda yaşanan gelişmelere tepki olarak, düzenli olarak yapılan aylık 
Para Kurulu kararlarını beklemeden daha sık müdahalede bulunabilme 
fırsatı elde etmiştir. Bu arada TCMB, faiz koridoru uygulaması ile gerek 
finansal akımlarda görülen volatilite kaynaklı döviz kuru hareketlerini, 
gerekse de kredi genişlemesini bir arada gözlemleyebilme olanağına sahip 
olmuştur. Bu uygulama gecelik fonlama maliyeti ile ilgili olarak piyasalarda 
bir belirsizlik ortamı yaratmaya veya var olan belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması prensibine dayanmaktadır. 

TCMB’nin mevcut finansal akımlarda yaşanabilecek volatiliteye karşı 
söz konusu mekanizmandan beklentisi ise şu yönlerde idi: (i) finansal 
akımların güçlü olduğu dönemlerde faiz koridorunun alt sınırını azaltarak, 
gerçekleşen faiz oranının politika faiz oranı olan bir haftalık faiz oranından 
farklılaşmasını sağlayıp (fonlama oranları üzerinde bir belirsizlik yaratıp) 
finansal akım girişlerini caydırmak; (ii) finansal akımların tersine 
döndüğü dönemlerde ise, faiz koridorunu daraltarak belirsizliği azaltmak 
ve gerçekleşen fonlama oranının üst sınıra yakın düzeyde oluşmasına izin 
vererek finansal akım girişlerini özendirmek (Cömert & Türel, 2016:21).

İlgili literatüre baktığımızda, faiz koridorunun genişletildiği bir ortamda, 
likiditeye sıkışmış durumdaki bankaların gecelik borçlanma maliyetlerinde 
görülecek belirsizlik, kısa dönemde likidite sıkışıklığındaki bankaları 
kredi genişlemesi açısından daha kontrollü davranmaya yöneltmektedir. 
Ayrıca merkez bankasının, bankalardan gelen rezerv taleplerinin tümünü 
karşılamadığı dönemlerde piyasada oluşan faizler, koridor içinde daha 
fazla dalgalanmakta veya koridorun üst bandına yakın bir düzeyde 
gerçekleşmektedir.

Merkez bankalarının temel politika aracı politika faizidir. Bu faiz 
oranı aynı zamanda merkez bankalarının makroekonomik değişimler 
karşısındaki alacağı pozisyonu da yansıtmaktadır. Eğer ekonomide 
enflasyonist bir baskı oluşuyorsa politika faizi yükseltilir ve fiyatlar genel 
seviyesinin yukarı tırmanışı engellenmeye çalışılır. Tersi durumda, yani 
ekonominin durgunluk dönemlerinde, politika faizi aşağı çekilerek 
ekonomik aktivitelerin canlanması amaçlanır. Faiz koridorun üst sınırı, 
merkez bankalarının likidite ihtiyacı olan bankalara, kısa vadeli borç 
verirken uyguladığı faiz oranını göstermektedir. Alt sınır ise likidite fazlası 
olan bankaların bu fazla likiditeyi merkez bankalarına mevduat olarak 
yatırmaları durumunda uygulanan faiz oranını yansıtmaktadır. Bu iki sınır 
arasındaki faiz oranı ise merkez bankalarının politika faiz oranıdır. Koridor 
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sistemi faiz oranının bu sınırlar içinde kalmasını garanti etmekte ve piyasa 
faizinin belirgin bir biçimde politika faizinden sapmasını önlemektedir.

Farklı ülkelerdeki merkez bankacılığı uygulamalarına bakılırsa, 
koridorun alt ve üst sınırları arasında farklılaşan oranlar kullanıldığı 
görülmektedir. Bu sınırlar içindeki aralık, kredi ve mevduat faizleri arasındaki 
farkın bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu bağlamda, merkez bankaları 
sınırlardan birini fiyat istikrarı, diğerini ise finansal istikrar için kullanabilir. 
Ekonominin durgunluk dönemlerinde finansal kurumlar varlıkların 
üzerine yatarak, kredi arzını arttırmaya sıcak bakmazlar. Bu durum koridor 
arasındaki makası genişletir. Canlanma dönemlerinde ise kredi arzının 
artması ile birlikte makas daralmaktadır. Bu sistem sayesinde hem fiyat 
istikrarı sağlanırken, hem de finansal kurumların likidite gereksinimleri 
karşılanır ve rezerv miktarında öngörülemeyen dalgalanmalar engellenmiş 
olur (Kaya & Tokucu,2014:9, Yücememiş vd., 2015: 453).

Küresel kriz sonrası gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye faiz koridoru 
uygulamasını, uluslararası sermaye hareketlerinin yarattığı etkileri 
azaltabilmek amacıyla kullanmışlardır. Bilindiği üzere uluslararası sermaye 
akımları tüm dünya üzerinde oldukça hızlı hareket edebilme kabiliyetine 
sahip olup, ulusal ekonomilerin döviz kuru, cari işlemler dengesi ve kredi 
genişlemesi gibi makroekonomik göstergeleri üzerinde etkili olmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelere hızlı bir sermaye akışı, yerli paranın değer 
kazanmasına neden olur, hızlı bir kredi genişlemesi yaratır ve ithalatı 
artırıp ihracatı azaltarak cari işlemler dengesini olumsuz etkiler. Ayrıca, 
sermayenin ani kaçışı kuru yükselterek enflasyonu hızlandırabilir. Bu tür 
etkileri azaltmak ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla merkez bankaları 
faiz koridorunun alt ve/veya üst sınırlarını değiştirmektedir. Sermaye 
hareketlerinin yoğun olduğu bir dönemde kur düşer, kredi genişlemesi 
artar. Bu nedenle koridorun alt sınırı genişletilerek faiz oranı düşürülür 
ve bu dalgalanmalar azaltılmaya çalışılır. Bu şekilde merkez bankaları 
fiyat istikrarını da göz önünde bulundurarak finansal istikrarı sağlamayı 
amaçlar (Özatay, 2013: 464).

“Para politikası araçları ile uygulamaya konulan politikaların fiyatlar 
genel düzeyi üzerindeki etkisi parasal aktarım mekanizması aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Merkez bankalarının aldıkları politika faiz kararları; 
beklentiler, faiz oranları, varlık fiyatları ve döviz kuru aracılığı ile firma 
ve tüketicilerin harcama, yatırım ve tasarruf gibi iktisadi kararlarını 
yönlendirerek, tüm ekonomik faaliyetleri ve mikro ölçekte de enflasyonu 
etkilemektedir” (tcmb.gov.tr, 2011: 5). 

Bu bağlamda, iktisadi konjonktürdeki istikrarsızlık kısa vadeli 
faiz oranlarının ilerleyen süreçte nasıl bir eğilim göstereceğini 
belirsizleştirecektir. İktisadi kararlar üzerinde büyük bir önem taşıyan 
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faiz oranları üzerindeki belirsizlik, harcamalar üzerinde de bir muğlaklık 
yaratacaktır. Bu nedenle, merkez bankalarının iletişim politikalarını 
kullanarak, kısa vadeli faiz oranları ve finansal varlıkların satın alımı gibi 
konularda kamuoyunu bilgilendirmesi ve taahhütlerde bulunması, iktisadi 
ajanların alacağı kararlar üzerindeki belirsizlikleri azaltacaktır. Firmalar ve 
hane halklarının tüketim ve yatırım kararları uzun vadeli faiz oranlarına 
bağlıdır. Dolayısıyla da, kısa vadeli faiz oranlarının izleyeceği yol, uzun 
vadeli faiz oranlarını belirleyerek, tüketim ve yatırım harcamaları üzerinde 
etkili olmaktadır (Cecioni & Neri, 2011: 19).

Küresel Kriz Sonrasında Uygulanan Geleneksel Olmayan Para 
Politikası Araçları: Faiz Koridoru ve Onun Etki Kanalları

İktisat politikaları arasında yer alan para politikası uygulamalarının 
küresel krizle birlikte daha önemli bir hale gelmesi sonucu, merkez 
bankalarının ekonomi içindeki etkinliği artmıştır. 2008 küresel krizi 
öncesinde TCMB, fiyat istikrarı hedefine ulaşmada öncelikle kısa vadeli 
faizleri kullanmaktaydı. Böylece merkez bankası kısa vadeli faiz oranlarında 
değişikliğe giderek, aktarım mekanizmaları aracılığıyla ekonomideki 
finansman kanallarını yönlendirebilmekteydi. 

Küresel kriz döneminde normal şartlarda iyi işleyen aktarım 
mekanizmasının etkinliği, bu dönemde önemli ölçüde azalmış ve para 
politikası araçlarında yeni konjonktürle beraber bir takım değişikliklere 
gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. TCMB’nin karşı karşıya kaldığı bu 
durum, kredi genişlemesi, artan kısa vadeli sermaye girişlerinin tetiklediği 
artan yurtiçi talep ve artan cari işlemler açığı şeklindedir. Böylesi bir 
konjonktürde TCMB, 2006 yılı başından itibaren uygulanmakta olduğu açık 
enflasyon hedeflemesinin yanı sıra, finans kesiminin işleyişine yönelik makro 
risklerin azaltılmasını amaçlayan finansal istikrarı sağlamaya yönelmiştir. 

Bu gelişmeler sonucu TCMB’de tüm dünyada oldukça sarsıcı boyutlara 
varan küresel krizin etkilerini azaltabilmek adına bir takım önlemlere 
başvurmuş bu çerçevede tek bir amaca değil birden çok amaca yönelik ve 
birbirinden farklı nitelikte olan, geleneksel para politikası araçları ile geleneksel 
olmayan para politikası araçlarını bir arada kullanmaya başlamıştır.

Faiz Koridoru
Öncelikli amacı fiyat istikrarını tesis etmek ve sonrasında da finansal 

istikrara ulaşmak olan merkez bankası para politikalarının, bu amacın 
gerçekleştirilmesinde kullandığı temel araç, kısa vadeli faiz oranlarıdır. 2011 
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yılından itibaren kullanılmaya başlanan politika çerçevesinde amaçlara 
ulaşabilmek için kullanılacak temel araçlar ve aktarım mekanizması 
aşağıdaki Grafik 3’de gösterilmektedir. 

Buna göre yeni politikanın temel araçları;

Faiz koridoru, bir haftalık repo faizi ve likidite yönetim araçları ve

Zorunlu karşılıklardır.

Krediler ve döviz kuru ise araçlar ile amaçlar arasında birer köprü görevi 
üstlenmektedir.

Grafik 3. TCMB’nin Politika Araçları ve Amaçları

             
Kaynak: Kara, 2012:6

TCMB piyasalara yön verirken nakit gereksinimi olan kurumları 
günlük ve haftalık  olarak fonlamakta ya da, bu uygulamanın tam tersine 
fon fazlalığı olanlardan da gecelik vadede borçlanma yoluna gitmektedir. 
Enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamakta olan pek çok farklı merkez 
bankasınca da kullanılan faiz koridorunu, merkez bankalarının finans 
kurumlarına/bankalara gerektiğinde borç verebileceği ve gecelik 
vadede borçlanabileceği faiz düzeylerinin arasında kalan bir alan olarak 
tanımlayabilmek mümkündür. Dolayısıyla da piyasa faiz oranları da bu 
koridor içinde oluşmaktadır. Aynı zamanda bir kontrol mekanizması 
olarak da nitelendirebileceğimiz bu uygulama, gerek borç verme gerekse de 
borçlanma faizlerinde yapılacak belli değişikliklerle ulusal paraların döviz 
kurları karşısındaki değerini korumayı da amaçlamaktadır. 

Tanımda geçen ifadelerden gecelik borç verme faiz oranı; geçici olarak 
likidite sıkışıklığı yaşayan bankaların, merkez bankasından kısa vadeli 
borçlanma için ödemeyi kabul ettikleri faiz oranını, gecelik borçlanma 
faiz oranı da, geçici likidite fazlası olan bankaların, faiz getirisi elde etmek 
amacıyla, ellerindeki fonları merkez bankasına mevduat olarak yatırmaları 
sonucunda aldıkları faiz oranıdır. 
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Faiz koridoru uygulaması ile kısa vadeli sermaye akımlarındaki 
dalgalanmaların ekonomide meydana getirebileceği olumsuz etkileri 
azaltmayı amaçlayan merkez bankası aynı zamanda, ikincil piyasada oluşan 
kısa vadeli faizleri, kurları ve kredilerin artış hızını da etkileyebilecektir 
(Eğilmez, 2014). Geleneksel para politikası uygulamasında faiz koridoru, 
bir araç olarak değil, politika faizi etrafında simetrik ve genel olarak 
da değişmeyen dar bir bant şeklinde tanımlanmış ve piyasa faizlerinin 
politika faizinden sapmasını önlemek için kullanılmıştır (Tuna, Öner & 
Öner, 2015: 222). 

TCMB geniş bir faiz koridoru ile fonlama miktarı ve maliyetine yönelik 
belirsizliği artırarak, kredi arzında sıkılaşmayı sağlayabileceği gibi, dar bir 
faiz koridoru ile söz konusu belirsizliği azaltarak kredi arzında rahatlama 
sağlayabilecektir. Geleneksel faiz politikasından farklı olarak, kısa 
vadeli faizlerin aylık değil günlük ve haftalık ayarlanabilmesi sayesinde, 
küresel piyasalarda oluşan ani değişimlere anında tepki verilebilmesi faiz 
koridoruna esnek bir politika aracı olma özelliği de kazandırmaktadır 
(TCMB, 2014:4). 

TCMB’nin günümüzde piyasalara yön verirken kullandığı önemli 
politika araçlarından biri olan faiz koridoru sisteminin işleyişi Şekil 
1’de gösterilmektedir. Şekilde dikey eksende (i) gecelik faiz oranları, 
yatay eksende ise (R) rezerv miktarı gösterilmektedir. Faiz koridoru 
uygulamasında yer alan farklı üç faiz, merkez bankasına gelişen koşullara 
göre davranabilme açısından bir anlamda esneklik sağlarken, sistem merkez 
bankasına farklı para politikası hedefleri açısından da değişik alternatifleri 
uygulayabilme hususunda fırsatlar sunmaktadır.

Şekil 1. Faiz Koridorunun Çalışma Sistemi

Kaynak: Kahn, 2010: s.15.
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Faiz koridoru ve politika faizi yapılanması, özü itibari ile üç grupta 
değerlendirilebilir. Bunlar; taban sistemi, orta-faiz koridor sistemi ve resmi 
politika faizi olmayan koridor sistemidir (Maehle, 2014:10). Buna göre 
resmi politika faizi olmayan koridor modelinde, merkez bankaları interbank 
piyasasındaki oranlar için dönem dönem bir iç hedef koyabilmekte iken, 
orta-faiz koridor sisteminde politika faizi, koridorun orta noktasını 
oluşturmakta ve politika faizindeki değişiklikler, koridorun üst ve alt bandı 
arasında dalgalanmaktadır. 3. bir grup olarak düşünebileceğimiz taban 
sistemi ise, merkez bankaları açısından, gerek fon sağlama gerekse de, hem 
interbank piyasasında oluşan bankalar arası faiz oranını, hem de politika 
faiz oranını hedefleme kolaylığı getirmektedir. 

Tablo 1’de 2008 krizi ve sonrası dönemde TCMB tarafından kullanılmaya 
başlanan gecelik borçlanma ve borç verme faizi aralığından oluşan faiz 
koridoru görülmektedir.

Tablo 1. TCMB Faiz Koridoru (% olarak)
   Tarih Gecelik Borçlanma Gecelik Borç Verme

16. 09. 2010 6,25 8,75
14 .10. 2010 5,75 8,75
11. 11. 2010 1,75 8,75
17. 12. 2010 1,5 9
04. 08. 2011 5 9
20. 10. 2011 5 12,5
21. 02. 2012 5 11,5
18. 09. 2012 5 10
18. 10. 2012 5 9,5
20. 11. 2012 5 9
18. 12. 2012 5 9
22. 01. 2013 4,75 8,75
19. 02. 2013 4,5 8,5
26. 03. 2013 4,5 7,5
16. 04. 2013 4 7
16. 05. 2013 3,5 6,5
23. 07. 2013 3,5 7,25
20. 08. 2013 3,5 7,75
28. 01. 2014 8 12
22. 05. 2014 8 12
24. 06. 2014 8 12
17. 07. 2014 7,5 12
27. 08. 2014 7,5 11,25

24. 02. - 22.12. 2015 7,25 10,75
   

Kaynak: TCMB (Tablo, muhtelif Para Politikası Kurulu raporlarından elde edilen 
verilerle tarafımızca düzenlenmiştir.)
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Buna göre TCMB, gerçekleşen TÜFE enflasyonun 2009 ve 2010 yıllarında 
hedefin altında kalmasının da verdiği rahatlamayla, öncelikli olarak yeni 
para politikası araçlarını kullanmaya başlamış, ayrıca kısa vadeli sermaye 
girişlerindeki azalmaya paralel olarak kredi politikasında da sıkılaşmaya 
gitmiş ve daha dengeli bir büyümeyi hedeflemiştir. Finansal istikrarı tehdit 
eden aşırı değerli Türk Lirası’nı baskılamak ve kısa vadeli sermaye girişlerini 
azaltmak amacıyla faiz koridoru aşağıya doğru genişletilmiştir. 

Bu doğrultuda TCMB, 14 Ekim 2010 tarihinde faiz koridorunun alt 
sınırı olan borç alma faizini, %6,25’ten %5,75’e, 11 Kasım 2010 tarihinde 
%1,75’e, 17 Aralık 2010’da ise %1,50’ ye düşürmüştür. Faiz koridorunun 
üst sınırı olan borç verme faizini ise 17 Aralık 2010’da %8,75’ten %9’a 
yükseltilmiştir (bkz. Tablo 1). Politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli 
repo faizi, 17 Aralık 2010’da %7 düzeyinden %6,5’e, 20 Ocak 2011’de ise 
%6,25’e düşürülmüştür (bkz. Tablo 2). Böylece aşağıya doğru genişletilmiş 
bir faiz koridoru ile gecelik piyasada oluşan faizlerin 1 hafta vadeli repo 
faizinden daha düşük bir düzeyde oluşması sağlanarak kısa vadeli sermaye 
girişlerinin azaltılmasına çalışılmıştır.

2011 Ağustosu ile başlayan itibaren küresel ekonomide artan 
belirsizlikler ve özellikle Avrupa’da yaşanan borç krizi sonucu, yatırımcıların 
risk algılamasında yaşanan bozulma ile gelişmekte olan ülkelere gelen kısa 
vadeli sermaye miktarında önemli azalmalar görülmüştür. Bu durumda 
uygulanmakta olan yeni para politikası araçları tam tersi yönde kullanılmaya 
başlanmış, gecelik borç alma faizi yükseltilerek faiz koridoru daraltılmıştır 
(TCMB, 2011:9). Bu çerçevede, Tablo 1’de görüldüğü üzere, 4 Ağustos 2011 
tarihinde gecelik borç alma faiz oranı %1,5’ten %5’e yükseltilmiş, gecelik 
borç verme faiz oranı %9 seviyesinde sabit tutulmuş, politika faizi ise %6,25 
oranından %5,75’e düşürülmüştür. 

Gene aynı dönemde artan belirsizliklere paralel olarak TL’de yaşanan 
önemli değer kayıpları ve yılın son çeyreğinde kontrol edilebilen ürünlere 
(tütün ve enerji) yapılan zamlar,  işlenmemiş gıda fiyatlarındaki hızlı 
artışlarla birleşince enflasyon, hedeflenen %5,5’dan daha hızlı yükselmiş 
ve %10,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun orta vadeli enflasyon 
beklentilerini etkilememesi amacıyla, Ekim ayından itibaren sıkı para 
politikası uygulaması başlatılmıştır (TCMB, 2011:9). 20 Ekim 2011 
tarihinde gecelik borç verme faizi 350 baz puan arttırılarak %9 seviyesinden  
%12,5 seviyesine yükseltilmiş ve faiz koridoru yukarı yönde genişletilmiştir. 
Gecelik borç alma faizi ise, %5 ve politika faizi de %5,75’de bırakılmıştır.

Avrupa’daki borç krizinin çözümüne yönelik alınan parasal genişleme 
kararlarının etkisiyle kısa vadeli sermaye girişlerinin artmaya başlaması 
sonucu TCMB, 21 Şubat 2012 tarihinde gecelik borç verme faizini %11,5’e 
indirmiştir. 18 Eylül 2012 tarihinden itibaren, Avrupa Merkez Bankasının 
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aldığı kararların küresel riskleri azaltıcı etkisi ve ROM’un daha etkili bir 
biçimde kullanılması ile,TCMB, gecelik borç verme faiz oranını %9’a kadar 
indirmiş ve sermaye girişlerindeki artışların finansal istikrar açısından 
yaratabileceği olumsuzlukları gidermek amacıyla da politika faizini 18 
Aralık 2012’de %5,75’ten %5,5’e düşürmüştür.

TCMB 22 Ocak 2013 tarihli toplantısında politika faiz oranını 
değiştirmemiştir. Böylece bankaların her hafta %5,5 gibi düşük bir maliyetle 
fonlanması, mevduat ve kredi faizlerinin düşmesinde etkili olmuştur. 
Aynı zamanda gecelik borç verme faizinin %9’dan %8,75’e düşürülmesi 
ile bankaların daha düşük faizle, kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılaması, 
mevduat ve kredi faizlerinin düşmesinde etkili olmuştur. Gecelik borç alma 
faiz oranını da %5’den %4,75’e düşürmesi sonucunda, dışarıdan getirilen 
yabancı para karşılığı Türk Lirası’nın kısa vadeli olarak merkez bankasına 
yatırılması ile oluşacak faiz oranının düşüklüğü, kısa vadeli sermaye 
girişlerinin kontrol altına alınmasında etkili olmuştur.

Parasal genişleme 2013’ün ilk aylarında da devam etmiş, 16 Nisan 2013 
tarihinde alınan kararlarla, politika faizi %5,5’den %5’e, gecelik borç alma 
faizi %4,5’dan %4’e, gecelik borç verme faizi %7,5’dan %7’e düşürülmüştür. 
16 Mayıs 2013 tarihinde de politika faizi %4,5’a, borçlanma faizi %3,5’a, 
borç verme faizi %6,5’e düşürülmüştür (bkz. Tablo 1 ve Tablo 2). 

TCMB, yaşanan küresel ve yurt içi olayların etkisiyle piyasalarda 
yaşanan olumsuzluk sonucu geç de olsa, uygulamasında bir değişiklik 
yapmak durumunda kalmış, 28 Ocak 2014 tarihinde para politikasında 
ciddi anlamda bir sıkılaştırmaya giderek çok keskin bir faiz artışı kararı 
alınmıştır. Dolayısıyla enflasyon oranlarında kalıcı bir düzelme yaşanana 
dek, para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceği belirtilmiştir 
(Durulmaz ve Dilber, 2015:8). 

2014 yılının ikinci yarısından itibaren küresel petrol fiyatlarında görülen 
düşme, enflasyon oranlarındaki azalma ve cari işlemler dengesi açığındaki 
düzelme gibi pozitif gelişmeler sonucu, Mayıs 2014’ten Şubat 2015’e kadar 
geçen dönemde, kademeli olarak bir haftalık repo faizinde indirime gidilmiş 
ve faiz koridoru aşağıya çekilmiştir (Durulmaz ve Dilber, 2015:8). TCMB, 
kredi büyüme hızının azalması, yurtiçi talebin ılımlı bir seyir izlemesi 
ve döviz kurlarındaki artışın olumsuz etkilerin azalmakta olmasını göz 
önünde bulundurarak, 27 Ağustos 2014 tarihinde gecelik borç verme faizini 
%12 den 11,25’e düşürmüştür. TCMB, 24 Aralık 2014 tarihli PPK Kurulu 
toplantısında faiz oranlarında değişik yapmamıştır (bkz.Tablo 1).

2015 yılı ilk çeyreğinde TCMB, enerji ve gıda dışı enflasyon göstergeleri 
ve enflasyon beklentilerindeki olumlu gelişmeleri değerlendirerek faiz 
oranlarında ölçülü biçimde bir indirim yapmıştır (TCMB, 2015a:75). 
Çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme ile uyumlu olarak politika 
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faizi Ocak 2015’de %8,25’ten %7,75’e, Şubat ayında ise %7,5’e indirilmiştir  
(bkz.Tablo 2).Bununla beraber, 2015 Şubat ayı itibari ile gecelik borçlanma 
ve borç verme faizlerinde 50’şer baz puanlık bir indirime gidilerek, borç 
alma faizi %7,25’e, borç verme faizi %10,75’e düşürülmüştür (bkz.Tablo 1). 
Ocak ve Şubat aylarındaki faiz indirimlerinin belli bir düzeyde tutulmasında 
global piyasalardaki kırılganlıkların sürmesi, enerji fiyatlarında görülen 
dalgalanmalar ve yurt içi gıda fiyatlarında yaşanan artışlar etkili olmuştur.
Tablo 2. 2010-2015 Arası Dönemde TCMB Bir Haftalık Repo Faizi/Politika Faizi

   Tarih Bir Haftalık Repo Faiz Oranı %
18. 05. 2010 7
17. 12. 2010 6,5
20. 01. 2011 6,25
04. 08. 2011 5,75
18. 12. 2012 5,5
16. 04. 2013 5
16. 05  2013 4,5
28. 01. 2014 10
22. 05. 2014 9,5
24. 06. 2014 8,75
17. 07. 2014 8,25
20. 01. 2015 7,75
24. 02. 2015 7,5
23. 06. 2015 7,5

23. 07 – 22. 12. 2015 7,5

Kaynak: TCMB (Tablo, muhtelif Para Politikası Kurulu raporlarından elde edilen 
verilerle tarafımızca düzenlenmiştir.)

2015 yılının tamamına baktığımızda hem yurtiçi, hem yurtdışı 
gelişmelerin etkisiyle, Türk lirası %20 oranında değer kaybı yaşamıştır. 
Döviz kurunun enflasyon üzerinde olumsuz etkilerini azalmak için TCMB 
likidite sıkılaştırmasına gitmiştir. 2015 yılı başından itibaren bir haftalık 
repo ihale faizinde değişiklik yapmamış, piyasanın likidite gereksinimi 
gecelik borç verme faizi ile karşılanmıştır. 

2015 yılında uygulanan sıkı para politikası ve diğer makro ihtiyati 
tedbirlerin de katkısıyla, yıllık kredi büyüme hızı azalmıştır. Bu dönemdeki 
gelişmelere bakacak olursak; dış ticaret göstergelerinde iyileşme ve tüketici 
kredilerindeki azalma, cari dengedeki iyileşmeyi destekleyici niteliktedir 
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(TCMB, 2015b:5). 2016 yılı Kasım ayına kadar geçen dönemde enflasyonist 
baskıların azalması ve küresel durumun ılımlı seyrinin etkisiyle de para 
politikasını önemli ölçüde sadeleştirerek, gecelik borç verme faizini 
kademeli olarak düşürmüştür (TCMB, 2017: 3).TCMB, Kasım ayında 
küresel belirsizliklerdeki artış ve döviz kurundaki hızlı artışın enflasyon ve 
enflasyon beklentilerindeki negatif etkiyi azaltabilmek adına, hem politika 
faizini %7,5’ dan %8’e, hem de gecelik borç verme faizini %8,25‘den %8,5’a 
çıkartmış ve likidite politikası sıkılaştırılmıştır. Geç likidite penceresi 
borç verme faiz oranını ise %10’a çıkarmıştır. Aralık ayında ise faizlerde 
değişiklik yapmamıştır. (bkz.Tablo 3).

Tablo 3’de geride bıraktığımız son iki yılda oluşan faiz oranları 
görülmektedir.

Tablo 3. 2016-2017 Arası Dönemde TCMB’nin Uyguladığı Faiz Oranları (% olarak)

Tarih Gecelik 
Borç Alma

1 Hafta 
Vadeli Repo

Gecelik 
Borç Verme

Geç 
Likidite 

Penceresi 
Borç Verme

19. 01. 2016 7,25 7,5 10,75 12,25
23. 01. 2016 7,25 7,5 10,75 12,25
24. 01. 2016 7,25 7,5 10,50 12
20. 04. 2016 7,25 7,5 10 11,50
24. 05. 2016 7,25 7,5 9,50 11
21. 06. 2016 7,25 7,5 9 10,50
19. 07. 2016 7,25 7,5 8,75 10,25
23. 08. 2016 7,25 7,5 8,50 10
22. 09. 2016 7,25 7,5 8,25 9,75
20. 10. 2016 7,25 7,5 8,25 9,75
24. 11. 2016 7,25 8 8,50 10
20. 12. 2016 7,25 8 8,50 10
24. 01. 2017 7,25 8 9,25 11
16. 03. 2017 7,25 8 9,25 11,75
26. 04. 2017 7,25 8 9,25 12,25

 Kaynak: TCMB (Muhtelif Para Politikası Kurulu Raporlarından elde edilerek 
tarafımızca düzenlenmiştir).
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TCMB, 2017 yılı başında döviz kurunda yaşanan hızlı artışı azaltmak için 
faizi sabit tutarak, TL likiditesini sıkılaştırmaya ve döviz likiditesini arttırmaya 
yönelik uygulamalar yapmıştır. Buna göre, 12 Ocak 2017 tarihinde bir hafta 
vadeli repo ihalesi açmaması, bankalar arası para piyasasında bankaların borç 
alabilme miktarını düşürerek TL likiditesini sıkıştırmış ve böylece bankaların 
döviz talebini azaltmak istenmiştir. 13 Ocak’ta haftalık repo ihalesini yine 
açmayacağını ilan etmesiyle döviz kuru tekrar yükselmeye başlamıştır. Bunun 
üzerine TCMB, TL’yi daha çok sıkılaştırarak bankaları gecelik borçlanmaya 
ve limitsiz kullanılabilen geç likidite penceresini kullanmaya yönlendirmiştir. 
Böylece görünüşte politika faizine (%8) dokunmadan, bankaları daha yüksek 
faizli olan geç likidite penceresine (%10) yöneltmesiyle dolaylı olarak faizi 
arttırmıştır. Ayrıca döviz cinsi zorunlu karşılık oranları da tüm vadelerde 50 şer 
puan indirilerek bankalara ek bir döviz imkânı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, 
Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin 
artırılması amacıyla, 17 Ocak tarihinde Türk Lirası depoları karşılığı döviz 
depoları piyasasını açmıştır. Bu uygulamayla, bankalara önce Türk Lirası borç 
vermiş, sonra vermiş olduğu Türk lirasını alarak döviz vermeye başlamıştır. 
Böylece piyasanın döviz talebini karşılamıştır (Eğilmez, 2017)

Bu uygulamaların gecikmeli etkisi ve gıda fiyatlarındaki artış sonucu 
kısa vadede enflasyondaki yükselişin sürebileceği beklentisi, parasal 
sıkılaştırmanın arttırılmasını gerektirmiştir. Bu çerçevede, 24 Ocak’ta gecelik 
borç verme faiz oranı % 8,5’tan %9,25’e yükseltmiştir. Ayrıca geç likidite 
penceresi borç verme faiz oranını %10’dan önce %11’e, sonra 11,75 ve 12,25’e 
dek yükseltilmiştir (bkz.Tablo 3). Böylece döviz kurunu kısmen denetim 
altına almıştır. Haftalık repo ihalelerini iptal eden TCMB, politika faizini 
%8‘de sabit tutarak görünürde faizi artırmamış ama gecelik ve geç likidite 
penceresi faizini arttırarak gerçekte faizi arttırmıştır. Bankaları geç likidite 
penceresine yöneltmesi politika faizinin değiştiği düşüncesine yol açmıştır.

Döviz kurlarında yılbaşında gözlenen harekete ek olarak, emtia fiyatları ve 
ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler de maliyet baskılarının 
artmasına yol açmış; 2017 yılında enflasyonda kayda değer bir yükseliş 
yaşanmıştır. Enflasyon beklentilerinin ulaştığı yüksek seviyeler ile çekirdek 
enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyatlama davranışlarına dair 
risk oluşturması, para politikasında sıkı duruşun devamını gerektirmiştir. 
Bu nedenle, TCMB, 2017 yılının Ocak ayında başladığı parasal sıkılaşmayı 
Mart ve Nisan aylarında kademeli olarak artırmış; Haziran ve Temmuz 
aylarında sıkı duruşunu korumuş; Eylül ve Ekim aylarında yaptığı iletişimle 
para politikasının temkin düzeyini kademeli olarak güçlendirmiştir. Ekim 
ve Kasım aylarında jeopolitik risklerle birlikte gözlenen kur hareketleri ve 
petrol fiyatlarındaki artışlar enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk 
oluşturmuştur. Bu çerçevede Kasım ayında TCMB bünyesinde faaliyette 
bulunan Bankalar arası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 
gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürülerek, TCMB fonlamasının 
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tamamı GLP’den sağlanmaya başlanmıştır. Böylelikle TCMB, ortalama 
fonlama maliyetini yaklaşık 25 baz puan yükseltilerek yüzde 12,25 seviyesine 
getirilmiştir. Mevcut durumda TCMB’nin GLP borç verme faizi yüzde 
12,25, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 9,25 ve haftalık repo faizi yüzde 8 
seviyelerinde bulunmaktadır (tcmb.gov.tr, 2018:4) 

TCMB’nin 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu’nda ortaya konulan ve 
içinde bulunduğumuz 2018 yılına ilişkin yol haritasına göre, 2018’de temel 
fonlama aracı olarak 1 hafta vadeli repo işlemlerinin yeniden kullanılacağı 
belirtilmiştir.

Merkez bankaları, para politikası amacına ulaşmada banka ve diğer aracı 
kurumlara belirli bir faiz oranından kendisinden borç alma ve kendisine 
borç verme olanağı sunduğu kısa vadeli fonlama araçlarını kullanırlar ve 
bu araçlara ‘hazır imkân’ adı verilmektedir. Geç likidite penceresi de bu 
hazır imkânlar arasında bulunan fonlama araçlarından birisidir. Nitekim 
TCMB’de 2017 yılında enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana 
geç likidite penceresini ana fonlama enstrümanı olarak kullanmaktadır.

TCMB, normal/sağlıklı piyasa koşullarında sürekli kullanılmayan, bununla 
beraber son dönemlerde düzenli olarak kullanmaya başladığı ve Kasım 2017’ 
den itibaren piyasaya yaptığı temel fonlamanın tümünü gerçekleştirdiği geç 
likidite penceresi faizini, 15 Aralık 2017 tarihli PPK Toplantısında piyasa 
ortalama beklentisinin altında 50 baz puan artırarak %12.75’e yükseltmiştir. 
Buna göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) yüzde 12,75 ile GLP 
borç verme faizine oldukça yakın bir yerde oluşmakta olup, bu çerçevede 
günlük fonlamanın tamamı GLP üzerinden sağlanmaktadır.

Aşağıdaki Grafik 4’de 2015 yılından günümüze kadar geçen süreçte 
gerçekleşen ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti görülmektedir.

Grafik 4. (AOFM) TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti

Kaynak: https://evds2.tcmb.gov.tr

https://evds2.tcmb.gov.tr
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Faiz Koridorunun Etki Kanalları: Döviz Kuru ve Kredi Kanalları

Kısa vadeli faiz oranlarının tek araç olarak belirlendiği geleneksel para 
politikası uygulamalarında, yalnızca fiyat istikrarına odaklanıldığından 
kredi ve döviz kuru kanallarını ayrı ayrı etkileme amacı güdülmemektedir. 
Merkez bankaları enflasyon hedeflemesi doğrultusunda kısa vadeli faiz 
oranlarını arttırmaktadır. Politika faizinde meydana gelen artış, bir taraftan 
kredi genişlemesini baskılarken diğer taraftan yerli paranın değerlenmesine 
neden olmaktadır. Dolayısıyla, her iki kanal da eşanlı olarak enflasyon 
oranını düşürücü nitelikte işlemektedir (Kara, 2012: 7). 

Konuya farklı bir pencereden baktığımızda; merkez bankaları açısından 
bu uygulama ile, hem finansal istikrar, hem de fiyat istikrarına eşanlı olarak 
ulaşılması hedeflendiğinden, bu süreçte piyasalara yön veren aktarım 
mekanizmalarından döviz kuru ve kredi kanallarını da etkileme ihtiyacı 
doğmaktadır. Ayrıca, para politikası uygulamalarında, faiz koridoru 
sisteminin getirdiği avantajlar, merkez bankalarının manevra yeteneklerini 
de arttırmakta ve uygulamanın öncelikli etkisi, döviz kuru kanalı ve kredi 
kanalı üzerinde olmaktadır.

Döviz Kuru Kanalı

Merkez bankaları, küresel yatırım iştahında gerilemelerin yaşandığı 
dönemlerde, özellikle de gelişmekte olan ülkeler açısından öne çıkan 
hızlı sermaye kaçışlarının boyutunu azaltabilmek için, piyasaya yaptıkları 
fonlama miktarını, piyasa gereksiniminin altında/düşük tutarak finans 
kurumlarının likidite ihtiyaçlarını döviz satarak karşılamalarını sağlamakta 
ve yaşanan bu hızlı sermaye kaçışlarının kurlar üzerinde yaratacağı olası 
negatif etkileri azaltmaya çalışmaktadırlar. 

Bu uygulamanın döviz kuru kanalı aracılığıyla etkilediği bir diğer yatırım 
aracı da hisse senedi piyasasıdır. Para politikası ile hisse senedi piyasası 
arasında sıkı ve anlamlı bir ilişkinin varlığı, politika faizinin ve bununla 
beraber faiz koridoru uygulamasının ne denli geniş bir etki alanına sahip 
olduğuna işaret etmektedir.

Koridor uygulaması ile merkez bankaları, değişen finansal koşullara 
uyum sağlayabilmek için faiz oranlarını etkileyebilmekte, dolayısıyla da 
döviz kuru oynaklığının ve makro finansal risklerin azaltılmasına destek 
olmaktadırlar (Yücememiş & Arıcan, 2015: 11). Faiz koridorunun yukarı 
yönlü genişletilmesi döviz kurunda düşüşe neden olurken, koridorun aşağı 
doğru genişletilmesi ise döviz kuru yükseltmektedir.   

Ayrıca koridor uygulaması döviz kuru kanalı vasıtası ile ekonomilerin 
dış ticaret politikalarını da yönlendirebilmektedir. Özellikle de gelişmekte 
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olan ülkelerin içinde bulunduğu dış açık sorunlarının çözümünde gerek 
finans piyasaları boyutuyla, gerekse de makroekonomik dengenin yeniden 
sağlanmasında önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. 

Kredi Kanalı

Merkez bankaları etkin bir likidite yönetimi aracılığıyla, likidite 
ihtiyacının hangi kaynaklardan sağlanacağını belirleyebilmekte ve gecelik 
faiz oranı seviyesini kontrol altında tutabilmektedir. Böylelikle merkez 
bankaları, piyasaya yaptığı fonlamanın günlük ortalama maliyetini 
ayarlayabilmekte ve likidite ihtiyacı olan bankaların marjinal kredi 
maliyetlerini etkileyebilmektedir (Duramaz & Dilber, 2015:33). Küresel 
ölçekte risk iştahının arttığı, dolayısıyla da sermaye akımlarının hızlandığı 
dönemlerde, faiz koridoru aşağı yönlü genişletilerek spekülatif amaçlı 
arbitraj arayan sermaye girişlerine sınırlama getirilebilmekte ve ucuz likidite 
de yaşanan bolluktan ötürü oluşan kredi talepleri kısıtlanabilmektedir. Tam 
tersine sermaye hareketlerinde azalma olduğu dönemlerde ise faiz koridoru 
yukarı yönlü genişletilebilmektedir (Serel & Özkurt, 2014: 61).

Merkez bankaları, fonlama faizine ilişkin belirsizlikleri de bir politika 
aracı şeklinde kullanabilmektedir. Fonlama maliyetlerinde görülen 
belirsizlik, bankalar açısından belli ölçüde bir risk oluşturmakla beraber, 
faiz riskinde meydana gelen artış, maliyet ve likidite yoluyla bankaların 
kredi verme iştahını azaltmakta ve faiz riskini sınırlamak isteyen 
bankaların kredi arzını daraltmalarına neden olmaktadır (Binici vd., 
2013:11). Fonlama maliyetlerindeki belirsizlik bankaları, kalıcı kaynak 
sağlama amacıyla mevduat faizlerini yükseltmeye teşvik etmektedir. Bu 
durumda kredi faizindeki artış, mevduat faizindeki artışı aşacağından, 
kredi faizi ile mevduat faizi arasındaki fark büyümektedir. Kredi 
faizlerindeki artışın, mevduat faizindeki artıştan fazla olmasının nedeni 
ise, kredilerin vadesinin daha uzun ve belirsizliğe karşı daha duyarlı 
olmasıdır (Serel &  Özkurt, 2014: 61).

Kredi kanalı, merkez bankalarına fonlama miktar ve maliyetlerindeki 
belirsizlik düzeyini tespit ederek kredi arzını etkilemesine fırsat 
vermektedir. Faiz koridorunun yukarı doğru genişletilmesi ile likidite 
yönetiminin eşanlı uygulanması, krediler anlamında önemli ölçüde etkili 
olabilmektedir. Bu uygulama, bankaların faiz riskine ilişkin yaptıkları 
fiyatlamalarda, faiz koridorunun üst sınırını temel almalarına sebep 
olmaktadır ve bu yolla da piyasaya fon sağlayıcı durumundaki merkez 
bankaları, kredi faizleri ve hacmini önemli oranda etkileyebilmektedirler 
(Duramaz & Dilber, 2015: 34).
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SONUÇ

2008 finansal krizi ile ilgili yazın incelendiğinde, krizin küresel bir 
nitelik taşıması ve birçok ülkeyi etkilemesi nedeniyle başta FED ve AMB 
olmak üzere aralarında merkez bankamızın da bulunduğu birçok merkez 
bankası, 2008 krizini yönetebilmek için farklı türden çözüm arayışlarına 
girişmişlerdir. 2008 küresel krizi ile merkez bankalarının krizin etkilerini 
bertaraf edebilmek için genelde başvurulan politika araçlarına ilaveten 
geleneksel olmayan para politikası araçlarını kullanmaya ve geliştirmeye 
gayret gösterdikleri görülmektedir.

Merkez bankalarınca yürütülen geleneksel olmayan para politikaları 
sıra dışı kriz durumları karşısında kullanılmakta olup, bu tür standart 
harici para politikaları daha önceden bilinen yapıda olabileceği gibi şartlara 
göre tasarlanıp ilk defa da uygulanabilmektedirler. 2008 krizi, önceki 
dönemlerdeki krizlerle karşılaştırıldığında, gerek krizin küreselliği ve 
gerekse ülkelerin finans piyasalarının iç içe geçmişliği nedeniyle, gelişmiş 
ve gelişmekte olan birçok ülke birbirini etkileyecek şekilde krizi yaşamaya 
başlamıştır. Krizle mücadele eden bir ülkenin kriz karşısında aldığı önlem, 
bütünleşmiş yapı sebebiyle diğer bir ülkeyi (ülkeleri) olumlu ya da olumsuz 
yönde etkileyebileceğinden, 2008 krizi sırasında geleneksel olmayan para 
politikalarına sıkça başvurulması gerekmiştir.

Küresel ekonomide yaşanan krizin olumsuz etkilerini gidermek için 
gelişmiş ülkelerin uyguladığı genişlemeci politikaların beklenen sonuçları 
vermemesi ve özellikle de iç talebi canlandırmakta yetersiz kalması, üzerine 
geleneksel merkez bankası anlayışı değişmiştir.

Bu kapsamda gelişmiş ülke merkez bankaları geleneksel olmayan para 
politikası uygulamasına geçerek piyasaya yüksek miktarda likidite sağlamıştır. 
Bunun sonucunda finans piyasalarında oluşan likidite fazlası gelişmekte olan 
ülke piyasalarına yönelmiştir. Gelişmekte olan birçok ülke merkez bankası 
gibi TCMB de para politikası stratejisini değiştirerek politika araçlarını 
çeşitlendirmiştir. TCMB’de bu yönde attığı adımlarla,  birden fazla araç 
kullanmayı tercih ederek para piyasalarında oluşan farklı faizlerle farklı etkiler 
yaratarak fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da sağlamaya çalışmıştır.

Faiz koridoru özü itibariyle, ekonomik istikrarsızlıklar ve kırılganlıkları 
azaltabilmek amacıyla uygulanmaktadır. Uygulama aynı zamanda merkez 
bankalarına, piyasadaki likidite düzeyinin kontrol edilmesinde yardımcı 
olurken, öte yandan da hızla değişmekte olan piyasa dinamiklerine 
kısa sürede tepki verebilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca merkez 
bankalarının finans piyasalarında yaşanabilecek değişikliklerle ilgili 
öngörülerinin doğruluğu, politika faizinin piyasada oluşan faizleri 
yönlendirmesinde o denli etkili olmasını sağlayacaktır. 
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Merkez bankasının son yıllarda uyguladığı koridor sisteminde, 
fonlamanın yapısı sürekli olarak değişmekte ve bu da para politikası 
üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu yöntemle ilan edilen faiz oranları 
(faiz koridoru) değiştirilmeksizin, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 
değiştirilerek daha aktif bir para politikası uygulanabilmektedir.

TCMB temel hedefi olan fiyat istikrarını sağlama konusunda, küresel 
krizle birlikte harcamalarda hızlı düşüşlerin yaşandığı 2009 ve 2010 
yılları dışında etkili olamamış, gerçekleşen enflasyon oranı sürekli olarak 
hedeflenenin oldukça üzerinde kalmıştır. Bunun en önemli sebebinin, 
TCMB’ nin enflasyon oranını düşürmede en etkili araç olan faiz oranını 
arttırmada çekimser davranması ve döviz kurundaki hızlı yükselişe 
rağmen faiz oranını uzun süre düşük tutması olduğu düşünülmektedir. Bu 
durum bizlere TCMB’nin yasal hedefi olan fiyat istikrarını sağlamadan çok 
ekonomik büyümeyi gözeten bir para politikası izlediğini göstermektedir. 

TCMB krizden bu yana uygulamakta olduğu yeni para politikasında 
dönem dönem başarılı olsa da, hedefleri gerçekleştirmede olduğu gibi 
makroekonomik dengelerin sağlanması açısından da beklenilen etkiyi 
gösterememiş, sürdürülebilir büyüme sağlanamamış, yapısal bir sorun 
hüviyetindeki cari açık yeterince kapatılamamıştır.

Küresel ölçekte merkez bankalarının ve özellikle de Amerikan Merkez 
Bankası FED’in bilanço küçültmesini hızlandırarak faiz artışlarına yöneldiği 
bir küresel ekonomik ortamda, sermaye piyasası yeterince gelişmemiş ve 
tasarruf açığı olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, fiyat istikrarı ile 
birlikte finansal istikrarı sağlamada ve makroekonomik dengesizliklerin 
düzeltilmesinde para politikasına ağırlık verilerek bu misyonu tek başına 
merkez bankasının üstlenmesinin yeterli olamayacağı açıktır. Türkiye’de 
olması gereken, para politikalarına ilaveten ağırlıklı olarak maliye politikası 
uygulamaları ve biran önce gerçekleştirilmesi gereken yapısal reformlardır.

BİBLİYOGRAFYA

Akyol, Servet, (2017), Neoliberalizm ve mali disiplin: küresel kriz sonrası için bir 
deneme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 54 Sayı: 630

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (2009), Krizden İstikrara Türkiye 
Tecrübesi, BDDK Çalışma Tebliği, İkinci Baskı, 29Aralık, https://www.bddk.
org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/7378Krizden%20
%C4%B0stikrara%20T%C3%BCrkiye%20Tecr%C3%BCbesi.pdf, 
(25.09.2010)

Binici Mahir,  Erol Hasan, Kara Hakan, Özlü Pınar & Ünalmış, Deren, (2013), Faiz 
koridoru bir makro ihtiyati araç olabilir mi?, TCMB Ekonomi Notları, Sayı. 

https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/7378Krizden%20%C4%B0stikrara%20T%C3%BCrkiye%20Tecr%C3%BCbesi.pdf
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/7378Krizden%20%C4%B0stikrara%20T%C3%BCrkiye%20Tecr%C3%BCbesi.pdf
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/7378Krizden%20%C4%B0stikrara%20T%C3%BCrkiye%20Tecr%C3%BCbesi.pdf


Makro İktisat Çalışmaları 367

20, ss. 1-16., http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/0785ba0f-9d6a-
401b-ac83-6f823beb8f89/EN1320.pdf?MOD=AJPERES, (19.06.2016)

Bocutoğlu Ersan, &  Ekinci Aykut, (2009), Genel teori, küresel krizler ve yeniden 
maliye politikası. Maliye Dergisi, (156), 67

Bulut, Ümit, (2016), How far ahead does the central bank of the republic of Turkey 
look?, Journal of Central Banking Theory and Practice, 5(1), 99-111

Buiter, Williem. H, (2009), Negative nominal interest rates: three ways to overcome 
the zero lower bound, North American Journal of Economics and Finance, 
20 (3), pp. 213-238. 

Cecioni, Martina & Neri, Stefano, (2011), The monetary transmission mechanism 
in the euro area: has it changed and why?, http://www.bancaditalia.it/
pubblicazioni/temi-discussione/2011/2011-0808/en_tema_808.pdf, (22. 
02.2014)

Carney, Mark. (2009), Some considerations on using monetary policy to stabilize 
economic activity, Remarks at the Federal Reserve Bank of Kansas City, 
http://www.bis.org/review/r090826a.pdf., (11f.09.2014)

Clews. Roger, Chris Salmon, &  Olaf Weeken,( 2010), The bank’s money market 
framework, Quarterly Bulletin. Research and Analysis, pp. 292-301.

Çiftçi, H.  & Uğur, M. S. (2010), “Küresel finans krizi ve Türkiye ekonomisi üzerine 
etkileri”, İrfan Kalaycı (Ed.), Halil Seyidoğlu’na Armağan: Finansal Kriz 
Yazıları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 117-148.

Duramaz Selim, & Dilber İlkay, (2015), “Küresel kriz sürecinde para politikasında 
yeni bir araç olarak faiz koridoruna genel bir bakış”, Maliye Araştırmaları 
Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1, ss. 29-38.

Eğilmez, Mahfi, (2014), “Merkez bankası faizleri (Son Durum)”, Kendime Yazılar, 
www.mahfiegilmez.com (21.12.2016)

Eğilmez, Mahfi, (2017), “Merkez Bankası’nın kritik toplantısı”, Kendime Yazılar, 
www.mahfiegilmez.com (18.09.2017)

Eroğlu, N. & Eroğlu, İ. (2010), “2008 finans krizi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın kriz yönetimi ve çıkış stratejisi”, iç. İrfan Kalaycı (Ed.), 
Halil Seyidoğlu’na armağan: finansal kriz yazıları, Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, ss. 233-253

Emirkadı, Ömer, (2017), “2008 küresel krizi ve değişen para politikaları: dünyada 
ve Türkiye’de faiz koridoru uygulaması”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 
Cilt; 9, Sayı;2, ss.465-486

Hui Tong. &  Wei, S.Jin, (2008), Real effects of subprime mortgage crisis: is it a 
demand or a finance shock?, NBER Working Paper (14205),1-26, http://
www.nber.org/papers/w14205.pdf, (06.09.2011)

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/commonSeries, (06.01.2018)

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/0785ba0f-9d6a-401b-ac83-6f823beb8f89/EN1320.pdf?MOD=AJPERES
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/0785ba0f-9d6a-401b-ac83-6f823beb8f89/EN1320.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2011/2011-0808/en_tema_808.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2011/2011-0808/en_tema_808.pdf
http://www.nber.org/papers/w14205.pdf
http://www.nber.org/papers/w14205.pdf
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/commonSeries


SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V368

IMF. (2012), Country report No:12/338, Turkey: 2012 Article IV Consultation.
Washington DC., https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/
cr12338.pdfh ttps://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12338.pdf, 
(17.06.2015)

Judd, John. P. & Rudebusch, Glenn. D. (1998,. “Taylor’s rule and the FED: 1970-
1997”, Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review, 3, 3-16.

Kahn, George, A. (2010), “ Monetary policy under a corridor operating framework”, 
Feredal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Fourth Quarter 
5-34.

Kara, Hakan, (2012), “Küresel kriz sonrası para politikası”. TCMB Çalışma Tebliği, 
12(17), 1-25.

Karakayalı, Hüseyin, (2010), Ekonomi kuramı, Manisa: Emek Matbaası.

Karakayalı, Hüseyin, & İlkay Dilber, (2013), Ekonomik büyüme ve kalkınma 
teorileri, Manisa: Emek Matbaası.

Kaya, Zekai & Tokucu, Erkan, (2014), Son Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası 
Para Politikalarında Gelişmeler ve Merkez Bankalarının Değişen Rolü, 
International Conference on Eurasian Economies, 1-11

Maehle, Nils, (2014), “Monetary policy implementation: operational issues for 
countries with evolving monetary policy regimes”, IMF Working Paper, No. 
14, ss. 1-66, https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/oapbali/
pdf/M3.pdf, (22.03.2015)

Oktar Suat, Tokucu Erkan & Kaya, Zekai, (2012), Finansal küreselleşme sürecinde 
merkez bankacılığı ve para politikaları, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Serel, Alpaslan & Özkurt, İ, Cem, (2014), “Geleneksel olmayan para politikası 
araçları ve merkez bankası”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları 
Dergisi, Sayı:22, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yead/article/
view/5000169722/5000153167, (10.07.2015)

Serin, Vildan, (1998), İktisat Politikası, İstanbul: Alfa Yayınları, İstanbul. 

Svensson, E, O, Lars, (2011), “Monetary policy after the crisis”,   https://www.bis.
org/review/r111201a.pdf, (17.11.2013)

TCMB. (2011), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında iletişim politikalarının 
gelişimi,  http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6ab6d48e-5c4b-4725-
a26b-4671d9dd7a67/11-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6ab6d48e-
5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67, (28.03.2012)

TCMB. (2014), Bülten, Sayı 35, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/
connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.
pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=77402706-96b8-4359-b59a-
47ef0e01e23c, (13.02.2015)

TCMB.  (2015a), Enflasyon Raporu-II, 30 Nisan 2015. www.tcmb.gov.tr 
(14.08.2016).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12338.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/oapbali/pdf/M3.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/oapbali/pdf/M3.pdf
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yead/article/view/5000169722/5000153167
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yead/article/view/5000169722/5000153167
https://www.bis.org/review/r111201a.pdf
https://www.bis.org/review/r111201a.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6ab6d48e-5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67/11-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6ab6d48e-5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6ab6d48e-5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67/11-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6ab6d48e-5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6ab6d48e-5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67/11-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6ab6d48e-5c4b-4725-a26b-4671d9dd7a67
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c


Makro İktisat Çalışmaları 369

TCMB.  (2015b), 2016 Para ve Kur Politikası, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/
connect/d40b6ab8-0f75-4967-92ae-20b1fea17bd9/2016ParaveKur.pdf?M
OD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d40b6ab8-0f75-4967-
92ae-20b1fea17bd9-l65YJvo  (21.03.2016).

TCMB. (2016), 2017 Para ve Kur Politikası,  http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/
connect/2d5c4374-02a4-44e6-a100-dadab0e98dd8/2017ParaveKur.pdf?M
OD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2d5c4374-02a4-44e6-
a100-dadab0e98dd8-lABlGYE ,(03.07.2017).

TCMB. (2017), 2018 Yılı Para ve Kur Politikası. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/
connect/b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36/2018parakur.pdf?MOD
=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b8c11e58-25df-4149-a702-
1669b6932a36-m0BBfm-, (06.01.2018)

Tetik Metin  & Ceylan, Reşat, (2015), “Faiz koridoru stratejisinin hisse senedi 
fiyatları ve döviz kuru üzerine etkilerinin incelenmesi”, Business and 
Economics Research Journal, Vol. 6, No. 4, ss. 55-69.

Tuna Abdülkadir, Öner Selma & Öner, Hakan, (2015), “Rezerv opsiyonu 
mekanizmasının optimal kullanımı ve Türk bankacılık sektörü açısından 
maliyet analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 
29, Sayı: 2

White, R, White, (2006), Is price stability enough?, https://www.bis.org/publ/
work205.pdf, (23.04.2014)

Yücememiş, B. Tanınmış, Alkan Ufuk, & Dağıdır Canan, (2015), “Yeni bir para 
politikası aracı olarak faiz koridoru: Türkiye’de para politikası kurulu 
faiz kararlarının enflasyon üzerindeki etkisi”, Finansal Araştırmalar ve 
Çalışmalar Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 13, ss. 449-478.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36/2018parakur.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36-m0BBfm-
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36/2018parakur.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36-m0BBfm-
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36/2018parakur.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36-m0BBfm-
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36/2018parakur.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b8c11e58-25df-4149-a702-1669b6932a36-m0BBfm-
https://www.bis.org/publ/work205.pdf
https://www.bis.org/publ/work205.pdf




Makro İktisat Çalışmaları 371

DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE PARASALCI YAKLAŞIM

MONETARIST APPROACH TO THE BALANCE OF 
PAYMENTS

Süreyya Bakkal 1, Muharrem Bakkal 2

                                    

ÖZET

Ödemeler dengesinin sağlanıp sağlanmadığı ülkelerin ödemeler bilançosu 
incelenerek anlaşılabilir. Ödemeler bilançosu bir ülke ekonomisinin faaliyetlerinin 
en önemli göstergeleri arasında olup bir ayna gibidir. Hükümetlerin uyguladıkları 
çeşitli ekonomi politikaları dış ödemeler bilançosunu doğrudan etkiler. Eğer bir 
ülkede açık ya da fazla varsa bu durumun giderilmesi gerekir. Zira dış açıklar 
ülkenin döviz  rezervlerinin azalmasına ve dış dünyadan kredi temin etmesinde 
itibarının düşmesine neden Olur. Ödemeler  dengesinin kronik olarak fazla 
vermesi ise  ülkelerde enflasyona neden olurken diğer yandan ilgili ülkenin sürekli 
fazla vermesi ilişkide bulunduğu diğer ülkelerin açık vermelerine neden olduğu 
için uluslararası ticareti bozucu etki yapar. Dış ödemeler bilançosu iki mekanizma 
sayesinde dengeye gelir. Bunlardan birincisi otomatik denkleşme mekanizmasıdır. 
İkincisi hükumet politikaları ile bilançoyu denkleştirme mekanizmalarıdır. İlave 
olarak 1970’ li yılların başında devreye giren bir yaklaşım daha vardır ki bunun 
adı da parasalcı yaklaşımdır. Bu düşüncenin temel dayanağı para arzı ya da para 
talebindeki aşırılıktır. Bu aşırılık ekonomideki mal ve hizmetlerin üretimini 
ve tüketimini tahvil, hisse senedi gibi varlıkların borç alınma ya da verilmesini 
etkileyerek millî gelir ve genel harcama düzeyinde değişmelerin ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır. Dolayısıyla bu yaklaşımda temel vurgu ödemeler bilançosunun 
belirli bir hesabı üzerine değil bütün hesapları üzerine yapılmaktadır. Bu 
düşüncenin savunucuları ödemeler dengesi açık veya fazlalarını parasal bir olgu 
olarak düşünürler.

Anahtar Kelimeler: Ödemeler dengesi,parasal yaklaşım,enflasyon,dış açık ve 
dış fazla

ABSTRACT

Balance of payments is among the most important indicators of the activities of 
a country’s economy and are like mirrors. Various economic policies imposed by 
governments directly affect balance of payments. If a country has a open or close 
position in its balance of payments, this situation must be remedied. Balance of 

1    Yard. Doç. Dr. Namık Kemal Üniversitesi sbakkal@nku.edu.tr
2    Yard. Doç. Dr. Namık Kemal Üniversitesi mbakkal@nku.edu.tr

mailto:mbakkal@nku.edu.tr


SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V372

payment deficits reduce foreign exchange reserves, cause borrowing from abroad 
and cause a country to lose its credibility. Chronic surpluses in a country’s balance 
of payments not only cause inflation in the country but also has a disruptive effect 
on international trade since it makes trade partners to carry open position in 
their balance of payments. The balance of payments is balanced by mainly two 
mechanisms. The first of these is the automatic equalization mechanism. The 
second is the mechanisms of balancing by government policies. In addition, there 
is another approach that was introduced at the beginning of the 1970’s, which is a 
monetary approach. The mainstay of this thinking is the excess in money supply or 
money demand. This excess will result in changes in the level of national income 
and general expenditure by affecting theconsumption and production of goods 
and services and the borrowing or lending of assets such as bonds and shares in the 
economy. Therefore, the main emphasis in this approach is on all items of balance 
of payments, not on a specific item. The defenders of this approach assume deficit 
or surplus in balance of payments as a monetary phenomenon.

Keywords: Balance of payments, monetary approach, inflation, external deficit 
and surplus

1. GİRİŞ

Ödemeler bilançosu ülkede yaşayanlarla diğer ülkelerde  yaşayanlar 
arasında belirli bir dönemde(bir yıl veye üç aylık dönemler)’de yapılan 
ekonomik işlemlerin tamamını sistematik ve özet olarak sunan ve gösteren 
bir tablodur.Ödemeler bilançosunun dengede olması ülkeye giren ve çıkan 
döviz tutarının birbirine denk olması demektir.Bilanço mantığı açısından 
bakıldığında mal ve hizmet ticaretinin hesaplarının tutulduğu cari işlemler 
bilançosunun açığı ile sermaye hareketlerinin izlendiği sermaye hesabı 
bilançosunun fazlasının ya da eksiğinin birbirine eşit olması dengeyi 
ifade eder.(Berber, M.2016:351)1 Bu bilanço ülkeyi yönetenlere ülkenin 
uluslararası ekonomik işlemleri ve bu işlemler sonucunda bilançonun ait 
olduğu dönemle ilgili ortaya çıkan değişiklikler hakkında özet bilgi sağlamak 
ve bu bilgi sayesinde ülkede para ve maliye politikalarının uygulanmasını 
,yenilerinin oluşturulmasını ,dış ticaret politikalarının değerlendirilmesini 
ve uygun bulunursa yeniden biçimlendirilmesini sağlamaktır. Bir ülkede 
yerleşiklerin dış aleme ödeme yapmasını gerektiren işlemler ödemeler 
dengesine negatif (-)işaretle yer alır.Buna karşılık dış alemden ülkede 
yerleşiklere ödeme yapılmasını gerektiren işlemler ödemeler dengesinde 
pozitif(+) işaretle yer alır.(Ünsal M.,Ü.,2017:153)2

Ülkede gerçekleşen dış ekonomik işlemlerin tamamı  ortaya çıkan sonuca 
göre bilançoya borç veya alacak olarak işlenir.Ödemeler bilançosunun 
borç tarafına  ülkenin mal varlığını arttıran işlemler ile ülkede yaşayanlar 
aleyhine ancak yabancı ülke sakinleri lehine parasal bir sonuç doğuran 
işlemler kayıt edilir.Bilançonun alacaklı tarafına ise ülkenin mal varlığını 
azaltan işlemler ile ülke sakinleri lehine ancak yabancı ülke sakinleri 
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aleyhine parasal bir sonuç yani ülkeye hak yabancı ülkeye yükümlülük 
doğuran işlemler kayıt edilir. 

Ödemeler dengesinde aranan üç temel unsur vardır.Bunlardan 
birincisi,ödemeler dengesinin kapsamının yurt içi ve yurt dışı reel kesim ve 
finans sektörünün işlemlerini kapsayacak şekilde geniş olmasıdır.İkincisi 
ödemeler dengesindeki verilerin şeffaf olması yani ödemeler dengesi 
kalemlerinde yer alan bütün verilerin ya da onlarla ilgili rakamların 
nereden nasıl hangi biçimde alındığının net olarak bilinmesidir.Üçüncüsü 
ödemeler dengesinin uluslararası ölçütlere  uygun olarak hazırlanmasıdır.
(Erçel ,G,1998:3-4))3

Uluslararası ticaretten doğan her işlem çift yanlı kayıt yöntemi ile 
işlenir.Çift yanlı kayıt yöntemi bir uluslararası ticari işlem nedeniyle bir 
hesabın borçlandırılması durumunda aynı miktar  kadar bir başka hesabın 
alacaklandırılması mantığı vardır.Sonuçta ödeler dengesinin borcu ile 
alacağı arasında  muhasebe anlamında denklik daima sağlanır.(İşgüden,T.
Akyüz,M.,1990:60)4

2. Ödemeler Bilançosu ne Demektir:
Ülke sakinleri ile diğer ülke sakinleri arasında belirli bir dönemde 

yapılan ekonomik işlemlerin bütününün sistematik ve özetlenmiş  bir 
biçimde gösteren hesap tablosudur. Günümüzde ödemeler bilançosu 
IMF’nin onaylamış olduğu aktif  pasif yaklaşımına göre düzenlenmektedir.
Uluslararası işlemler şu kurallara uygun olarak kayıt edilmektedir. Bir 
ülkede yaşayan kişi ve kurumların maddi ,maddi olmayan ve finansal 
varlığını arttıran her işlem ödemeler bilançosunu borçlandırırken,azaltan 
her işlem bilançoyu alacaklandırır.Yükümlülüğü arttıran işlemler ödemeler 
bilançosunu alacaklandırırken,azaltan işlemler borçlandırır.Ödemeler 
bilançosu varlıklarından birindeki artışa karşılık ötekivarlık ya da 
varlıklarda eşit miktarda bir azalma  veya bir ya da daha fazla yükümlülükte 
bir artış gerçekleşmek zorundadır.Ödemeler bilançosu yükümlülüklerinden 
birindeki artışa karşılık bir başka yükümlülükte bir azalma ya da bir ya da 
daha fazla varlıkta bir artış ortaya çıkmalıdır.(İçöz,C.,1995:115)5 Ödemeler 
bilançosunun temel hesap grupları aşağıda sıralanmıştır.

a.Cari işlemler hesabı:Ülkenin mal ve hizmet hareketlerinin yani ithalat 
ve ihracatının izlendiği bir hesaptır.Bu hesap ikiye ayrılır:

Birincisi mal ticareti hesabıdır.Her türlü malın ihrac ve ithalinden doğan 
işlemler sayısal olarak bu hesaba kayıt edilir.Bu hesabın borç ya da alacak 
farkına artı veya eksi simgesi ile dış ticaret dengesi denir.Mal hareketlerini 
gösteren bu hesap ödemeler bilançosu içinde oransal olarak  %35 ya da %50 
ile en çok yer tutan kalemdir.(İşgüden,T.,Akyüz,M.,1990:60)
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İkincisi uluslararası hizmetler hesabıdır.

Hizmet sektörünün uluslararası pazarda dolaşımını anlatır.Hizmet 
ithal ve ihracına –görünmez ticaret- de denir.Hizmet ithal ve ihracından 
doğan ödeme akımları bu hesap kalemleri içinde izlenebilir.Ayrıca dış 
turizm uluslararası taşımacılık,royalti ödemeleri(Lisans ve patent hakları 
gibi fikri mülkiyet hakları için yapılan ödemeler),Uluslararası bankacılık 
sigortacılık ve net yatırım gelirini kapsar.Döviz girişleri artı işaretli çıkışlar 
ise eksi işaretlidir.Net yatırım geliri bizim dış ülkelerdeki tahvil ve hisse 
senedi gibi varlıklarımızdan elde ettiğimiz faiz ve kar ile yabancı ülke 
sakinlerinin bizim ülkemizdeki varlıklarından elde ettikleri faiz ve kar 
arasındaki farktan oluşur.Devletin dışarıdan aldığı borçlara ödediği faizler 
döviz çıkışına neden olduğu için cari işlemler hesabının hizmet ticareti 
hesabına eksi işaretli olarak kaydedilir.(Bocutoğlu,E.,2014:422-4236)Bir 
önceki hesapla bu hesabın toplamı cari işlemler hesabı dengesini verir.

Üçüncüsü Sermaye Hesabıdır,Ülkede yaşayanlarla yabancı ülkelerde 
yaşayanlar arasındaki uzun ve kısa süreli sermaya yatırım ve kredi akışının 
izlendiği hesap türüdür.

Uzun süreli sermaye hareketlerinden kasıt süresi bir yıl veya daha fazla 
zaman dilimini kapsayan sermayenin uluslararası dolaşımıdır.bu şekildeki 
sermayelerini uluslararası dolaşıma açan kişilerin amacı, ülkelerarası 
yüksek kar oranından yararlanmak,faiz oranından yararlanmak,Ülkeler 
arası ticareti engelleyen veya sınırlayan unsurları yok etmek yada 
yabancı hammadde kaynaklarına daha kolay ulaşmak gibi nedenler 
olabilir.Kısa süreli sermaye haraketlerinden kasıt ise vadeleri bir yıldan 
küçük sermayenin dolaşımıdır.Ülkeler arası faiz farkları ve döviz kuru 
farklarından yararlanmak istemektedirler.Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları özel portfolyo yatırımları resmi sermaye işlemleri gibi uzun 
vadeli sermaye ile kısa vadeli sermaye ödemeler bilançosunun sermaye 
hesabında yer alırken,uzun ve kısa vadeli sermayeden elde edilen faiz ve kar 
payları ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabı içindeki hizmet ticareti 
hesabına kayıt edilir.Benzer şekilde devletin dış ülkelerden aldığı borç ana 
paraları döviz girişine yol açtığı için sermaye hesabına artı işareti ile borçların 
faiz ödemeleri döviz çıkışına yol açtığı için cari işlemler hesabının hizmet 
ticareti hesabına eksi işaretli olarak kayıt edilir.(Bocutoğlu,E.,2014:423)

Dördüncüsü Rezerv Hareketleri Hesabıdır;Ülkenin dış ödemelerinde 
kullanabileceği ödeme araçlarının tümüne rezerv adı verilir.Bir Ülkenin 
rezervleri altın stokları, konvertibl paralar yada Uluslararası Para Fonundan 
temin ettiği kaynaklardan oluşur.Bu hesap ülkenin resmi kuruluşlara olan 
borçlarında ve ülkenin rezev aktiflerinde(varlıklarında) bir yıl içinde ortaya 
çıkan gelişmeyi takip etmeye yarayan bir hesaptır.Resmi rezervler hesabı 
merkez bankalarının piyasalara müdahale etmek için gerçekleştirmiş 
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olduğu döviz alım ve  satımı sonucunda ülkenin resmi rezevlerinde ortaya 
çıkan net değişmeyi gösterir. (TCMB, 2005: 2)

Çizgi üstü işlemler olarak isimlendirdiğimiz bu hesaplar Otonom 
işlemler olarak anılır.Çizgi altındaki işlemler ise’Karşılayıcı’ işlemler olarak 
ülkenin Uluslararası likidite durumundaki artış ve azalışları gösterir. 
Buna göre dış ödemeler dengesindeki bir açık otonom işlemler grubunda 
ülkenin dışa yaptığı ödemelerin ülkenin dışardan sağladığı ödemeleri 
aştığı anlamına gelir.Bu açıkların geçici ve temel dengesizlik olarak 
iki çeşidi vardır.Geçici olanlar konjonktürden kaynaklanan sebeplerle 
ortaya çıkarken temel dengesizlik kronik bir nitelik taşır. Gerçektende dış 
ödemelerde dengesizlik denildiğinde anlaşılan budur.Kronik veya temel 
dengesizlik genellikle ülkedeki yapısal bozukluklardan, enflasyondan 
yada ona bağlı olarak sabit kur sistemi uygulayan ülkelerde ulusal paranın 
aşırı değerlenmesinden kaynaklanır.Bir ülkede ve bu ülke ile ticaret yapan 
diğer ülkelerde reel arz ve talep koşullarında geçici olmayan değişmeler, 
uluslararası ticarette kaymalar,teknolojik ilerlemeler,tüketici tercihlerinde 
süregelen değişmeler ve diğer değişmeler (örneğin, yeni sanayi dallarının 
gelişmesi)sonucu ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünün giderek kaybolması, 
uluslararası ticareti engelleyici ve ulusal üretim sektörlerini koruyucu 
önlemlerin alınması, dengesizliği doğuran önemli etkenler arasında yer 
alır. (Öksüz.S.,1980: 8-12)7 

3 - DÖVİZ KUR SİSTEMLERİNİN ETKİSİYLE OTOMATİK 
DENGENİN SAĞLANMASI

a-Sabit Kur Sisteminde Otomatik Dengelenme Mekanizması: 

Sabit kur sisteminde otomatik dengeleme mekanizması iki etki 
üzerinden ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri gelir etkisi diğeri ise fiyat 
etkisidir. Fiyat etkisi klasik iktisatçıların kabul ettiği bir yaklaşımdır.
Klasiklere göre ekonomi daima tam istihdam denge düzeyindedir. 
Bunu sağlayan unsur insanların emeklerinin karşılığı olan ücretle mal 
ve hizmetlerinin fiyatlarının aşağı ve yukarı doğru esnek olmasıdır.Bu 
klasik miktar teorisinin tabii bir sonucudur.Ancak günümüz koşullarında 
fiyat ve ücretlerin aşağı doğru esnek olması neredeyse imkansızdır.Bu 
yüzden fiyat etkisi dış dengenin sağlanmasında yok denecek kadar az 
bir role sahiptir.Hal böyle olunca fiyat değişmelerinin yerini reel gelir 
ve istihdam hacmindeki değişmeler alacak, böylece otomatik dengeleme 
mekanizması gelir değişmeleri yoluyla sağlanabilecektir.Gelirin otomatik 
dış dengeyi sağlama mekanizması açık ekonomilerde uygulanan 
Keynesyen çoğaltan mekanizmasının işleyişiyle açıklanabilir.açık 
ekonomilerde Y= C+I+X-M  olduğundan, tüketim harcamalarındaki(C) 
ve yatırım harcamalarındaki(I) otonom değişmeler gibi, mal ve hizmet 
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ihracatındaki(X) ve mal hizmet ithalatındaki(M)otonom değişmelerde 
milli gelir üzerinde çoğaltan etkisi yapacaktır.Biliyoruz ki ithalatta 
aynen tüketim gibi gelirin aynı yönlü bir fonksiyonu olduğundan 
gelirdeki herhangi bir artış yada azalış ithalatında artmasına yada 
azalmasına yol açacaktır. Böyle oluncada, dış dengesizlikler C,I,X,M,de 
otonom değişmelere ve böylece gelir değişmelerine yol açacak, gelir 
değişmeleride X-M kanalıyla dış dengeyi olumlu yönde etkileyecektir.
Fiyat ve gelir etkisi tek başlarına ve birbirlerinden bağımsız işlemezler, 
genellikle iç içe geçmiş bir şekilde hareket ederek dengelenme sürecinde 
birlikte rol oynarlar.Sabit kur sisteminde ihracat gelirleri azalan ülkeler 
ulusal paralarında ortaya çıkan artış eğilimini kırmak için devalüasyona 
giderler.Bir ülkenin ulusal  parasının değerini diğer ülke paraları 
karşısında resmi bir kararla aşağı düşürmesi devalüasyon kavramı ile 
ifade edilir.Bunun tam tersi ulusal paranın aşırı değer kaybetmesi sonucu 
alınan revalüasyon kararıdır.Ulusal paranın diğer ülkeler karşısındaki 
değerinin resmi bir karar ile arttırılması revalüasyon kavramı ile ifade 
edilir.(Orhan,Z.O.,Erdoğan,S.2013:550)8

b- Esnek kur sisteminde otomatik dengelenme mekanizması:

Esnek kur sisteminde döviz kurunun değeri piyasalarda döviz arz 
ve talebinin seyrine göre otomatik olarak belirlenir.Herhangi bir dış 
dengesizlik durumunda döviz kurunda ortaya çıkan değişmeler dış 
dengeyi otomatik olarak sağlar. Sabit kur sistemi ile aralarındaki fark 
ise sabit kur sisteminde fiili dengesizliklerin ortadan kalkması şeklinde 
işleyen sistem esnek kur sisteminde potansiyel dengesizliklerin 
giderilmesi şeklinde bir işlev kazanmaktadır.Yani sabit kur sisteminde 
resmi kuruluşların kura devalüasyon ve revelüasyon şeklinde 
yaptıkları müdahaleler esnek kur  sisteminde yoktur. .(Orhan 
Z.O.Erdoğan.S.,2013:554)

Fiili dış dengesizliğin görülmediği esnek kur sisteminde, dengelenme 
mekanizması açısından problem, dengelenmenin etkinliği, yan etkileri 
ve sağlanan dengenin kararlı olup olmaması konularında ortaya 
çıkmaktadır.Yani, sabit kur sisteminde tam olmayan dengelenmeye 
karşılık, esnek kur sisteminde, kur dalgalanmalarının sürekli ve büyük 
miktarlarda ortaya çıkması, otomatik dengelenmenin tam olmasının 
ekonomiye yüklediği maliyet şeklinde ağır bir yük olarak ortaya 
çıkabilecektir

4. PARASALCI YAKLAŞIM

Parasal yaklaşım kavramı, ekonominin genelinde ortaya çıkan 
değişmelerin ve politikaların dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisini 
inceleyen çok farklı yöntemler arasında son yıllarda en çok taraftar bulan 
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yöntemdir.İçeriği klasik iktisat görüşüne çok uygundur.Kavramın parasal 
olarak nitelendirilmesinin nedeni, ödemeler dengesi teorisinde fiyat ve 
gelirdeki ayarlamaları ön planda tutan ve çizgi üstü işlemlere yönelmeyip 
çizgi altı işlemlere yani moneter veye parasal işlemlere yönelmiş 
olmasındadır. Bu yaklaşım ödemeler dengesindeki çeşitli hesapları ülkenin 
dış dünyaya açılan pencereleri olarak değerlendirmektedir.

Ödemeler dengesinde parasal yaklaşım kuramı, David Hum a dek geriye 
giden ve bir stok değişkeni olarak, para ankesleri reel değerindeki ayarlamaların 
dış dengeyi sağlamada çok önemli olduğunu dolayısıyla fiyat- para- akım 
mekanizması çerçevesinde ifade edilen, klasik düşünceye geri dönüşü simgeler.

Bu geri dönüşün mimarları,Chicago Okulunun hocaları, Robert 
Mundell ve Harry Johnson ve onların  öğrencileridir. (Savaş,V.1986.279)9

Hume nin analizinde para talebi fazlası veya para arzı fazlasının ülkenin  
nominal fiyat seviyesi üzerine olan etkisi paralelinde dış ödemeler dengesi 
üzerindeki açıklar ve fazlalıklar sonucu ülkedeki para stoku veya  arzı 
otomatik olarak ülkedeki para talebine uyum sağlar.

Buna göre açık bir ekonomide , para talebi ile, bir stok değişken olan 
para  arzı arasında uyumsuzluk olduğu sürece , dış ödemeler dengesinde 
açık veya fazlalıklar olacaktır.Para arzı veya altın fazlalığı kapalı bir 
ekonomide fiyat seviyesini dolayısıylada nominal para talebini aynı 
oranda yükselterek; açık bir ekonomide ise , artan ithalat sonucu, dışarı 
akarak fazlalık ortadan kalkacaktır. 

Anlaşılan  o ki dış ödeme açık ve fazlalıklarının geçici sadece para arz 
ve talebinin fazlalığından kaynaklanan birer moneter  kavram olduklarını 
ileri sürülmektedir. Yaklaşımın parasal olarak tanımlanması  ödemeler 
bilançosundaki dengesizliğin para politikasına ilişkin bir isabetsizlik yada 
becerisizlikten değil, mekanizmayı boşa çıkartıcı politikalar izlenmedikçe 
bu dengesizliğin parasal dengelenme süreci içersinde kendiliğinden 
ortadan kalkacağını bildirmektedir.

Ödemeler bilançosunda yalnızca rezerv hareketlerini inceleyen 
yaklaşım , geleneksel analizlerde yapılagelen ihracat ,ithalat ve dış ticarete 
konu olmayan mallar ayrımı bir kenara itilmiş olmaktadır. Yaklaşım bunun 
yerine para talebi ile para arzı arasındaki stok değişken dengesizliğinin 
neden ve nasıl uluslarası para akımlarına yol açtıklarını açıklayarak, dış 
ödemelerdeki mal ve sermaye akımlarına yeni bir açıklama getirmektedir.

Parayı odak noktasına koyan Parasal yaklaşım kuramı, para arzını 
anlatan detaylı bir süreç ile  istikrarlı bir para talep fonksiyonuna  
dayanmaktadır. Bunun başlıca nedeni yaklaşımın ödemeler bilançosunun  
moneter yani parasal işlemleri ile ilgili olması bununda ekonomi içindeki 
para talebi ve para arzı ile doğrudan ilişki içinde olmasıdır. Sistemde bir 
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tıkanıklığın ortaya çıkmaması için para arzının ve özelliklede para talebi 
fonksiyonlarının istikrarlı bir seyir izlemesi gerekmektedir. 1960 ve 1970 
yıllarda Almanya ve Japonya’nın ödemeler dengesi fazlalarıyla karşılaşmaları 
ve aynı zamanda yüksek büyüme hızına sahip olmaları Keynes’in görüşleri 
ile çelişmiştir. Keynesyen görüş teoriyi açıklarken parasal unsurları dikkate 
almamıştır. Kreinen ve Officer 1978 yılında yazdıkları makalede Japonya’da 
ve Almanya’da yüksek büyüme oranlarına rağmen görülen dış ticaret 
fazlalarının artan para talebi karşısında para arzının arttırılmamasından 
kaynaklandığını belirtmiştir. (Kreinen, M., Lawrence, H.,1978:32-
33)10 Ödemeler dengesine parasal yaklaşım Monetarizmin bazı temel 
özelliklerini alarak bir taraftan IMF bir taraftan da Chicago Üniversitesi 
içersinde ödemeler dengesi sorunlarını açıklamak ve bu sorunlara çözümler 
getirebilecek politika önerileri sunmak üzere geliştirilen bir  analizdir. 
Ödemeler dengesine parasal yaklaşıma göre dış fazla hükumeti yönetenler 
tarafından karşılanmayan aşırı para talebi tarafından ortaya çıkarken; dış 
açık aşırı para arzı sonucu meydana gelmektedir. (Salvatore,D.,,1990:566)11 

Bu  teori paraya çok önem veren monetarist teori ile karıştırılmamalıdır. Zira 
ödemeler dengesi sorunlarının tek nedeni yanlış para politikası uygulamaları 
değildir. Yine ödemeler dengesi sorununda başvurulabilecek tek araç da para 
politikası değildir. (Frenkel ,J.,A.,Johnson H.,1977:2412) Parasal yaklaşıma 
göre ödemeler dengesi sorunları geçicidir ve uzun dönemde kendi kendini 
düzeltme mekanizmasına sahiptir. Ülke içinde  ortaya çıkan aşırı para arzı ya 
da talebi başka ülkelerden gelen fonların ülkeye girip çıkması ile kaybolmakta 
ve böylece dış dengesizlik ortadan kalkmaktadır. Yani ülkelerdeki dış 
dengesizlikler uluslararası para ve rezerv akımları ile dengelenmektedir.  
Şöyle ki fiyat-altın para akımı sisteminde altın ve uluslararası rezervlerin 
ülkeler arasındaki akımı oransal fiyatları etkileyerek dış dengeyi sağlarken 
ödemeler dengesinde parasal yaklaşımda para arzı ve para talebi arasındaki 
dengenin  kurulması dış dengeyi otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Konuyu biraz daha açarsak; cari işlemler açığı ile karşılaşan bir ülkede 
faiz hadleri yükselecek ve faiz hadlerindeki bu yükselme de ülke dışından 
ülkeye sermaye girişine yol açacaktır. Yaşadığımız çağ bir söylemsel açıdan 
bir ödemeler dengeside faklılıklar azr atmektedir (Kantar, 2017: 175)13. Bu 
durum bir taraftan ödemeler dengesindeki cari işlemler açığını sermaye 
hesabı fazlası ile kapatırken,diğer taraftan ülkeye döviz girişi ile birlikte sabit 
kur sistemi altında çoğalan para arzı, faiz oranlarının düşmesine ve böylece 
para piyasasında da dengenin sağlanmasına neden olacaktır. (Whitman 
M.,ve diğerleri,1975:498-500)14 Konuyu toparlarsak parasal yaklaşımın 
ekonomi politikasına ilişkin  önerileri şöylece sıralanabilir. Bu yaklaşım  dış 
ödemelerdeki dengesizliğin tamamen parasal bir olgu olduğunu savunur.
Rezerv giriş ve çıkışları olarak tanımlanan dış ödemeler dengesindeki 
fazlalık ve açıklar aslında parasal dengesizliğin parasal belirtileridir.



Makro İktisat Çalışmaları 379

Ödemeler bilançosundaki dengesizlikler geçicidir. Ödemeler 
dengesindeki açıklar ilgili ülke döviz rezervlerini veya borçlanma kapasitesini 
tüketene dek geçici bir süre otomatik olarak finanse edilebilir.Eğer döviz 
rezervleri yeterli  değilse bu durumda dış ödemeler bilançosundaki 
dengesizlikler ülkelerin izledikleri para politikaları ile çözümlenebilir. Bu 
çözümün ekonomiye bir maliyeti olduğu unutulmamalıdır. Zira topluma 
yüklenen bu maliyet deflasyonun yükleyeceği maliyetten daha hafiftir.

SONUÇ

Dış ödemeler bilançosundaki devam eden açıklar ülkenin döviz 
rezervlerinin ve sağlıyabileceği dış kaynakların azalmasına neden olur.
Bu yüzden uzun vadede dış açıkları giderici köklü önlemler alınması 
zorunludur.Ödemeler dengesindeki karşılaşılan en önemli sorunların 
başında para arzı ile para talebi arasındaki dengesizlik tüm gelişmekte olan 
ülkelerin en önemli sorunlarından biridir.
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TEKNOLOJİK YAKINSAMA: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR 
ANALİZ

TECHNOLOGICAL CONVERGENCE: THE ANALYSIS 
FOR OECD COUNTRIES

Kurtuluş BOZKURT1

ÖZET

Çalışmanın konusu teknolojik yakınsamadır. Çalışmanın temel amacı; 
1980’lerden bu yana birçok iktisatçının üzerinde araştırmalar yaptığı yakınsama 
teorisinin teknoloji faktörü için ampirik olarak analiz edilmesidir. Çalışmada 
öncelikle konuyla ilgili literatür incelenmiş ve panel veri analizi yöntemi 
kullanılarak, teknolojik yakınsama ampirik olarak ölçülmüştür. Çalışmanın 
verileri Dünya Bankası’nın İstatistiki Veri Tabanı’ndan elde edilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda ABD ve diğer OECD ülkeleri arasında teknolojik yakınsama 
sürecinin reddedilemediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Yakınsama, Panel Veri Analizi, CADF.

JEL Sınıflaması: L83, C10.

ABSTRACT

The subject of the study is the technological convergence. The main purpose 
of the study, since 1980’s so many economists which research the economic 
convergence is to analyzed empirically for technology factor. First; in this study, 
literature has been examined. Later the subject empirically has been measured 
by panel data analysis method. Data of study were obtained from The World 
Bank Data Bank. Results of the analysis show that it is not possible to deny the 
technological convergence process between ABD and the other OECD countries. 

Keywords: Technological Convergence, Panel Data Analysis, CADF.

JEL Classification: L83, C10.
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1. GİRİŞ

Yakınsama hipotezi özellikle 1980’li yıllarda ülkelere ait makroekonomik 
serilerin derlenmesi ve ekonometrik tekniklerin gelişmesi sayesinde 
iktisatçıların üzerinde tartıştıkları önemli bir çalışma alanını oluşturmuştur. 
Bu kapsamda literatür incelendiğinde yakınsama hipotezinin teknolojik 
yayılım, Neoklasik büyüme modeli ve küreselleşme sürecine dayandırıldığı 
görülmektedir (Rassekh, 1998). 

Literatürde farklı ülke grupları veya aynı ülke içindeki farklı bölgeler için 
yakınsama modelini kullanan çok sayıda ampirik çalışma mevcuttur ve söz 
konusu çalışmaların bir kısmı yakınsama hipotezini destekleyen sonuçlara 
ulaşırken, bir kısım çalışmalar ise yakınsama hipotezini yanlışlayan 
sonuçlara ulaşmıştır.

Solow modelinin temel çıkarımı olan yakınsama hipotezi iktisat lite-
ratürünün en önemli konularından birisini teşkil etmektedir ve yakınsa-
ma hipotezine göre, kapalı ekonomi koşulları altında sermaye faktörünün 
azalan getiriye sahip olduğu varsayımı nedeniyle ülkeler arasındaki gelir 
farklılıklarının zamanla azalma eğiliminde olacağı ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda Solow büyüme modeli, göreli olarak daha yoksul olan ülkelerin 
gelir düzeyleri ile zengin olan ülkelerin gelir düzeylerinin bir birine yakın-
sayacağını ifade etmektedir (Christopoulos & Tsionas, 2004). 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 
ve Dünya Bankası İstatistiki Veri Tabanlarından 1984-2015 dönemi için 
sağlıklı verilere ulaşılabilen 25 OECD ülkesi ile ABD arasında her hangi 
bir teknolojik yakınsama sürecinin olup olmadığını ampirik olarak analiz 
edilmesidir. Bu kapsamda öncelikle yakınsama hipotezi ile ilgili literatür 
incelenmiş, daha sonra ise Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı söz konusu 
25 OECD ülkesi için 1984-2015 dönemini kapsayan bir panel veri analizi 
yapılmıştır. Çalışma kapsamında analiz edilen ülkeler ise sırasıyla; Bu ülke-
ler sırasıyla; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İsveç, İz-
landa, Japonya, Kanada, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz,  Şili, Tür-
kiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan’dır. 

2. TEORİK ÇERCEVE

Yakınsama hipotezi ile ilgili literatür incelendiğinde, yakınsama hipote-
zinin test eden ilk çalışmanın Baumol (1986) tarafından yapıldığı görülmek-
tedir. Baumol (1986) çalışmasında; 16 endüstrileşmiş ülke için 1870-1979 
dönemini kapsayan ve söz konusu ülkelerin kişi başı reel gelir serilerinden 
oluşan bir veri seti kullanarak yatay kesit regresyon analizi ile yakınsama hi-
potezini test etmiş ve yakınsama hipotezini destekleyen sonuçlara ulaşmıştır. 
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Yakınsama hipotezi ile ilgili diğer bir önemli çalışma ise Barro ve Sala-i 
Martin (1990) tarafında yapılmıştır. Barro ve Sala-i Martin (1990) ABD’nin 
47 eyaleti için 1880-1990 dönemini dikkate alarak söz konusu eyaletlere ait 
kişi başına düşen GSYİH verilerini kullanarak yakınsama hipotezini test et-
mişlerdir. Yapılan regresyon analizi sonucunda 47 eyalet için koşulsuz beta 
yakınsamasının olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Rassekh, Panik & Kolluri’nin (2001) 24 OECD ülkesi için 1950-1990 
yıllarını kapsayan, ARMA modelini kullandıkları ve beta ile sigma olmak 
üzere iki popüler yakınsama testine göre yapmış oldukları çalışmalarında, 
savaş sonrası dönemde bu ülkeler arasında yakınsamanın olduğu sonucu-
nu bulmuşlardır. Christopoulos & Tsionas’ın (2004) Yunanistan için 1971-
1995 yıllarını kapsayan ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu kullanarak 
yapmış oldukları çalışmalarında benzer şekilde yakınsamanın olduğu so-
nucu ortaya çıkmıştır. Özellikle coğrafi bölgeler düzeyinde verimlilik fark-
lılıklarının açıklanmasında sermayenin yoğunluğunun artmasının önemli 
bir rol oynadığı sonucunu bulmuşlardır.

Benos & Karagiannis’in (2008) Yunanistan için 1971-2003 yıllarını kap-
sayan ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını kişi başına gelir düzeyi açı-
sından analiz etmiş oldukları çalışmalarında, bölgeler düzeyinde beta ya-
kınsamanın olduğu ancak sigma yakınsamasının mevcut olmadığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. İller arasında kişi başına gelir düzeyi birbirine yaklaşma-
sına karşın, bölgesel bazda yapılan analizlerde beta yakınsama bulgusuna 
rastlanmamıştır. Diğer bir deyişle, Yunanistan’da bölgelerarası gelir eşitsiz-
liği söz konusudur. Bunun nedeni, üretimin ve nüfusun belli merkezlerde 
yoğunlaşması olarak yorumlanmaktadır. Lee’nin (2009), 25 OECD ülkesi 
için 1975-2004 yıllarını kapsayan ve dinamik panel data yaklaşımını kul-
landığı çalışmasında, hizmet sektöründe çok az ve neredeyse yok denilecek 
ölçüde yakınsamaya rastlanırken; imalat sektörü lehine daha güçlü yakın-
sama bulguları elde edilmiştir.

Buna karşılık Siriopoulos & Asteriou (1998), Yunanistan’da bölgeler ara-
sında yakınsamanın olmadığı sonucuna varmıştır. Sachs, Bajpai & Ramiah 
(2002), Hindistan’da eyaletler arasında yakınsama bulamamıştır. Dobson 
& Ramlogan (2002), Güney Amerika ülkeleri arasında yakınsama olma-
dığı bulgusunu elde etmiştir. Unger’da (2005) Meksika’da bölgeler arasında 
yakınsama olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Braga (2006) Portekiz’de bölge-
ler arasında kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla ’da (KBGSYİH) sigma 
yakınsamasının olmadığını ancak sanayi ağırlıklı bölgelerde koşullu beta 
yakınsamasının varlığını tespit etmiştir. 

Solow geleneğine bağlı tipik Neoklasik büyüme modelleri, göreli 
yoksul bölgelerin ya da ülkelerin gelişmiş bölge ya da ülkelere göre daha 
hızlı büyüme eğiliminde olacağını belirtmektedir. Bu özellik ise koşullu 
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β  yakınsaması olarak ifade edilmektedir. Solow büyüme modeline göre, 
tasarruf, yıpranma, nüfus büyüme oranının ve de teknoloji düzeyinin 
aynı olduğu ülkeler, aynı durağan durum ile karşı karşıyadırlar. Böylece 
ülkeler aynı durağan durum kişi başına hasıla düzeyine sahip olurlar. Bu 
ise aynı durağan durumla karşı karşıya olan ülkelerden fakir (kişi başına 
hasıla düzeyi daha düşük) olanların, zengin (kişi başına hasıla düzeyi daha 
yüksek) olanları bir süre sonra yakalayacaklarını içermektedir. İktisat 
literatüründe buna “mutlak yakınsama hipotezi” denilmektedir. “Bir 
ekonomi kendi durağan durum değerinin ne kadar altındaysa o kadar hızlı 
büyür” biçiminde de ifade edilen bu hususa, “geçiş süreci dinamiği ilkesi” 
adı verilmektedir (Solow, 1956; 1957).

Neoklasik büyüme modelinde tüm ekonomilerin, farklı faktör 
koşullarına sahip olabilmelerine karşın, aynı teknolojik düzeyde oldukları 
kabul edilmektedir. Modelin varsayımları olarak, nüfusun büyüme oranı ile 
tasarruflar dışsal birer değişken olarak alınmıştır. Gelir durağan durumdadır 
(sabittir) ve sermaye azalan verimler yasasına tabidir (Rassekh, Panik & 
Kolluri, 2001:148). β  yakınsama testi, sermayenin azalan getirisi nedeniyle, 
durgunluk durumlarının oransal olarak daha altında olan ekonomilerin 
daha hızlı bir büyüme eğiliminde olacağını göstermektedir (Lee, 2009: 226). 

Yapılan çalışmalar genellikle bu analiz ile örtüşmekte ve dünyada, 
benzer koşullarda bulunan ülkeler arasında genel bir yakınsamanın 
olduğu görülmektedir. Benzer kültür ve politikalara sahip ülkelere ilişkin 
örneklemler için yapılan araştırmalar, ekonomilerin yaklaşık yılda %2 
oranında birbirlerine yakınsadıklarını ortaya koymaktadır. Diğer bir 
deyişle, fakir ve zengin ülkeler arasındaki fark her yıl yaklaşık %2 oranında 
azalmaktadır. 1860’lardan günümüze kadar olan gelişim süreciyle ABD 
bunun güzel bir örneğidir (Mankiw, 2007). Diğer bir örnekte ise, Japonya 
ve Almanya’nın ABD’den daha hızlı büyüyerek, zamanla bu ülkenin kişi 
başına gelir düzeyine yaklaştıkları görülmüştür. Benzer şekilde, OECD veya 
AB ülkeleri içinde de önemli bir yakınsamanın ortaya çıktığı bilinmektedir. 
Günümüzde ise, AB’ye yeni katılan son üye ülkelerin kişi başına gelir 
düzeylerinin AB ortalamasına yakınsaması beklenmektedir.

Yakınsama kavramı Beta yakınsama ( β ) ve Sigma yakınsama (σ ) 
olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanabilir (Benos and Karagiannis, 2008). 
Göreli yoksul ülkeler, gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyüme eğiliminde ise 
bu yakınsama süreci “beta yakınsaması” olarak adlandırılmaktadır (Barro 
& Sala-i Martin, 1995: 383). Betanın burada kısaca yakınsama hızını 
gösterdiğini söylemek mümkündür. Beta yakınsaması, mutlak yakınsama 
(absolute convergence) ya da koşulsuz yakınsama (unconditional 
convergence) ile koşullu yakınsama (conditional convergence) olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Mutlak yakınsamada, ekonomilerin teknoloji, 
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kurumsal yapı, tasarruf oranı gibi faktörler açısından aynı durumda olduğu 
varsayılmaktadır. Koşullu yakınsamada ise ekonomiler arasındaki bu tür 
farklılıkları yansıtacak değişkenler modele eklenmektedir.

Sigma yakınsaması, ülkeler ya da bölgeler arasındaki gelir dağılımıyla 
ilgilenmektedir. Karşılaştırılan ülkelerin ya da bölgelerin kişi başına reel 
GDP değerlerinin dağılımı zaman içerisinde küçülüyorsa, sigma yakınsama 
sürecinin gerçekleştiği söylenebilir (Lee, 2009: 226). Yani .tTt σσ 〈+  Burada tσ  
ülkelerarasındaki )log( ,tiy ’nin t anındaki standart sapmasıdır. Karşılaştırılan 
iki ülke arasında reel GDP düzeylerinin aynı olmaya başladığı gözleniyorsa, 
göreli yoksul ülke ya da bölge daha hızlı büyümektedir. Sigma yakınsamada 
standart sapma zamana bağlı olarak azalıyorsa yakınsamanın varlığını, aksi 
durum ise ıraksamayı göstermektedir (Sala-i-Martin, 1996: 1020).

Sala-i-Martin’nin temel modeli; üretimin tek sektörde yapıldığı, Harrod 
tipi bir üretim teknolojisinin olduğu ve teknoloji faktörünün dışsal olarak 
belirlendiği, mal ve faktör fiyatlarının tam rekabet piyasası koşullarında 
belirlendiği, devletin olmadığı kapalı bir ekonomi varsayımına dayanan 
Neoklasik bir büyüme modelidir. Model kapsamında emek arzını belirleyen 
nüfus artış hızı sabit bir katsayı olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle 
nüfus artış hızı n dışsal bir unsur olarak tanımlanmaktadır ve 0/ 〉=

•

nLL
’dır. Model kapsamında firmalara ilişkin üretim fonksiyonu ve hane halkları 
fayda fonksiyonları aşağıdaki gibidir.

),ˆ(ˆ kfy = αα −= 1
,,, tititti LKAY  ve 10 〈〈α     )1(  
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Denklem (1)’ de Y çıktı miktarını, K  sermaye stokunu, L emek 
stokunu, α sermaye birikim oranını, i söz konusu ekonomiyi ve t de zamanı 
ifade etmektedir. Modelde  A  teknoloji düzeyi tüm ekonomiler için veri 
olarak alınmıştır. Diğer bir ifadeyle Harrod tipi nötr teknolojik gelişme 
yani ölçeğe göre sabit getirili teknolojik gelişme söz konusudur ve teknoloji 
faktörü dışsal bir faktör olarak belirlenmektedir. (2) numaralı denklemde 
ise u hane halklarının fayda fonksiyonunu tanımlamaktadır ve sırasıyla c 
marjinal tüketim eğilimini, n nüfus artış oranını ve ρ de hane halklarının 
dönemler arası tüketim karalarını almalarını sağlayan indirgeme oranını 
ifade etmektedir ve fayda fonksiyonu maksimizasyonunun birinci sıra 
koşulu [ ]ρδ

θ
−−=

•

)ˆ(1/ kfcc ’dir.

Neoklasik büyüme modeli kapsamında yakınsama hızı ( β ) ise 
aşağıda ifade edilen temel Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan 
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ve sermaye birikimi denkleminden hareketle elde edilmektedir. Bu 
bağlamda (1) numaralı üretim fonksiyonu denklemi sermaye stoku için 
yeniden düzenlenecek olursa (3) numaralı sermaye birikimi denklemine 
ulaşılmaktadır. 

   
)3(

Denklemde;  s marjinal tasarruf eğilimini, k  sermaye birikimini, n  
nüfus artış oranını, g verimlilik artış oranını (rate of productivity growth) 
ve δ da amortisman oranını tanımlamaktadır ve dir.

(1) numaralı denklem durağan durum sermaye stoku cinsinden 
yeniden düzenlendiğinde aşağıda gösterilmiş olan (4) numaralı durağan 
durum sermaye birikimi denklemine ulaşılmaktadır.

           
)4(

(4) numaralı denklemde s teriminin yerine 
)(
)(

∗

∗++
kf

kgn δ
ifadesi 

yazılıp denklem yeniden düzenlendiğinde (5) numaralı denklem elde 
edilmektedir.

            )5(   

Durağan durum varsayımı altında (5) numaralı denklem yeniden 
düzenlenir ve aşağıdaki ifade (5) numaralı denkleme eklenirse (6) ve (7) 
numaralı denklemler elde edilmektedir.

(6)

(7)

(7) numaralı denklem logaritmik formda yeniden düzenlendiğinde ise (8), (9) ve 
(10) numaralı denklemlere ulaşılmaktadır.
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(8)

(9)

(10)

(8) ve (9) numaralı denklemlerde t0 başlangıç dönemini, t1 bir sonraki 
dönemi ifade etmektedir.

Bu bağlamda Sala-i-Martin (1996) tarafından yakınsama süreçlerine 
ilişkin olarak üç farklı durum aşağıdaki Şekil 1. yardımıyla gösterilmiştir. 
Şekil 1.’de Panel A’da göreli olarak fakir olan B ülkesinin A ülkesine kıyasla 
daha hızlı büyüdüğü ve t+T döneminde A ülkesini yakaladığı yakınsama 
süreci gösterilmektedir ve Panel A’da hem β hem de σ yakınsamasının 
gerçekleştiği görülmektedir.

Panel B’de ise göreli olarak daha fakir olan B ülkesi ile göreli olarak 
daha zengin olan A ülkesi arasındaki ıraksama süreci gösterilmektedir. 
Dolayısıyla Panel B aynı zamanda β ve σ yakınsamasının gerçekleşmediği 
durumu ifade etmektedir.

Panel C’de ise yine B ülkesi A ülkesine göre daha hızlı büyümekte ve A 
ülkesini geçmektedir. Bu durumda β yakınsaması gerçekleşirken σ yakınsama 
süreci gerçekleşmemektedir. Bu durum β yakınsamasının σ yakınsaması için 
gerekli fakat tek başına yeterli bir süreç olmadığı anlamına gelmektedir.
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3. VERİ SETİ VE YÖNTEM

Çalışma kapsamında analiz edilen ülkeler OECD ülkeleridir. Türkiye’nin 
de içerisinde yer aldığı bu ülkelerden Dünya Bankası İstatistiki Veri 
Tabanlarından 25 tanesi için sağlıklı verilere ulaşılabilmiş ve 1984-2015 
dönemini kapsayan bir panel veri seti oluşturulmuştur. Bu ülkeler sırasıyla; 
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İsveç, İzlanda, Japonya, 
Kanada, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz,  Şili, Türkiye, Yeni Zelanda 
ve Yunanistan’dır.

Çalışmada teknoloji faktörünün göstergesi olarak yerleşiklere ve 
yerleşik olmayanlara ait patent başvuru sayıları kullanılmıştır. Teknolojik 
yakınsama analiz edilirken OECD ülkeleri içerisinde patent başvuru sayıları 
sıralamasında ilk sırada yer alan ABD referans ülke olarak alınmıştır. Analiz 
kapsamında ele alınan her bir OECD ülkesi için yerleşik olmayanlara 
ait patent başvuru sayıları serisi (x1t), ABD’deki yerleşik olmayanlara ait 
patent başvuru sayıları serisinden (x2t) çıkartılarak xt serisi (xt=x1t−x2t) 
oluşturulmuştur. Aynı şekilde her bir OECD ülkesi içinde yerleşiklere ait 
patent başvuru sayıları serisi (y1t), ABD’deki yerleşiklere ait patent başvuru 
sayıları serisinden (y2t) çıkartılarak yt serisi (yt=y1t−y2t) oluşturulmuştur.

Çalışmanın yöntem kısmında öncelikle seriler arasında yatay kesit 
bağımlılığının olup olmadığı analiz edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığının 
tespitinden sonra ise yatay kesit bağımlılığı altında panel birim kök 
sınaması yapan Peseran (2006) tarafından geliştirilen ikinci nesil CADF 
sınaması yapılmıştır. Zira panel birim kök testleri ile bireysel veya ortak 
birim kökün varlığının reddedilmesi durumunda serilerin durağan olduğu 
ve dolayısıyla yakınsama sürecinin doğrulandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

CADF sınamasının yapılan simülasyonlar sonucunda gerek  ∞→N  

gerekse NT 〉  ve TN〉  durumları için geçerli ve anlamlı istatistiksel 
sonuçlara ulaştığı görülmüş, Im, Peseran & Shin (1997; 2003)’nin 
çalışmalarındakine benzer şekilde aşağıdaki temel ADF denkleminden 
hareketle tüm seriler için ortak ve her seri için ayrı ayrı tanımlanan seriye 
özgü iki farklı kısımdan oluşan bir hata terimi tanımlaması yapılmıştır. 
Diğer bir deyişle yatay kesit bağımlılığı altında mekânsal korelasyon da 
dikkate alınmıştır (Bozkurt, 2012).
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Denklemlerde iλ  ifadesi her bir kesite ilişkin bağımsız zaman etkisini 
ifade etmektedir ve şok ve/veya kriz gibi dışsal süreçlerin varlığında her 
bir kesit için söz konusu şok ve/veya kriz gibi dışsal süreçlerin etkilerinin 

farklı olacağını ifade etmektedir. Denklemdeki tf  ifadesi ise tüm kesitler 
için ortak gözlenemeyen zaman etkisini ifade etmektedir ve durağan 

olduğu varsayılmaktadır. Denklemdeki ti,ε  değeri her bir kesite ilişkin 
hata terimini ifade etmektedir ve kesitten kesite farklılık gösteren özdeş 
dağılmış bir değerdir (Bozkurt, 2012).

CADF testinin boş ve alternatif hipotezleri ise aşağıdaki gibidir 
ve SURADF testindekine benzer şekilde tüm kesitler için ayrı ayrı 

hesaplanmış olan β  katsayılarına ilişkin t  değerleri kritik değerler ile 
karşılaştırılmaktadır. CADF testinin kullanmış olduğu ADF denklemi 
aşağıdaki gibidir ve ∞→N iken denklem EKK ile tahmin edilmekte 
ve hangi kesitlerin durağan olduğuna ve/veya durağan olmadığına karar 
verilmektedir (Bozkurt, 2012).
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SURADF testinden farklı olarak CADF testinde kritik değerler Peseran 
(2006) tarafından yapılan simülasyon sonuçları ile tablolaştırılmıştır. 

TN〉  durumu için aşağıda da gösterilmiş olan  istatistiği 
hesaplanmaktadır ve bu istatistiğe CIPS  istatistiği de denilmektedir. 

 ve/veya CIPS  istatistiğinin NT 〉  durumu içinde iyi sonuçlar 
verdiği görülmektedir (Bozkurt, 2012).

       
(14)

Her bir kesit için durağanlık sınaması yapılmasının temel mantığı şokların 
seriler üzerindeki kalıcı ve geçici etkilerinin her bir kesit için sınanmak 
istenmesidir. Zira şoklar geçici ise seriler durağan olacak, tersi durumda 
seriler durağan değilse seriler durağan olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada 
her bir kesit için durağanlık sınaması yapmak kaçınılmaz olmaktadır.
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Gerek SURADF gerekse CADF testleri yatay kesit bağımsızlığı 
varsayımı altında geliştirilen testlerdir ve bu noktada öncelikle yapılması 
gereken kesitler arasında bir bağımlılık ilişkisinin olup olmadığının test 
edilmesidir. Bu bağlamda zaman ve kesit boyutunun farklı varyasyonları 
için üç farklı  LM  test istatistiği hesaplanmaktadır. Bunlardan ilki ninN '
sabit ve ∞→T  durumu için geliştirilen Breusch & Pagan (1980)’nın 
LM testinin panel uygulaması olan 1CDLM  test istatistiğidir ve kesitler 
arasında ilişki yoktur boş hipotezi altında aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır 
(Bozkurt, 2012).
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Formüldeki ji,ρ̂  ifadesi her bir kesite ilişkin denklemlerin EKK tahmini 
ile elde edilen artıklar arasındaki yatay kesit korelasyonlarının tahminleridir 

ve 1CDLM  testi ile lerji 'ˆ ,ρ  arasında korelasyon olmadığı boş hipotezi 

sınanmaktadır. lerji 'ˆ ,ρ  ise aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Yılgör, 
2008).

∑∑

∑

==

===
T

t
tj

T

t
ti

T

t
tjti

ijji

uu

uu

1

2
,

1

2
,

1
,,

,,

ˆˆ

ˆˆ
ˆˆ ρρ

                    

 (16)

İkinci test istatistiği ise aynı anda hem ∞→N   hem de ∞→T durumu 
için Peseran (2004) tarafından geliştirilen kesitler arasında ilişki yoktur 

boş hipotezi altında normal dağılıma sahip 2CDLM  test istatistiğidir ve 
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

)1,0(~)1ˆ(
)1(

1 1

1 1

2
,2 NT

NN
CDLM

asyN

i

N

ij
ji∑∑

−

= +=

−
−

= ρ
              

(17)

Üçüncü test istatistiği ise TN〉  durumu için yine Peseran (2004) 
tarafından geliştirilen kesitler arasında ilişki yoktur boş hipotezi 
altında normal dağılıma sahip CD test istatistiğidir ve aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır.
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Gerek birinci nesil panel birim kök testleri gerekse şu ana kadar anlatılmış 
olan ikinci nesil panel birim kök testleri veri üretme sürecinde yapısal 
kırılmaların yaşanmadığını varsaymakta ve sürecin doğrusal bir süreç 
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olduğu vurgulanmaktadır. Ancak zaman serisi analizinde de hatırlanacağı 
üzere yapısal kırılmalar dikkate alınmadığında Dickey-Fuller tipi zaman 
serisi birim kök testlerinin boş hipotezi ret etme sıklığı düşmektedir ve aynı 
sorun panel birim kök testleri içinde geçerli olmaktadır (Granger, 1969).

4. UYGULAMA SONUÇLARI

Çalışma kapsamında öncelikle xt serisinin yatay kesit bağımlılığı içerip 
içermediğinin tespiti için Breusch Pagan’nın LM Testi yapılmıştır. Tablo 
1’de de görüldüğü üzere xt serisi için yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiştir.

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları-I

Değişkenler Breusch Pagan LM 
Test İstatistiği Olasılık Değeri

xt 654.42 0.0000

İkinci aşamada, xt seri grubu için yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiş ve 
ikinci nesil birim kök testlerinden CADF Panel Birim Kök Testi ile serilerin 
durağan olup olmadığı incelenmiştir. xt seri grubu için yapılan CADF testi 
sonucunda Tablo 2’de de görüldüğü üzere serinin düzeyde durağan olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu noktada serinin bir gecikmeli değeri 
CADF testine tabi tutulmuş ve serinin bir gecikmeli olarak durağanlaştığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2. CADF Panel Birim Kök Test Sonuçları-I

Z[t-bar] Olasılık Değeri

xt

Düzeyde -0.697 0.243
Bir Farkta -16.473 0.000

Diğer bir ifade ile Tablo 2’ye bakıldığında CADF test istatistiği sonucuna 
göre Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı söz konusu 26 OECD ülkesine ait 
yerleşik olmayanlara ait patent başvuru sayılarının 1984-2015 dönemi için 
ABD’nin yerleşik olmayanlara ait patent başvuru sayılarına yakınsadığı 
tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında yt serisinin yatay kesit bağımlılığı içerip 
içermediğinin tespiti için yine Breusch Pagan’nın LM Testi yapılmıştır. 
Tablo 3’de de görüldüğü üzere yt serisi için yatay kesit bağımlılığı tespit 
edilmiştir.

Tablo 3. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları-II

Değişkenler Breusch Pagan LM 
Test İstatistiği Olasılık Değeri

yt 10639.28 0.0000
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Bu noktada, yt seri grubu için yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiş ve 
ikinci nesil birim kök testlerinden CADF Panel Birim Kök Testi ile serilerin 
durağan olup olmadığı incelenmiştir. yt seri grubu için yapılan CADF testi 
sonucunda Tablo 4’te de görüldüğü üzere serinin düzeyde durağan olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu noktada serinin bir gecikmeli değeri 
CADF testine tabi tutulmuş ve serinin bir gecikmeli olarak durağanlaştığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2. CADF Panel Birim Kök Test Sonuçları-I

Z[t-bar] Olasılık Değeri

yt

Düzeyde 3.174     0.999
Bir Farkta -16.970    0.000

Diğer bir ifade ile Tablo 4’e bakıldığında CADF test istatistiği sonucuna 
göre Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı söz konusu 25 OECD ülkesine ait 
yerleşiklere ait patent başvuru sayılarının 1984-2015 dönemi için ABD’nin 
yerleşiklere ait patent başvuru sayılarına yakınsadığı tespit edilmiştir. 

5. SONUÇ

Dünya ekonomisinin son çeyrek asrına bakıldığında küreselleşme süreci 
ile ortaya çıkan uluslararası rekabet sürecinin küresel ticaretin yapısını 
değiştirdiği ve dış ticarette rekabetçi avantajlar yaratmanın, ülkelerin 
teknoloji kapasiteleri ile yeni teknoloji kapasiteleri geliştirebilme yetenekleri, 
dolayısıyla teknolojik bilgi yaratabilme yetileri ile doğrudan ilişkilendirilen 
bir sürecin yaşandığı görülmektedir. Dolayısıyla küresel ölçekte rekabet 
olgusunun; fiyat ve faktör maliyetleri merkezli bir anlayıştan, daha ziyade 
yeni ürün ve üretim süreçlerini geliştirebilmenin en önemli faktörü olan 
teknoloji merkezine doğru kaydığı söylenebilir (Bozkurt, 2007). 

Diğer taraftan günümüz dünyasında uluslararası ticaretin mal bileşimine 
bakıldığında ise yüksek teknolojik içeriğe sahip ürünlerin, yaratılan net 
katma değer anlamında, toplam dünya ticaret hacmi içerisindeki payının 
giderek arttığı ve ülkelerin bu bağlamda yüksek teknolojik içeriğe sahip 
ürünlerin üretiminde uzmanlaşmaya çalıştıkları söylenebilir. Zira yüksek 
teknolojik içeriğine sahip ürünlerin ortaya koymuş olduğu yüksek katma 
değer artışları ve tekelci avantajlar, bu süreci her geçen gün daha da cazip 
hale getirmektedir (Bozkurt, 2007). 

Bu bağlamda; bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin de içerisinde yer 
aldığı Dünya Bankası İstatistiki Veri Tabanlarından sağlıklı verilere ulaşılabilen 
25 OECD ülkesi ile teknolojik gelişmişlik açısından dünyada ilk sırada yer 
alan ve bir OECD ülkesi olan ABD arasında teknolojik olarak her hangi bir 
yakınsama sürecinin olup olmadığını ampirik olarak analiz etmektir.
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Bu kapsamda Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı sağlıklı verilere ulaşılan 
25 ülke için 1984-2015 dönemini kapsayan bir panel veri analizi yapılmıştır. 
Çalışmada teknolojik gelişmelerin göstergesi olarak ise söz konusu OECD 
ülkelerinde gerek yerleşiklerin gerekse yerleşik olmayanların yapmış 
olduğu patent başvuruları kullanılmıştır.  Çalışma kapsamında analiz edilen 
ülkeler ise sırasıyla; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, 
İsveç, İzlanda, Japonya, Kanada, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz,  
Şili, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan’dır. 

Bu bağlamda yapılan analizler sonucunda Türkiye’nin de içerisinde yer 
aldığı söz konusu 25 OECD ülkesinin 1984-2015 dönemi için gerek yer-
leşiklerin gerekse yerleşik olmayanların yapmış olduğu patent başvuruları 
kapsamında ABD’ye teknolojik olarak yakınsadığı tespit edilmiştir.
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TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNİN MAKROEKONOMİYE 
ETKİLERİ

MACRO ECONOMIC EFFECTS OF ENERGY CONSUMPTION 
IN TURKEY

Muharrem BAKKAL1

ÖZET

Dünyada ve Türkiye’de Enerji konusu daima gündemdedir. Ülke ekonomilerinin 
özellikle büyüme ve kalkınmada en önemli girdilerindendir. Enerji konusu 
sürekli olarak dünyadaki tüm ülkelerin gündemine oturmuş durumdadır. Bütün 
sanayinin dönebilmesi ve işlemesi tamamen enerjiye bağlıdır. Enerji sayesinde 
ülke çıkarları korunur. Bütün ülkeler enerjide dışa bağımlılığı istemezler. Bunu 
azaltmak için de her türlü girişime başvururlar. Enerjide daima çevreyi en az 
kirleten enerjiler önemlidir. Son yıllarda Dünyada enerji konusunda yenilenebilir 
enerji kaynaklarına olan talep çoğalmıştır. Türkiye’de bu enerji kaynağı potansiyeli 
mükemmel olmasına rağmen pek fazla kullanılmamaktadır. Üretim açısından 
da yenilenebilir enerji kaynakları en düşük seviyededir. Bunun çok kısa sürede 
arttırılması gerekmektedir. Ülkeler ekonomik büyümeyi sağlayabilmeleri için 
enerji konusunu göz ardı edemez. Çünkü enerji ekonomik büyüme ve kalkınma için 
son derece önemlidir. Enerji istenilen ölçüde sağlanamadığı takdirde ülke üretim 
yapamamakta ve ekonomik büyümede istenilen ölçüde gerçekleşememektedir. 
Emek ve sermayeyi ancak enerjiye gereken önemi verdiğiniz takdirde daha verimli 
hale getirebilirsiniz. Günümüzde enerji sayesinde insanların yaşam standartları 
yükselmektedir. Özellikle ülkemizde enerji arzı, talebi karşılamamaktadır. Oysaki 
enerji üretimde gizlidir. Enerji olmadan üretim yapmamız mümkün değildir. 
Türkiye son yıllarda yaptığı teşvik ve yatırımlarla ülkenin dışa bağımlı hale 
gelmesini önlemiştir. Olaya bu açıdan baktığımızda ülkedeki yaşam standardı 
yükselmiştir. Eğer bu konuya gereken önem verilmemiş olsa idi Türkiye’nin 
kalkınmasındaki rakamların artışı mümkün olmayacaktı. Eğer bir ülke enerji 
konusunda dışa bağımlı ise üretilen malların fiyatları çok yüksek olacak bu da 
diğer Dünya malları ile rekabeti zorlaştırdığı gibi kalkınmayı da olumsuz yönde 
etkileyecektir. O halde hali hazırda mevcut olan enerji kaynakları etkin bir şekilde 
ve verimli olarak kullanılmalıdır. Türkiye enerjinin %70’ini dışarıdan temin 

1     Dr. Öğr. Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi / SBMYO Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Bölümü mbakkal@nku.edu.tr
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etmektedir. Bu dış bağımlılık Türkiye için cari açık sorununu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Enerjide ki arz ve talep dengeye gelmemektedir. Ekonomik gelişim 
ancak yüksek enerji tüketimi ile mümkün olmaktadır. Enerji tüketimi arttığı 
takdirde beraberinde ekonomik büyüme gerçekleşecektir. Enerji de talep arttığı 
takdirde bunun sonucunda yetersiz bir enerji arzı mevcutsa bu da Türkiye’de cari 
açığın artması demektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Cari Açık, Enerji Politikaları ve Kalkınma

ABSTRACT

Energy in the world and Turkey is always on the agenda. The country’s 
economies are particularly important inputs to growth and development. Energy 
has always been on the agenda of all countries in the world. The entire industry 
can be turned around and its operation is completely energy dependent. Thanks to 
energy, country interests are protected. Countries do not want to depend on foreign 
energy. In order to reduce this, all kinds of entrants apply. The energies sources 
that always pollute the environment are always important. In recent years, demand 
for renewable energy resources has increased in the world. Although this energy 
source potential is excellent in Turkey, it is not used much. Renewable energy 
sources are the lowest in terms of production. This needs to be increased very 
soon. Countries can not ignore the energy issue so that they can provide economic 
growth. Because; energy is crucial for economic growth and development. If the 
energy can not be provided at the required level, the country can not produce 
and it can not be achieved in the economic growth. You can only make labor and 
capital more productive if you give importance to energy. Nowadays, life standards 
of people are rising thanks to energy. In particular, the supply of energy in our 
country does not meet the demand. However, energy is hidden in production. It 
is not possible to produce without energy. Turkey has prevented the country from 
becoming outsider dependent with the incentives and investments it has made in 
recent years. When we look at it from this perspective, the standard of living in the 
country has increased. If this issue is not given due importance, it would not be 
possible to increase the numbers in Turkey’s development. If a country is foreign 
dependent on energy, the prices of produced goods will be very high, which will 
make competition with other world goods more difficult and affect development 
in the negative. The existing energy resources must then be used effectively and 
efficiently. Turkey supplies 70% of the energy from the outside. This external 
dependence affects the current account deficit problem for Turkey negatively. 
Energy supply and demand are not in balance. Economic development is only 
possible with high energy consumption. If energy consumption increases, economic 
growth will take place. If energy demand increases and there is insufficient energy 
supply as a result of this, this means that the current deficit in Turkey increases.

Keywords: Energy, Current Account Deficit, Energy Policies and Development
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1. GİRİŞ 

Enerji kaynakları Dünya kurulduğu günden beri çok büyük bir öneme 
sahiptir. Enerji kaynakları içerisinde en önemlilerinden biri ısı enerjisidir. 
Bunlar içerisinde en önemlilerinden biride petroldür. Dünyada ki gelişmiş 
olan ülkeler enerji piyasaları üzerinde odaklanmıştır. Bunlar uluslararası 
petrol sermayesini istedikleri alanlara yönlendirmektedir. Siyasal ve 
iktisadi mekanizmalar enerji sektörü ile yakından ilgilenmektedir.  Fosil 
enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması gerçeği yeni enerji 
kaynaklarının aranması gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye bu açıdan 
potansiyeli zengin bir ülkedir. Rüzgar ve güneş enerjisini değerlendirmek 
adına yeni yatırımların yapılması Türkiye’de ki enerji açığının kapanmasına 
büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’de sosyal refahın artması için enerji 
sektörüne düğer gelişmiş olan ülkelerde ki gibi gereken önem verilmelidir. 
Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olduğu takdirde istenilen 
ölçüde kalkınmayı gerçekleştiremeyecektir. Son yıllarda Türkiye’de 
petrol, doğalgaz, kömür ile ilgili araştırmalar yapıldığı gibi yenilenebilir 
enerji içinde gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Bugün Dünya savaşlarının 
çıkmasında ve Ortadoğu’nun işgalinde en önemli faktör enerjidir. Gelişmiş 
ülkeler enerji sektörünü elde tuttukları takdirde sosyal refah seviyelerini 
ve ekonomik güçlerini arttıracaklardır. Türkiye’de üretim ve gelir düzeyi 
arttığı takdirde enerji kullanımı da artacaktır. Türkiye gibi hızlı büyümek 
zorunda olan gelişmekte olan ülkelerin enerjiye olan talepleri günden güne 
artmaktadır. Enerji ile insan refahı artacaktır. Çünkü; enerji ekonomik 
bir girdidir ve kalkınma için itici bir güçtür. Yatırımların yapılması için 
Türkiye’de enerjiye oldukça ihtiyaç vardır. 

2. Türkiye’de Enerji Kaynakları

Türkiye’de nüfus arttıkça enerji tüketimi sürekli olarak artmaktadır. 
Teknolojik gelişmelerin en yüksek seviyeye çıkması ve ancak enerji 
ile mümkündür. Türkiye’de bugüne kadar fosil yakıt tüketimi en önde 
gelmekteydi. Bu da insan sağlığına müthiş zararlar verdiği gibi çevreyi 
de kirletiyordu. Enerji güvenilir ve ekonomik olmak zorundadır. Aynı 
zamanda çevreye de zarar vermemesi gerekir. Çevre felaketi ekonomik bir 
kayıp demektir. Özellikle demir, çelik alüminyum, kimyasallar, çimento, 
kağıt sanayi için büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç vardır. Bu sektörlerde 
enerji maliyetleri toplam maliyetin en az %20’sini teşkil etmektedir.

2.1. Birincil Enerji Kaynaklar
Birincil Enerji Kaynakları petrol, doğal gaz, kömür ve bor madenleridir..

Birincil kaynaklar doğada hazır halde bulunurlar .Bunlar genelde 
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literatürde fosil enerji kaynağı olarak isimlendirilir. Kullanımları halinde 
eko sisteme ciddi oranda zararlar vermektedir (Doğan,2008). Petrol 19.yy 
da Amerika da evlerin gaz lambalarında kullanılmıştır. 1882 yılında Rodof 
Dizel otomobillerde içten yanmalı motorları bularak petrolün otomobil 
sektöründe kullanımını sağlamıştır. Petrol katı yakıtlara göre daha kolay 
yanıyordu. Bu yüzden otomobillerde daha çok tercih ediliyordu. Petrol gerek 
ekonomi gerekse milli güvenlik açısından son derece önemlidir. Tarımda 
sanayide, ulaşımda kullanılmaktadır. Petrolle birlikte Petro-Kimyada 
dünyada çok önemli hale gelmiştir. Petro- Kimya petrolden organik 
kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi yöntemlerinin topluca 
adıdır. Örneğin polyesterler PVC’ler bu türdendir. Petrolle ilgili çalışmalar 
ülkemizde 1954 yılında başlamıştır. Fakat bugüne kadar büyük yatırımcı 
yabancı petrol şirketleri ham petrolü kendi topraklarımızdan çıkarmamıştır. 
Yabancı şirketler Türkiye Petrollerinin üretim yapmasını istememişlerdir. 
Buda ülkemizdeki petrol üretiminin artmamasına sebep olmuştur. Sonuçta 
Milletler arası Tröstü kuran büyük petrol şirketleri dünyadaki en yüksek 
fiyattan ülkemize petrol satmaktadır. Buda ülkemizden yüz milyonlarca 
lira hem döviz hem de para ödememize sebep olmaktadır.1954 yılında 
çıkarılan petrol kanunu ile Yabancı şirketlere petrol arama ve işletme ruhsatı 
verilmiştir. Petrol sahaları için verilen bu ruhsatlar 20 yıllıktı. Bu kanunla 
yabancılara bir kapitülasyon tanınmıştı. Buna rağmen Türk petrol anonim 
ortaklığı 6327 sayılı kanuna dayanarak petrol çıkarmaya başlamıştır.2005 
yılında günlük 70.000 varil petrol eşdeğeri üretim yapmıştır.2010 yılında 2 
496 113 M. Ton,2011 de 2 367 251 M.Ton, 2016 da 2 571 928 M Ton üretim 
gerçekleşmiştir (www.enerji.gov TR.29.08.2017). Dünyada enerji talebi 
sürekli olarak artmaktadır. 2030 yılında enerji talebi yüzde 70 seviyesine 
çıkacaktır. Bu durumda Dünya alternatif enerji kaynaklarına yönelecektir. 
Bunlar içinde en önemlisi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları devreye girdiği takdirde çevresel maliyet etkilerini de 
azaltacaktır (Bessou vd,2010:4). Türkiye’de doğalgaz üretimi 1987 ve 
2002 yıllarında Trakya’da açılan 30 doğalgaz sahası ile en yüksek seviyeye 
çıkmıştır. Bugün doğalgaz rezervlerimiz 8 Milyar m2 dür. Fakat bu rakam 
2016 yılına gelindiğinde doğalgaz rezervimizin 18.8 Milyar m2 e çıkmış 
olduğunu görmekteyiz (Satman, A. 2006,ve enerji.gov.tr).

Türkiye’de hava kirliliğinin artması üzerine kömürün yerine doğalgaz 
ikame edilmiştir. 1970’de doğalgazın Ankara’da kullanıldığını görüyoruz 
daha sonra bu BOTAŞ ın gayretleri ile İstanbul’ a da taşınmıştır (Engin, 
N.2010:235-236).2016 sonu itibariyle üretilebilir gaz miktarı 20 Milyar 480 
Milyar 286 Bin 172 m2 dür. 2016 yılında üretilen gaz miktarımız 381 Milyon 
596 Bin 942m2 dür (www.pigm.gov.tr,2017). Türkiye kurulduğu günden 
beri kömür ülkemizde birincil enerji kaynağı olarak bulunmaktadır. 2000 
yılında %15.5 olarak ülkemizde tüketilirken alınan tedbirler neticesinde 

http://WWW.ENERJİ.GOV
http://www.pigm.gov.tr,2017
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2007 yılında %13.6 oranında gerilemiştir. Bugün kömür genel toplamı 
2011 de 85 Milyon 960 Bin 860 iken 2015 de 61 Milyon 929 Bin 516 tona 
inmiştir(www.enerji.gov.tr:2017). Ülkemiz yıllarca kömüre çok değer 
vermiştir. Çünkü fiyat ucuzdu ve dış piyasalardan etkilenmiyordu. 

Düşük kalorili linyit üretimi halen daha Türkiye’nin gündemindedir. 
Çevre kirliliğine gerekli önlemler alındığı takdirde üretim aktif hale 
getirilebilir. Bor günümüzün en önemli enerji kaynaklarından biridir. 
Hidrojen enerji kaynağı olarak mükemmel bir yakıttır. Diğer yakıtlar 
gibi çevreye sera gazı salınımını gerçekleştirmez. Fosül yakıtların yerine 
ikame edilebilir (Uslu,2007). Bor genellikle cam endüstrisinde, seramik, 
deterjan ve sabun gibi temizlik ürünlerinde tarımda, gübrede, inşaat 
sektöründe, izolasyonda, sınai elyaflarda, plastik maddelerde, ahşabın 
çürümesinin engellemede yanmayı engelleyici madde olarak nükleer 
enerji uygulamalarında, kalay kurşun ve bakırlarda elektronik olarak 
kullanılmasında, çeliğin sertliğinin arttırılmasında otomobil hava 
yastıklarında, kanser tedavisinde, füze yapıtlarında, atık sularda, civa 
ve kurşunların temizlenmesinde, enerji üretiminde, ısı depolamasında, 
petrol boyalarında ve zımparada kullanılan temel elementlerden biridir 
(www.etimaden.gov.tr,17.10.2017). Türkiye’de bugün bor rezervimizin 
toplamı 955.297 bin ton B2 O3 buda Dünyada ki toplam rezervlerin 
%72.1’ini kapsamaktadır.  Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları ise bizim 
ülkemizde yenidir. Son yıllarda bitmek üzere olan fosil yakıtlar çevreyi 
çok kirletmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarına gelince Bunlar; 
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidro elektirik enerjisi, jootermal enerjisi, 
biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve gelgit enerjisidir. Fosil 
yakıtlarda son yıllarda meydana gelen fiyat artışları dikkati yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bunun içinde Arge çalışmalarına 
büyük önem verilmektedir (Külebi, 2007.95). Bunun dışında jeotermal 
enerji kaynakları da Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin 
31.500wv kadar jeotermal rezerve sahiptir. Genellikle endüstriyel 
amaçlı kullanılan uygulamalar çevre kirliliğini önler (Erdener ve 
diğerleri,Ankara,2007:25-74). Türkiye’de Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
verilerine göre jeotermal potansiyelimiz elektrik olarak 2000 Mwve1 
Türkiye 31.500 MWt lik jeotermal enerji gücü ile Dünya’da ilk sıralarda 
bulunmaktadır. Türkiye’de 400 adet termal tesis bulunmakta ve 250.kişinin 
istihdam edilerek 5 Milyar Dolar net gelir elde edilmektedir (www.EİE.gov.
tr,18.10.2017). Türkiye’de 40 derecenin üzerinde yüzey sıcaklığı olan sahalar 
oldukça fazladır. Bunlar 184 adettir.En uygun sahalar Batı Anadolu’da 
bulunmakta olup bunların toplam kapasitesi 105 Mwe’dir .Bunların yakın 
gelecekte 550 mwe’e çıkacaktır. Bütün bu jeotermal kaynaklar rantabl 
şekilde değerlendirildiğinde Türkiye’ye yılda 20 milyar dolar net katkı 
yapacaktır .Tapılan çalışmalarda bu kaynakların düşük ve orta entalpili 

http://www.enerji.gov.tr:2017
http://www.etimaden.gov.tr,17.10.2017
http://www.EİE.gov.tr,18.10.2017
http://www.EİE.gov.tr,18.10.2017
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olmaları yüzünden elektrik üretimi konut sera ısıtmacılığı kimyasal madde 
üretimi deri işlemesi ve sağlık turizmi gibi alanlarda kullanılarak ülkeye 
katkı sağlamaktadır. Genellikle bu enerjinin %87 si ısıtma amaçlı olarak 
kullanılmaktadır (Gönülalan vd, 2009:265,külekçi,2009:87).

2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Jeotermal elektrik kurulu gücü en yüksek ülkelerin başında ABD 

Filipinler Endonezya ve Meksika gelmektedir. Yine ABD,Çin ve İsveç 
jeotermal ısıl kurulu gücünde en yüksek ülkeler arasındadır. Türkiye’de 
600MW\yıl jeotermal elektrik potansiyeline ve 31.500mW\yıl jeotermal 
ısı potansiyeline sahip olup maden tetkik arama enstitüsü tarafından bu 
rakamlar ispatlanmıştır (Koç,E.V Şenel M.C 2013:43). Türkiye’de 1000 
kadar yerden çıkan doğal sıcak su kaynağı vardır. Maden tetkik aramanın 
son yaptığı çalışmalarda 198 adet jeotermal alan tespit etmiştir. Türkiye’de 
en büyük jeotermal potansiyel Batı Anadolu’da vardır. Türkiye’de  jeotermal 
kaynaklar orta sıcaklıktadır. Ancak %6’sı elektrik enerjisi için uygundur 
(GEA,2013). Türkiye’de güneş enerjisinden yararlanmaya 1970 yılında 
başlamıştır. Maliyet olarak son derece düşük maliyetle kurulmaktadır. Daha 
çok güneş kolektörleri ve sıcak su ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. 
Bu sistemler Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun olarak kullanılmakta ve 
290.000 ton petrole eşdeğer bir ısı enerjisi üreterek ülkenin kalkınmasına 
yardım etmektedir (Külebi,2007:105)

Güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ülkeler arasında olan Türkiye’de 
yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saattir. Türkiye’nin en fazla güneş 
alan bölgesi Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesidir. Türkiye’de 
Kurulu olan güneş kolektörlerinden 76 TEP enerji elde edilmekte ve bu 
üretim hacmi 750.000 metreküpe kadar çıkmaktadır. Güneş enerjisinden 
ısı enerjisi yıllık üretimi 420.000 TEP’tir. Bu durumda Türkiye önem 
verilen bir ülke kullanıcısı konumuna gelmiştir. Rüzgar enerjisi Türkiye’de 
yenilenebilir enerji arasındadır. 19 ülke içinde en iyi ülkelerden biridir. 
(Uğurlu, 2009:186). Türkiye’de En Fazla Rüzgar Alan Bölgeler Ege Kıyıları 
Marmara ve Doğu Akdeniz Bölgeleridir. Türkiye’de 2015 yılında4718.3 MW 
kapasiteye ulaşan rüzgar enerjisinin GSYİH ya toplam katkısı 1.9 milyar 
dolar olmuştur. İstihdama katkısı ise 12.000 ile 15.000 kişi arasındadır. 
Ayrıca 2017 ile2035 yılları arasında cari açığın azalmasında net 12.9 milyar 
dolar katkı sağlayacaktır. Böylece dışarıdan ithal edilen 573.9 milyon 
dolarlık ithalatın da önüne geçilmiş olacaktır (Turep,  2016:27). Türkiye’de 
en önemli enerji kaynakları arasında bulunan hidrojen enerjisidir. Bu 
teknoloji rantabl kullanıldığı takdirde 1 metreküp sudan422 litre benzine eş 
değer olan enerji yani hidrojen üretilmektedir. Bugün ülkemizde Karadeniz 
bölgesinde Karadeniz’in tabanında kimyasal olarak depolanmış hidrojen 
kaynakları bulunmaktadır. Yakın gelecekte 10 veya 15 yılda teknoloji tam 
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olarak geliştiğinde doğal gaz gibi borularla ülkenin her tarafına taşınacak 
ve ekonomimize müthiş bir katkı yapacaktır (Uğurlu,2009:206). Türkiye’de 
hidroelektrik üretimi 2016 yılında 67,3 milyar KWh’dır. Bu rakam ekonomiye 
büyük bir katkıdır. Aynı yıl 597 adet HES, ile 26.681 MW güce sahip olup 
bu tüm elektrik üretimimizin %24.7’dir.Gelecekte inşa edilecek HES’ler 
ise 589 adettir. Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli sadece değerlenebilen 
216 milyar kWh dır. Türkiye’nin enerji potansiyelinin  % 37’sidir ( eie.gov.
tr.,1:2017). Ayrıca bir de Türkiye’de termik santraller bulunmakta fakat bu 
santrallerin çevreye çok büyük zararlar verdikleri için gelen hükümetlerin 
hiçbiri bu santralleri çalıştırmak istememektedir.

3. Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme ’ye Etkisi
Endüstri devrimi sonrasında artık üretim makinelerle yapılmaya 

başlanmış ve bunun sonucunda büyük bir üretim artışı gerçekleşmiştir. 
Üretimin gerçekleşmesi için mutlaka sermaye olmalıdır. Sermaye yetersizse 
yetersiz bir üretim yapılacaktır. Makineleşme ve sanayileşme hız kazandıkça 
buna paralel olarak daha fazla bir enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik 
kalkınma için en önemli girdisi enerjidir. Türkiye’de Özal Döneminde 
1980’den sonra nüfusun ve sanayileşmenin arttığını görüyoruz. Neoliberal 
politikalar sonucunda Türkiye’de daha fazla dışa açılım için enerji sektörüne 
ağırlık verilmesi gerçeği anlaşılmıştır. (Mucuk ve Uysal,105-115:2009) 
Fakat yatırımların büyük bir kısmı genellikle batıya ve kaynakların bol  ve 
ulaşım imkanlarının gelişmiş olduğu yörelere yapılmıştır (Bakkal.,2017:5).

1975-2005 yıllarında ekonomik büyüme ve elektrik enerjisi tüketimi 
için zaman serileri analizi yapmışlar. Ayrıca Johansen eş bütünleşme testi 
yapılmış. Sonuçta uzun dönemde toplam sanayi mesken elektrik tüketimleri 
arasında bir ilişkinin var olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca Vektör hata Düzeltme 
modeli de nedenselliğin yönünün elektrik tüketimlerinden ekonomik 
büyüme yönünde olduğu görülmüştür (Karl ve Kınık,2008:333-353). 
Büyüme için devlet üretim faktörlerine yatırım yapar, tasarrufları teşvik 
eder ve yönlendirir. Ayrıca harcamalar yoluyla talebi canlandırır. Alt yapı 
yatırımlarını yapar. Eğitim araştırma ve geliştirmeye son derece önem verir. 
Bunların hepsi büyüme oranlarını etkiler (Yeldan, 2010:63-66). Enerji 
talebi ile büyüme arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Bunu 
ispatlamak için petrol, elektrik ve doğalgaz bazında sektörel tüketimle 
ekonomik büyüme arasındaki ilişki ele alınarak enerji kaynağının 
büyümeyi doğrudan etkilemediği görülmüştür. Fakat yatırımların milli 
gelir içindeki payının arttırılması şartıyla gerçekleştiği görülmüştür. 
Enerji tüketimi arttıkça ekonomik büyüme de o oranda artmaktadır 
(Ulusoy.2006). Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi her 
iktisatçı ayrı bir görüşle açıklamıştır. Fakat genellikle bu ilişki içsel büyüme 
modeliyle açıklanır. Gelişmişlik düzeyi içinde en etkili olan veriler bilgi 
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birikimi beşeri sermaye ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile bir ülkenin 
teknolojik gelişmişlik düzeyinde etkili olmaktadır. Bugün az gelişmişliğin 
sebebi finansal ve reel sermaye yetersizliğidir. Fakat bu görüş yavaş yavaş 
önemini kaybetmektedir. Bugün önemli olan beşeri sermaye yeteri kadar 
sahip olamamak günümüz teknolojisini istenilen ölçüde kullanmamak az 
gelişmişliğin göstergeleri arasında bulunmaktadır. Bunların modellemesi 
içsel büyümedir (Taban, 2008:90).

4. Enerji Tüketiminin Cari Açığa Etkisi
Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunları arasında cari açık 

önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu bu sorunla 
uğraşmaktadır. Amaçları ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. Bu ülkeler 
için en önemlisi yatırımların arttırılmasıdır. Yatırımlar arttırılmasıyla 
tasarruflar azalmaya başlar. Bu cari açığın ortaya çıkması demektir. Bu 
açıklar doğrudan büyüme ile yakından ilgilidir. Büyüme oranı arttığında 
karlar artmakta sonuçta yatırımlar da artmaya başlar. Tasarruflar azalır. 
Bu durum tasarruf  yatırım dengesizliğine yol açar. Sonuçta cari açık artar.
(Yılmaz ve Akıncı,2011:363-367)Enerjinin büyük bir kısmını dış ülkelerden 
ithal eden ülkeler bunun ücretini çoğunlukla borçlanma ile karşılar. Borç 
almak faiz ödemek demektir. Sonuçta ülkenin ödemeler dengesi bozulur. 
Bu da cari açığın ortaya çıkması demektir (Karatay,2008:124). İthalatımız 
içinde en büyük pay arasında enerji ithalatı yer almaktadır.2015 yılında 
toplam ithalatımız 207 milyar203milyon 370 bin dolardır. Bunun 37milyar 
842 milyon 886 bin dolarlık kısmı enerji ithalatıdır. Bu rakam toplam 
ithalat içinde % 18’dir.

Tablo 1: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Enerji-2016
Yıllar Enerji İthalatı(milyar$)
2016 27.1
2015 37,8
2014 54,9
2013 55,9
2012 60,1
2011 54,1
2010 38,5
2009 29,9
2008 48,3
2007 33,9
2006 28,8
2005 21,2
Toplam 463,5
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Tablo 2: TUİK verilerine göre hazırlanmıştır

Yıllar Cari Açık (milyar$)
2016 32.610
2015 33.651
2014 45.800
2013 65.400
2012 47.750
2011 75.092
2010 45.447
2009 12.168
2008 40.438
2007 37.900
2006 31.316
2005 22.852

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi 2013 yılından sonra cari açıkta 
hızlı bir düşüş vardır. Bunun nedeni 2013 yılından sonra Türkiye’nin enerji 
politikası değişmiş ve yurt içinde enerji yatırımlarını arttırarak enerji 
ithalatına ödenen meblağın düşmesini sağlamıştır. 2017 yılında özellikle 
Orta Doğu’daki harbin etkisi ile ham petrol varil fiyatları 38,5 dolardan 
52 dolara yükselmiştir. Bu yüzden 2017 yılının ilk dokuz ayında enerji 
ithalatına ödenen döviz miktarı artmış bu da cari açığın büyümesine 
neden olmuştur. Türkiye’nin ekonomik yapısı gereği ihracatı arttırarak 
cari açığı kapatması olanaklı görülmemektedir. Türkiye birçok Avrupa 
Birliği Ülkesine ihracat yapmaktadır. İhracat rakamlarımız yıldan yıla 
artmaktadır. Buna rağmen cari açık kapanmamaktadır. Bunun nedeni 
enerjide çok fazla dışa bağımlı olduğumuz gibi hammadde ve ara malı 
temininde de dışa bağımlı olmamızdır. Türkiye’de dış ticaret açığının 
fazla olması cari açığın fazla olmasının temel nedenidir. İstatistiklere 
baktığımızda son 30 yıldır dış ticaret açığının cari işlemler açığından daha 
fazla olduğunu görmekteyiz. Bunun nedenleri elektrik enerjisi, doğal gaz 
ve petrol ihtiyacının dış ülkelerden temin edilmesidir. Bir diğer nedeni 
de sanayide kullanılan hammadde ve ara maddelerin de dış ülkelerden 
temin edilmesidir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltarak dış ticaret açığını 
küçültebiliriz.(www.Paraborsa.net:2017)Bütün Avrupa Birliği Ülkeleri 
aynı politikayı izlemektedir. Dışa bağımlı olmamak için kendi doğal 
kaynakları içinde bulunan kömür enerjisini çevre ile uyumlu hale getirmek 
için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır(Hekimler, 2017: 13). Bunun yanı 
sıra Türkiye’de yörelere göre ayarlanmış teşvik sistemi ile de yatırımcılara 
gerekli imkânlar sunulmaktadır (Bakkal,2017:8). Bununla ilgili Türkiye 
Cumhuriyet’ini dünyaya en iyi şekilde tanıtan devlet adamlarımız 



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V404

ülkemizin gelişimiyle ilgili dersler vermektedir. Bu hususta lider olarak tüm 
dünyaya kendini kabul ettirmiştir. Çünkü bu dünyada ‘’lider olunmaz, lider 
doğulur’’ diyerek tüm Orta Doğu politikasının değişimine neden olmuştur 
(Kantar.2016:674).

5. SONUÇ

Sanayi devriminden günümüze kadar geçen yıllarda Dünya’da ve 
Türkiye’de ülkelerin enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Enerjide yer altı 
kaynaklarının % 65’i Orta Doğu’dadır. Bunlar fosil enerji kaynaklarıdır. 
Türkiye’de fosil enerji kaynakları çok azdır. Türkiye hızlı bir şekilde 
kentleşmekte ve sanayileşmektedir. Bu durum Türkiye’nin enerji ihtiyacını 
daha da arttırmaktadır. Enerji ihtiyacının artması daha fazla dövizin 
yurt dışına çıkmasına neden olmaktadır. Bu da ülkemizde cari işlemler 
açığının gittikçe büyümesi demektir. Burada önemli olan ekonomik 
büyümeyi düşürmeden ithal enerji arzına bağımlılığı en asgari düzeye 
indirmektir. Enerji arzı yanında enerji verimliliğini de yükseltmeliyiz. Eğer 
bunu başarabilirsek kısa ve uzun dönemde gayri safi yurt içi hasılanın da 
büyümesini sağlamış oluruz. Türkiye enerjide fiyat ve vergi politikalarını 
yeniden gözden geçirmeli ve üretici kesime düşük maliyetlerle enerji 
sağlayarak ekonomik büyümeye ivme kazandırmalıdır. Türkiye’de yerli 
enerji kaynaklarına yatırım yapılması için müteşebbislere bu yönde teşvik 
verilmelidir.  Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
önem vermelidir.
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İSTİHDAM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ, GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ 

VE GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: MUĞLA 
ÖRNEĞİ1

ENTREPRENEURSHIP TRAINING IN THE FRAMEWORK 
OF EMPLOYMENT POLICIES, ENTREPRENEURSHIP 

TENDENCY AND FACTORS EFFECTING 
ENTREPRENEURSHIP: MUĞLA CASE

Gülay ÖRMECİ GÜNEY2

ÖZET

Global değişimlerin etkisiyle dönüşen üretim sistemine bağlı olarak girişimciler 
küresel ölçekte etkinliklerini arttırmışlardır. Bireylerin kendi iç motivasyonlarını 
yapacakları işe yansıtma kapasitesinin üretim gücüne dönüştüğü küçük ve orta 
ölçekteki işletmelerin sayısının artmasının, istihdam yaratma ve ekonomik 
büyüme için oldukça etkili olduğu varsayımı ile kamu otoriteleri de büyüme ve 
kalkınma stratejilerinde küçük ve orta ölçekteki işletmelerin kurulması yönündeki 
desteklerini çeşitlendirmişlerdir. Hatta kurulan işletmelerin istihdama yapacakları 
katkıyı desteklemek amacıyla da farklı uygulamaları hayata geçirmişlerdir. 

Ekonomik kalkınmada ve istihdama katkı sağlamada önemli bir rol üstlenen 
girişimciler,  günümüzde kamunun aktif istihdam politikaları çerçevesinde ele 
alınmaktadır. Bu politikaları desteklemek amacıyla Türkiye İş Kurumu, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşları paydaşlığında yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
yapılmaktadır. Girişimcilik eğitimi alanların, iş fikirlerini geliştirmeleri ve başarılı 
bir işletme kurabilmeleri için, iş kurma ve yürütme bilgi ve becerilerini kazandırma 
ve rekabet güçlerini geliştirmelerine yönelik katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Girişimcilik eğitimlerinin, katılımcılara sağladığı faydanın ölçülmesi ve 
sonuçların aktif istihdam politikalarının geliştirilmesinde kullanılması ülke 
ekonomisi için oldukça önemlidir.  Yapılan bu çalışma ile Muğla’da girişimcilik 
eğitimi alanların girişimcilik eğilimi düzeyleri ile girişimcilik eğilimi faktörlerinin 
belirlenmesi ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formları Muğla Ticaret 
Odası eğitimlerine katılanlara uygulanmıştır. Uygulanan anketler ile elde edilen 
veriler SPSS programı ile değerlendirilerek, faktör analizi ile girişimcilik eğilimi 
faktörleri belirlenmiş ve farklılık  analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Girişimcilik Eğitimi, İstihdam ve Girişimcilik Eğilimleri.

1  Bu çalışmanın ilk hali 18-20 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen 
Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu'nda sözlü ve özet bildiri olarak sunulmuş ve 
daha sonra çalışma genişletilerek makale şekline dönüştürülmüştür.

2   Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hgulay@mu.edu.tr
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ABSTRACT

Based on the production system transforming with the effect of global changes, 
entrepreneurs are becoming more important in the global scale.  The increasing 
number of small and medium-sized enterprises, where the capability of reflecting 
one’s inner motivation to production power, is very effective for creating additional 
jobs and economic growth.  Depending on this assumption, public authorities have 
diversified the methods to support the establishment of small and medium-sized 
enterprises as nation’s growth and development strategies.  They even utilized 
diversified practices in order the new established enterprises to contribute to 
increase the employment.

The entrepreneurs, having important role in economic growth and 
contributing to employment, are approached by the public authorities on the 
basis of active employment policies.  With the aim of supporting these policies, 
Practical Entrepreneurship Trainings are executed with the cooperation of 
Turkish Employment Agency,The Institution for the Support of Small and 
Medium size Enterprises and some non-governmental organizations.  In order the 
entrepreneurship trainees to improve the business ideas and establish a successful 
enterprise, the goal of the programs is to support the business establishment and 
execution knowledge and skills and improving competition advantage.

Evaluation of the contribution of entrepreneurship trainings and the use of the 
results in order to improve active employment policies is critical for our country’s 
economy.  In the study, these are aimed:  The determination of the entrepreneurship 
disposition of the trainees in Muğla and the entrepreneurship disposition factors, 
examination of the differences based on demographic properties.  The survey forms, 
prepared with this aim, are given to the trainees who attended to the trainings of 
Muğla Chamber of Commerce and Industry.  The data obtained with filled survey 
forms is evaluated via SPSS software program and differentiations are determined 
(differentiation analysis) through the factor analysis study of entrepreneurship 
tendency factors.  

Keywords: Entrepreneurship education, Employment and Entrepreneurship 
Tendency.

1. Girişimcilik 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte daha büyük önem 
kazanmaya başlayan girişimcilik kavramı orta çağdan günümüze kadar 
pek çok teorisyenin tanımlamaya çalıştığı bir kavram olarak hem işletme, 
hem de iktisat literatüründe en fazla ilgi çeken konularından biri olmuştur 
(Güney, 2008: 3& Marangoz, 2012: 1).

Girişimci, belli kurallar ve sınırlar çerçevesinde bir toplumun satın alma 
gücüyle desteklenmiş, maddi ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde karşılayabilmek 
için, toplumdaki kıt kaynakları (sermaye, bilgi, doğal kaynak, işgücü) en 
etkin bir şekilde bir araya getirmeye çaba gösteren ve yaptığı girişimin 
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sonuçlarından başarısı ölçüsünde maddi olarak etkilenen kişi veya kişiler 
olarak tanımlanmaktadır (Çetin & Yılmaz, 2007). 

Girişimcilik, kişinin yetiştiği ekonomik, sosyolojik ve psikolojik şartların 
kombinasyonundan oluşan ve eğitim ile geliştirilebilen bir olgudur. Bireyler 
sahip oldukları girişimci kişilik özelliklerini eğitimle geliştirerek başarılı 
girişimci olabilirler.

1.1. Girişimci Özellikleri ve Girişimciliği Etkileyen Faktörler
Girişimcilik tanımları incelendiğinde aralarındaki bazı farklılıklara 

rağmen; risk alma, yenilikçilik, dinamizm, yaratıcılık, servet (maddi 
değer) elde etme, fırsatçılık (başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları 
görme ve bunları biri iş fikrine dönüştürme) gibi kavramların kullanıldığı 
görülmektedir. Bu özellikler, dünya girişimcilerinin hiç değişmeyen 
özellikleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca girişimci kişiliğin oluşmasında 
ve girişimcilik eğiliminin gösterilmesinde aile ve eğitimin etkisinin yanı 
sıra, yaş, cinsiyet, doğum yeri, kişisel değerler, yakın çevre ve diğer rol 
modelleri gibi pek çok faktörün de etkili olduğu görülmektedir (Yurtsever 
vd., 2006:6). 

Girişimciler, içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik ortamın ürünüdürler. 
Girişimcilik, her ne kadar kişinin bireysel yetenekleri ve eğitimiyle ilgiliyse 
de bunların dışında örgüt kültürü ve çevresel faktörler ile de yakından 
ilgilidir. Girişimciliği etkileyen faktörler  arasında (Marangoz  2012, 18-
19); kültür ve eğitim, aile yapısı ve sosyal çevre, psikolojik faktörler, yasal, 
siyasal, idari faktörler ve  mali çevre sayılabilir. Girişimci kişilik özellikleri 
yaygın olarak literatürde şu şekilde de sıralanmaktadır (Koh, 1996; Bozkurt, 
2013): Risk alma, belirsizliğe tolerans, kendine güven, yenilikçilik, başarı 
ihtiyacı ve kontrol odağı. Bu özellikleri ve girişimci kimliğini taşıyan birey 
birçok kişisel özellikleri bir arada bulundurabilir. Çünkü girişimcilik sadece 
iş fikrinin başarıyla uygulandığı ekonomik bir faaliyet değildir (Korkmaz, 
2012). Girişimci bireylerin ekonomik başarı ihtiyacına dayalı bir kişilik 
özelliği sergilemelerinin yanı sıra, onların hayata karşı kendi duruşlarını 
ifade etmelerinde de girişimcilik faaliyetinin sosyal statü kazandıran 
önemli bir itici güç olduğu düşünülmektedir.  

1.2. Girişimcilik ve Eğitim
Türk Dil Kurumu’na göre eğitim; "çocukların ve gençlerin toplum 

yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde 
etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan 
veya dolaylı yardım etme, terbiye"dir (www.tdk.gov.tr). Eğitimin, çocukluk 
sürecinden, yetişkin olma sürecine kadar bireye kattığı sosyo-kültürel 
değerlerin tartışma götürmez bir yanı vardır. Özellikle de akademik 
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eğitimin bilgi birikimi sağlaması boyutuyla da bireye kattığı birçok kazanım 
bulunmaktadır. Eğitimin, teorik bilginin yanı sıra uygulamaya ve mesleki 
becerilere yönelik yapılmasıyla, sosyo-ekonomik tabanda kendini ifade 
etme zemini yakalaması yönüyle önemi büyüktür. Bu bağlamda eğitimin 
bir süreci kapsaması  ve  bu süreç sonunda hem bireye hem de topluma 
pozitif çıktı sağlaması  yönüyle kendini somut olarak görünür kılması söz 
konusudur. 

Girişimcilik eğitimleri bir ülkenin ekonomik büyüme temelini 
oluşturan girişimcilik becerilerinin, tutum ve davranışların geliştirilmesi 
için oldukça kritik öneme sahiptir (Bozkurt vd, 2013: s.12). Özellikle de 
üniversitelerdeki ve sivil toplum kuruluşlarındaki girişimcilik eğitimleri 
girişimciliğe yönelik tutumlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Literatürde girişimcilik eğitimi çok farklı şekillerde tanımlanabilmek-
tedir. Hatta girişimcilik eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda da 
bir uzlaşı sağlanamamıştır. Girişimcilik Eğitim Konsorsiyumu girişimci-
lik eğitimini, iş kurmak isteyenlerin ara sıra öğrenecekleri bir şey olma-
dığı, hayat boyu öğrenilmesi gerektiğini ifade etmektedir ve “bir kişinin 
hayatında fırsatları görebilme, yeni fikirler üretme, fırsatları takip etme 
becerisi ve gerekli kaynakları bulma, yeni bir firma kurmak ve işletmek, 
yaratıcı ve eleştirel bir şekilde düşünme yeteneğini içermektedir” (Raposo 
ve Paço, 2011:454). Bir başka tanımlamada ise; “tüm eğitim seti ve eğitim 
faaliyetleri girişimci davranışlarını gerçekleştiren katılımcılar geliştirmek, 
ya da bu niyeti etkileyen girişimcilik bilgisini ve girişimci olma isteklili-
ği gibi bazı unsurları geliştirmeye çalışmaktır” denmektedir (Guzman & 
Linan, 2005). 

Girişimciliğin ortaya çıkmasındaki ve gelişmesindeki en büyük yardımcı 
faktörlerden birisi de eğitimdir. 1947’de Myles Mace’ın, ABD’de Harvard 
Business School’da ilk kez “girişimcilik” dersini tanıtmasından günümüze 
kadar geçen sürede farklı eğitim kurumlarında küçük işletme yönetimi ve 
girişimcilik derslerinin sayısında çok büyük bir artış meydana gelmiştir. 
Bu çerçevede eğitim-ekonomi ilişkisinin en önemli kesişim noktası ise 
vasıflı işgücü yetiştirilmesi, dolayısıyla eğitim-istihdam ilişkisidir. 1990’lar 
sonrasında, birikim sürecinin giderek derinleşmesi sonucu eğitim yoluyla 
işgücüne nitelik kazandırılarak rekabette öne çıkma ve daha fazla artı 
değere ulaşma, vasıflı işgücü eğitimini birikim sürecinin en önemli 
elemanlarından biri konumuna getirmiştir (Taş, 2011).

2000’li yıllarda dünyanın birçok ülkesinde 2000’e yakın üniversitede 
girişimcilik dersleri okutulmakta, bu alanda bilimsel hakemli dergiler 
yayınlanmaktadır (Finkle vd., 2006). Ayrıca uluslararası literatürde de 
girişimcilik eğitimi üzerine çok fazla sayıda akademik, teorik ve uygulamalı 
çalışmalar bulunmaktadır.
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Girişimcilik eğitiminden amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline 
yönelik olarak gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve 
farkında olmasını sağlamaktır. Girişimci niteliklere sahip olanların yanlış 
işler yapmalarını önlemek ve onları doğru alanlara yönlendirmektir. 
İşgücü eğitimi tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de istihdam piyasasına 
eğitimli ve kaliteli işgücünün kazandırılması yönüyle oldukça önemli 
görülmektedir. Piyasaların kaliteli istihdama sahip olmaları neticesinde, 
üretimde de daha verimli, kaliteli ve yeni ürünlerin doğması açısından son 
derece yararlı olmaktadır (Taş, 2011) Çünkü girişimcilik eğitimi, özellikle 
gençlerin girişimsel tutum ve davranışlarının oluşmasında en önemli 
faktörlerin başında gelmektedir. Genel olarak eğitimin gençlerin tutum 
ve gelecekle ilgili arzu ve hayalleri üzerindeki etkisinden dolayı potansiyel 
girişimcilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından da bir gereksinim 
olarak önemi anlaşılmaktadır (Korkmaz, 2012). Kamu otoriteleri tarafından 
da anılan önemle bu alanda paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 
ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır. 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” bu çalışmaların başında 
gelmektedir. Ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı 
işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş 
kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte 
kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine 
yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla 
uygulamalı girişimcilik eğitimleri yapılmaktadır. Bu eğitimler; Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) birimleri tarafından düzenlenen, ulusal veya uluslararası 
projeler kapsamında KOSGEB tarafından yürütülen, KOSGEB ile işbirliği 
içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler, 
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik 
dersleridir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel 
katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. (www.kosgeb.gov.tr).

Girişimcilik eğitimlerinin amacı (Özdevecioğlu, 2013:8-9; akt. Yunus 
Taş):

• Girişimciliği bir seçenek olarak düşünen kişilere, iş planına dayalı 
iş kurma, yatırım yapma ve yönetme konusunda yol göstermektir.

• Girişimciliği bir seçenek olarak düşünen kişilerde iş fikri, pazar 
araştırması, iş planı gibi konularda bilgi, tecrübe ve doküman 
paylaşımı yoluyla girişimde farkındalık oluşturmaktır.

• Kişilerin içinde var olan girişimcilik potansiyellerini harekete 
geçirerek girişimcilik bilinci kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Girişimcilikle ilgili bilgi, kavram ve tekniklerin öğretilmesidir.
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•  İşletmenin fonksiyonları hakkında girişimcinin bilgilendirilmesidir.

• Girişimci adayına araştırma, sentez ve analiz yapma becerisi 
kazandırmak amaçlanır.

2. İstihdam Politikaları ve Girişimcilik 
Gelişen ve değişen dünyamızda giderek daha da önemli hale gelen 

girişimci sınıf özellikle ülkemiz gibi gelişme dinamikleri üst düzeyde olan 
ülkelerde ekonomik yapının ilerlemesi konusunda tetikleyici bir konumda 
bulunmaktadır. Ülkemizde ise 1980’li yıllardan itibaren girişimcilik yeni 
bir boyut kazanmıştır. Girişimciliğin istihdam yaratma ve ekonomik 
büyüme sağlamadaki rolü istatistiksel olarak ispatlanmış; bu durum iktisat 
literatüründe girişimciliğe verilen önemin yeniden su yüzüne çıkmasına yol 
açmıştır (Karaosmanoğlu & Hız, 2013). Girişimcilik konusunda yapılmış 
çalışmalarda genellikle klasik yaklaşımlar benimsenmiştir. Ancak yapılan 
akademik çalışmalar, kamu tarafından desteklenen projeler, kırsal kalkınma 
projeleri, girişimciliği destekleme yaklaşımları, sivil toplum kuruluşlarının 
yönlendirmeleri, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla bireylerin girişimci 
ve yenilikçi kimlikleri önem kazanır olmuştur (Hız & Karaosmanoğlu, 2015).

Global değişimlerin etkisiyle dönüşen üretim sistemine bağlı olarak 
girişimciler küresel ölçekte de etkinliklerini arttırmışlardır. Artık 
devletler gelişme stratejilerini potansiyel girişimcilerin yapılanmaları ve 
geliştirilmeleri üzerine kurmaya başlamışlardır. Ülkemizde de yaşandığı 
şekliyle bu tarzdaki kişiler kredilerle desteklenmekte ve yeni girişimcilerin 
ortaya çıkmasına yönelik faaliyetler yapmaktadırlar. Açılan her yeni tesisin 
ekonomiye büyüme ve istihdam yönünde yaptığı olumlu etki, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde bahsedilen girişimci bireylerin yetiştirilmesi ve 
desteklenmesini vazgeçilmez bir gereklilik haline getirmiştir.

Günümüz bir çok kesim açısından, girişimcilik ekonomik büyümenin 
tetikleyicisi ve işsizliğin çözümü konumundadır. Dolayısıyla, teknolojinin 
hızla geliştiği ve değişimin kaçınılmaz olduğu bu büyük ortamda, iyi bir 
ekonomik performans sergilenebilmesi için girişimciliğin artmasının  
ne denli önemli olduğu açıktır. Bu konuda gelişimi sağlayacak 
uygulamalardan birisi de yenilikçi ve büyüme odaklı bir girişimcilik 
politikasının oluşturulmasıdır. Ülkemizde  girişimcilik kültürünün 
oluşması  ve girişimcilik farkındalığını yaratmaya çalışan özel ve kamu 
kurumları mevcuttur. Bu kurumlar çeşitli desteklerle girişimciliği 
teşvik etmektedir (Karaosmanoğlu & Hız, 2013, sf. 643). İşsizliğe çözüm 
üretmek için uygulanan politikalar içerisinde bireylerin girişimci olarak 
desteklenmeleri de söz konusudur. Girişimsel aktivite iktisadi gelişimde 
hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda orta ve uzun dönemlerde yeni işletme 
oluşumunun istihdam artışı üzerine önemli olumlu etkileri olduğu ileri 
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sürülmektedir (Baptista, 2006). Çünkü piyasa sistemi içinde işletmenin 
kurulabilmesinde girişimcinin rolü ne kadar büyükse, işletmenin başarılı 
bir biçimde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesinde de girişimcinin 
rolü o kadar büyüktür (Hız & Karaosmanoğlu, 2015). Hatta bu bağlamda 
toplumda sosyo-ekonomik bir rol üstlenen girişimciler istihdam sorunu 
için de yeni bir ışık olarak görülürler. Her şeyin  yolunda gitmesi halinde 
girişimciler işletmelerini büyütme şansını yakalar ve yeni  istihdam alanları 
yaratılmasında öncü rol üstlenebilirler. Bunun uygulanmasında istihdam 
politikaları devreye girmektedir. Aktif ve pasif olmak üzere en genel 
çerçevede ikili ayrıma tabi tutulan istihdam politikaları vardır.

Aktif istihdam politikaları; dar anlamda, işsizlerin iş bulmalarını 
kolaylaştırma, onlara yeni istihdam alanları açma, emek arz ve talebini 
kurumsal yapılanmalar sayesinde bir araya getirerek emek piyasasına 
girişi kolaylaştırma gibi ilkeler üzerine kurulmuştur. Geniş anlamda aktif 
istihdam politikaları ise; işsizliği azaltmak, istihdamı korumak ve arttırmak 
amacı ile iş ve meslek danışmanlığının sunulduğu, kariyer yönetimi 
hizmetlerinin verildiği, iş analizleri ve meslek sınıflandırılmasının yapıldığı, 
meslek eğitimlerinin, iş arama stratejilerinin geliştirildiği programların 
tümü olarak ifade edilebilir (Korkmaz & Mahiroğulları, 2007: 90). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne göre pasif istihdam 
politikalarında işsizlere sadece gelir desteği yapılmasını kabul edilirken; aktif 
istihdam politikalarını emek piyasalarını ve çalışanların işle ilgili kabiliyetlerini 
geliştirmeye ve emek piyasasının etkinliğini artırmaya yönelik alınan önlemler 
olarak tanımlamaktadır (Gündoğan & Biçerli, 2003: 223; Biçerli 2004: 2).

Aktif istihdam politikaları, farklı programlar şeklinde gerçekleşebildiği 
için işsizlerin emek piyasasına girişlerini veya emek piyasasına erişimlerini 
kolaylaştıran her türlü sosyal politika önlemini de kapsamaktadır. Ancak 
aktif istihdam politikaları yalnızca istihdam oranını ve işgücüne katılım 
oranını arttırmayı değil, aynı zamanda işin kalitesini ve verimliliğini de 
arttırmayı amaçlamaktadır. Aktif istihdam politikaları genellikle işsizlikten 
en fazla etkilenen gruplara ve bölgelere yöneliktir. Bu bağlamda, hedeflenen 
kesimler, genç, kadın, göçmen ve engelli işsizler gibi emek piyasasında uzun 
dönemli iş bulma olasılıkları düşük olan guruplardır (Uşen, 2007: 66). 

Türkiye’de uygulanan aktif istihdam politikaları: Kamu ve özel istihdam 
hizmetleri, mesleki eğitim programları, sübvansiyonlu istihdam programları 
ve girişimciliği teşvik ve gençlere yönelik programlar şeklinde sıralanabilir 

Çalışmanın da teorik dayanakları arasında yer alan aktif istihdam 
politikaları arasında girişimciliği teşvik programlarının ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Bu programlar, bir yandan yeni istihdam imkanları 
yaratırken, diğer yandan girişimcilerin sadece kendilerine değil, başkalarına 
da istihdam olanakları yaratmalarına katkıda bulunmaktadır.
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Ülkemizde aynı zamanda Aktif istihdam politikaları kapsamında, 
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından da hem çalışanlara hem de iş 
arayanlara mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimi programları, işbaşı 
eğitim (staj) programları uygulanmaktadır. Bu kurs ve programlarla, 
istihdamın artırılması, işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi, işgücü 
piyasası taleplerinin karşılanması amaçlanmıştır.

3. Araştırma Kapsamı ve Elde Edilen Bulgular 
Çalışmada Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB’in ortaklaşa 

yürüttükleri girişimcilik destek programı kapsamındaki girişimcilik sertifikası 
vermeye yönelik eğitim faaliyetleri incelenmiştir. Bu eğitimlere katılan 
girişimcilerin ve girişimci adaylarının eğitim sonrası süreçte fiili olarak hangi 
konumda oldukları ve bu eğitim programlarının sonuçları değerlendirilmiştir.

2013 yılından bu yana gerçekleştirilmiş olan girişimcilik eğitim 
programına katılanlar ile anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar 
SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur. Ayrıca uygulamada gelinen 
nokta açısından programların verimliliği, gerçekleşen girişimcilik 
faaliyetlerinin boyutu ve tespiti, bu girişimcilerin yarattığı yeni istihdam 
olanakları incelenmiş, girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki 
açısından anlamlı ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin amacı: Girişimciliğin 
desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 
kurulmasıdır. Söz konusu bu eğitimlere dileyen herkes ön eleme sonrasında 
katılabilmektedir. 

Çalışmada bu eğitimleri alan girişimcileri, bu girişimcilerin 
eğitimlerden beklentisi, eğitimin girişimci adaya faydası, katılımcıların 
genel profilini belirlemek ve girişimcilik eğilimlerinin ve girişimciliği 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı güdülmüştür. Eğitimler Türkiye 
kapsamında tüm illerde verilmekte olup, toplam 72 saatlik eğitime 9 gün 
(daha sonra bu eğitimler 32 saate yani dört güne düşürülmüştür) boyunca 
katılan katılımcılar KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Belgesine sahip 
olup, işletmesini açmayı planladığı ilin KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı 
sunmaktadır. KOSGEB sunulan iş planını ile faydasını da göz önünde 
bulundurarak belirlenen oranda hibe ve kredi desteği ile girişimci adaylara 
“can suyu” vermeyi hedeflemektedir.  

3.1. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma 5 temel hipotezden oluşmaktadır.

H1: Girişimcilik eğilim faktörleri, işini büyütme düşüncesine göre 
farklılık göstermektedir. 
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H2: Girişimcilik eğilim faktörleri, faaliyet gösterilen sektöre göre 
farklılık göstermektedir.

H3: Girişimcilik eğilim faktörleri, faaliyet gösterilen yıla göre farklılık 
göstermektedir.

H4: Girişimcilik eğilim faktörleri, eğitim alma sürecinde sunulan 
hizmetlere göre farklılık göstermektedir.

H5: Girişimcilik eğilim faktörleri, medeni duruma göre farklılık 
göstermektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) 

organizasyonunda 2013 yılından itibaren verilen girişimcilik eğitimine 
katılan girişimci adaylarıdır. 2013-1015 yılları arasında 27 ayrı eğitimde 
sırasıyla 109, 251 ve 296 olmak üzere toplam 656 aday eğitime katılmıştır.

Araştırmanın örneklemini 2016 yılında yapılan toplantıya katılan 60 
kişi oluşturmuştur. Dolayısıyla araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile 
seçilen bir örneklem bulunmaktadır.  Toplantıya katılan 60 kişi ile yüz yüze 
görüşme tekniği ile anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcılardan birinin 
tüm cevapları yanıtlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

3.3. Verilerin Toplanması ve Anket Formunun Hazırlanması
Anket formu 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda girişimcilik eğitimi 

alan katılımcıların (kursiyerlerin) aldıkları eğitimin içeriğine ilişkin 
değerlendirmeleri, ikinci kısımda  girişimcilik eğitimi alan girişimcilerde 
bulunması gereken kişilik özelliklerinin geliştirilmesi üzerine eğitim 
sonuçlarını değerlendirmeleri ve katılımcıların demografik yapılarını 
belirlemeye yönelik sorular (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, 
meslek, gelir durumu, yaşanılan bölge ve yerleşim yeri) yer almaktadır. 
Uygulanan anket formu, daha önce yapılan birçok çalışmanın incelenmesi 
sonucu derlenmiştir.

3.4. Araştırmada Kullanılan İstatistikler
Ankette yer alan soruların birbirleriyle olan tutarlılığını ve kullanılan 

ölçeğin doğruluğunu görebilmek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır. 
Aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişken arasındaki 
ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla faktör 
analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda Yetenek/Kendini 
Geliştirme, Yetkinlik ve Risk Alma olmak üzere 3 faktöre ulaşılmıştır.

Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle, katılımcıların 
girişimcilik eğilimi faktörlerine göre ve girişimcilik eğitimleri memnuniyet 
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düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini 
anlayabilmek amacıyla Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi 
yapılmıştır.

4. Bulgular Ve Tartışma
Araştırma sonunda elde edilen bulgular ve tablolar şu şekildedir.

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde ortaya çıkan 

sonuçlar şu şekildedir:

• Ankete katılan bireylerin %52,5’i kadın, %47,5’i erkektir.

• Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde %52,5’lik kesimin 
evli, %39,0’lık kesimin bekardır.

• Katılımcıların %45,8 ile 27 kişi 40 yaş üstü, % 20,3 ile de 25-32 yaş 
grubu aralığındadır.

• Katılımcıların eğitim seviyeleri incelendiğinde %28,8’lik kesimin 
lise, %27,1’lik kesiminde lisans mezunudur.

• Katılımcıların mesleki durumlarına bakıldığında %27,1 ile 16 kişi 
çalışmıyor, %20,3’ü girişimcidir.

• Katılımcıların çoğunun (%57,6) yaşadığı bölge Muğla/Merkez’dir.   

4.2. Faktör Analizi ve Diğer Analizlerin Sonuçları 
Yapılan faktör analizinde ortaya çıkan KMO değeri (0,723) olması 

gereken değerin (0,60) üstünde olduğundan anketin güvenilir olduğu 
söylenebilir. Elde edilen faktör analizi tablosu incelendiğinde 3 faktör 
ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; Yetenek/Kendini Geliştirme, Yetkinlik ve 
Risk Alma’dır.

Tablo 1.
Faktör Adı Faktör Açıklayıcılığı Güvenilirlik

Yetenek / Kendini Geliştirme 42,614 ,961
Yetkinlik 52,350 ,859
Risk Alma 57,625 ,628
Toplam 152,589
KaiserMeyerOlkin Ölçek Geçerliliği ,723
Barlett Küresellik Testi Ki Kare 1581,274
Sd 561
P Değeri 0,000
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Elde edilen skewness ve kurtosis değerlerine bakıldığında verilerin bu 
kurala uymadığı ve verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bu nedenle 
gruplar arası farklılıkları ortaya koymak için parametrik olmayan Mann 
Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testleri yapılmıştır.

4.2.1. Güvenilirlik Analizi
Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 

0,818 çıkmıştır. Bu değer 0,70’in üzerinde olduğundan anketin güvenilir 
olduğu söylenebilir.

4.2.2. Mann Whitney U Testi
Yapılan Mann Whitney U testi sonuçları incelendiğinde; girişimcilik 

eğilim faktörleri işi büyütmeyi düşünme durumlarına göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Bu farklılık faktörlerin P değerlerinin (,026) 
anlamlılık değerinden (0,05) küçük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2. Girişimcilik Eğitimi Alanların İşlerini Büyütme Düşünceleri

N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P

Yetkinlik
Evet 40 22,85 914,00

2,228 ,026
Hayır 9 34,56 311,00

Bu nedenle H1 hipotezi kabul edilmiştir. Sıra ortalamaları 
incelendiğinde girişimcilik eğitimi alan bireylerden çoğunun Hayır 
cevabı vermesi de anlamlıdır. Bu bireylerden işini büyütmeyi düşünenler 
kendilerini girişimcilik olma konusunda yetkinlik eğilimi göstermektedir. 
Mevcut konjonktür, ekonomik sebepler, piyasaların kırılganlığı vb. 
nedenlerle H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

4.2.3. Kruskal Wallis H Testi
Tablo 3. Girişimcilik Eğitimi Alanların Faaliyet  Gösterdikleri Sektör

Sektörler N Sıra 
ortalaması

2χ SD P Anlamlı 
Fark

Risk 
Alma

1.Tarım Sektörü 0 0

7,928 3 ,048 2-4
2.İmalat Sektörü 6 24,58
3.Hizmet Sektörü 17 19,26
4.İnşaat Sektörü 4 7,00
5. Diğer 8 15,88

Girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerini hangi sektörlerde yaptıklarına 
göre risk alma eğilimlerini ölçen sorulara verdikleri cevaplarda Kruskal 
Wallis testinin sonuçları incelendiğinde P değerlerinin (0,048), anlamlılık 
değerinden (0,05) küçük olduğu için girişimcilik faaliyetini hangi sektörde 
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göstermesi ile risk alma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır ve 
H2 hipotezi kabul edilmiştir. Bu farklılıklar girişimcilik faaliyetini imalat 
ve inşaat sektöründe sürdürmelerine göre daha belirgindir ve  imalat daha 
çok risk alma eğilimi gösterdiği söylenebilir.

Tablo 4. Eğitim Alanları Girişimcilik Faaliyet Yılları

Süre N Sıra 
ortalaması

2χ SD P Anlamlı 
Fark

Yetkinlik

1 (1 Yıldan Az) 19 15,92

11,872 4 ,018 3-2
2 (1 Yıl) 3 27,83
3 (2-4 Yıl) 3 2,83
4 (5-7 Yıl) 1 12,00
5 (8 Yıl+) 5 17,90

Risk Alma

1 (1 Yıldan Az) 19 15,42

10,565 4 ,032 3-5
2 (1 Yıl) 3 21,67
3.2-4 Yıl 3 3,67
4.5-7 Yıl 1 10,50
5.8 Yıl+ 5 23,30

Girişimcilik eğitimi alan girişimcilerin eğilim faktörlerini (yetkinlik ve 
risk alma) faaliyet gösterilen yıla göre ölçen sorulara verdikleri cevaplarda 
Kruskal Wallis testinin sonuçları incelendiğinde P değerlerinin yetkinlikte 
(0,018), risk almada (0, 032) anlamlılık değerinden (0,05) küçük olduğu 
için girişimcilik faaliyetini kaç yıldır sürdürmeleri ile yetkinlik ve risk 
alma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır ve H3 hipotezi kabul 
edilmiştir. Bu farklılıklar eğitimi alan kişilerden faaliyetlerinin 1. yılın 
sonunda kendilerini yetkin gördükleri, faaliyete geçtikleri ilk yıllarda risk 
alma konusunda daha konservatif oldukları deneyim kazandıkça, piyasada 
tutundukça, işi sistemli bir şekilde yürütmeye devam ettikçe daha fazla risk 
alma eğiliminde oldukları söylenebilir. 

Tablo 5. MUTSO’da KOSGEB Eğitimi Alanların Memnuniyet Durumu

Memnuniyet Derecesi N Sıra ort. 2χ SD P Anlamlı 
Fark

Ye
te

ne
k/

 
K

en
di

ni
 

G
el

iş
tir

m
e 1.Çok Memnun Kaldım 41 26,09

7,659 2 ,022 1-2
2. Memnun Kaldım 16 39,16
3.Kararsızım 1 15,00
4. Memnun Kalmadım - -
5.Hiç Memnun Kalmadım - -

Ye
tk

in
lik

1.Çok Memnun Kaldım 41 24,89

11,211 2 ,004 1-2
2. Memnun Kaldım 16 39,75
3.Kararsızım 1 54,50
4. Memnun Kalmadım - -
5.Hiç Memnun Kalmadım - -
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R
is

k 
A

lm
a 1.Çok Memnun Kaldım 41 25,05

11,822 2 ,003 1-2
2. Memnun Kaldım 16 41,59
3.Kararsızım 1 18,50
4. Memnun Kalmadım - -
5.Hiç Memnun Kalmadım - -

Girişimcilik eğitimi alan girişimcilerin eğilim faktörleri eğitim alma 
sürecinde sunulan hizmetlere göre farklılık göstermektedir. Buna göre 
yapılan Kruskal Wallis testinin sonuçlarına göre, P değerlerinin Yetenek/
Kendini geliştirme (0,022), Yetkinlik (0,004), Risk alma (0,003) anlamlılık 
değerinden (0,05) küçük olduğu için anlamlı bir farklılık vardır ve H4 
hipotezi kabul edilmiştir. Bu farklılıklar eğitimi aldıkları yerin ticaret ve 
sanayi odası olması, halihazırda piyasada aktif iş yapanların kendilerine 
başarılı örnekler olmasının,  eğitim aldıkları eğitmenin ve eğitimler süresince 
kazandırılmaya çalışılan motivasyonun etkili olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 6. Girişimcilik Eğitimi Alanların Medeni Durumu

Faktörler Medeni 
Durum N Sıra ort. 2χ SD P Anlamlı 

Fark

Yetenek/ 
Kendini 
Geliştirme

1.Evli 31 23,26
10,862 2 ,004 1-22. Bekâr 23 38,46

3. Diğer 4 26,38

Girişimcilik eğitimi alan girişimcilerin eğilim faktörlerini medeni 
duruma göre ölçen sorulara verdikleri cevaplarda Kruskal Wallis testinin 
sonuçlarına göre, P değerlerinin yetenek/kendini geliştirme (0,004) 
anlamlılık değerinden (0,05) küçük olduğu için anlamlı bir farklılık vardır 
ve H5 hipotezi kabul edilmiştir. Bu farklılıklar eğitimi alan kişilerden evli 
olanların yetenek ve kendilerini geliştirmek için daha büyük çaba içinde 
oldukları söylenebilir. aile sorumluluğu hayat şartları vb gibi durumların 
zorlamasının bunda etken olduğu düşünülmektedir. 

Katılımcıların cinsiyeti, nerede yaşadıkları, yaşları, eğitim düzeyleri 
ve ne iş yaptıkları ile ilgili karşılaştırmalarda anlamlı farklılıklar 
bulunmamıştır. 

Girişimcilik eğitimi almalarının temel sebebi neydi sorusunu 
yanıtlayanların  %46’sı girişimci olmak derken, % 20 si KOSGEB girişimci 
desteğinden faydalanmak için demiştir. Elimde bulunsun bir gün lazım 
olur diye alıyorum diyenler % 15, Girişimcilik için gerekli bilgi donanımına 
sahip olmak diyenler ise % 17 olmuştur. 
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SONUÇ

• Girişimcilik eğitimi almalarının temel sebebi neydi sorusunu 
yanıtlayanların  %46’sı girişimci olmak derken, % 20 si KOSGEB 
girişimci desteğinden faydalanmak için demiştir. Elimde bulunsun 
bir gün lazım olur diye alıyorum diyenler % 15, Girişimcilik için 
gerekli bilgi donanımına sahip olmak diyenler ise % 17 olmuştur.

• “Girişimcilik eğitimleri ile ülkede uygulamaya çalışılan aktif 
istihdam politikalarına destek sağlayacağı varsayımı”nı destekler 
niteliktedir. Çünkü eğitim alanların işlerini büyütme planları 
olmasına rağmen piyasaların kırılganlığı ve girişimci ve girişimci 
adaylarını biraz daha gerçekçi olmaya ittiği düşünülmektedir.

• KOSGEB kurslarında eğitimlerin ve eğitim alanların sayısı artış 
göstermektedir.

• 2013 yılında: 4 tane eğitim sonunda: toplam 109 kişi eğitim almıştır.

• 2014 yılında:  9 tane eğitim sonunda: toplam 251 kişi eğitim almıştır.

• 2015 yılında: 14 tane eğitim sonunda:  toplam 296 kişi eğitim 
almıştır. Toplamda 27 eğitim sonunda 656 kişi eğitim almıştır. 

• Girişimcilik eğitimlerinde girişimcilik ve uygulama  becerilerini 
geliştirmeleri sağlanmıştır. (%85)

• Rekabet edilebilirliğin yükseltilmesine katkıda bulunduğu 
konusunda yeterli olduğu  konusunda %67 konusunda pozitif 
cevaplar alınmıştır.

• Mevzuatı öğrenme konusunda ve piyasadaki yenilikleri öğrenme 
konusunda eğitimlerin yeterli olduğu; katılımcıların yaklaşık % 80’i 
tarafından onaylanmıştır.

• Verilen eğitimlerin; İş kurma hazırlıkları, fizibilite raporları 
hazırlama, işletme kapasitesini arttırma, piyasa gerçeklerine 
uygunluk ve proje başvurusu yapmaya yeterli olduğu yaklaşık %75 
oranında olumlu bulunmuştur.

• Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerin girişimcilerde bulunması 
gereken kişilik özelliklerinin geliştirilmesi üzerine verdikleri 
cevaplar (özgüven sağlaması, cesaretlendirmesi, yaratıcılık, takım 
çalışması, iletişim becerisi geliştirmesi, fırsatları görebilme yetisinin 
geliştirilmesi, motivasyon sağlaması, bağımsız karar alma özelliği 
sağlaması vb.) olumlu sonuçlar alınmıştır.

• İstihdama katkı sağlama yaklaşımını anlamak amacıyla sorulan 
sorulardan, bir iş yeri açmanın en az bir veya daha fazla kişiye 
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gelir sağlayacağına katılım oranı yine oldukça yüksektir. (Bir kişi 
katılmıyorum demiş sadece belge almak amacıyla eğitim aldığı 
tahmin edilmektedir).

• Alınan eğitimler ile girişimcilerin istihdam edecekleri kişilere nasıl 
davranacakları konusunda bilgi edinim ve kazanımlarına kesinlikle 
katılanlar ve katılanlar oranı %27,1 ile % 59,3 olmuştur. 

• Girişimcilerin istihdam açısından gelecek projeksiyonları içinde 1 
kişi %18,6 (11 kişi), 2- 9 kişi % 44,1  (26 kişi), 10- 49 kişi  % 5,1  (3 kişi), 
50 kişi ve üstünde  % 1,7 ( 1kişi), diyerek katkı sağlayabileceklerin 
çoğunlukta olduğu bulunan sonuçlar arasında iken tek başıma 
çalışmaya devam ederim % 1,7 ( 1kişi) diyene de rastlanmıştır.

• Girişimcilik eğilim faktörleri üzerine; Cinsiyet, Yaş, Yaşanılan Yer, 
Eğitim Durumu,Yapılan İşin Türünün etkisi olmadığı da elde edilen 
sonuçlar arasındadır.  
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TÜRKİYE’DE 2003 SONRASI İHRACAT İLE EKONOMİK 
BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK BİR ANALİZİ

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH AFTER 

2003 IN TURKEY

Savaş ERDOĞAN1

ÖZET

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğu 1960’lı yıllarda dışa bağımlılığı 
azaltmak ve ülke içi sanayileşmeye dayanan bir büyüme politikası tercih ederek 
ithal ikameci stratejileri benimsemişlerdir. Ülkemizde uygulanan bu ithal ikameci 
politikalar, döviz ihtiyacının artması ve buna bağlı olarak ödemeler dengesinde 
açık meydana gelmesine yol açmıştır. Bu sonuç Türkiye’nin 1980 kararları 
almasına, özellikle sanayinin öncülük ettiği ihracata dayalı bir büyüme modelinin 
benimsenmesine yol açmıştır. Bu tarihlerden sonra, ihracata dayalı bir büyüme 
modelinin ortaya çıkması gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından 
iktisat literatüründe önemli hale gelmiş ve farklı çalışmalara konu olmuştur. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 2003:01-2017:03 dönemlerine ait Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla (GSYİH) ile İhracat verileri kullanılarak, değişkenler arasındaki uzun dönem 
ve nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Veriler, zaman serisi olduğu için, öncelikle 
mevsimsel etkiden arındırılmış sonrasında ise durağan hale getirilmiştir. Yapılan 
analizde, her iki verinin birinci dereceden durağan olduğu ve oluşturulan regresyon 
denkleminden elde edilen kalıntıların yalın halde durağan olduğu görülmüştür. 
Bu sonuç veriler arasında, uzun dönem bir ilişkinin olduğuna yani eş-bütünleşik 
(Ko-entegrasyon)olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca yapılan nedensellik analizi 
sonucunda, %5 anlamlılık düzeyinde GSYİH’dan ihracata doğru, %10 anlamlılık 
düzeyinde ise çift taraflı bir ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İhracat, Ekonomik Büyüme, Nedensellik Testi

1     Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 
70savaserdogan70@gmail.com
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ABSTRACT

In the 1960s, many of the developed and developing countries adopted 
import substitution strategies by pursuing a growth policy based on domestic 
industrialization in order to reduce external dependency. These import substitution 
policies, which are also applied in Turkey, have led to an increase in foreign exchange 
needs and accordingly to deficits in the balance of payment. These policies, has led 
to 1980 decisions are taken in Turkey and to the adoption of a growth model based 
on exports pioneered by the industry. After that, the emergence of a growth model 
based on exports has become important in the economic literature in developed 
and developing countries and has been a subject of different studies.

In this study, Turkey’s real gross domestic product (GDP) and export data 
between 2003:Q1 and 2017:Q3 is used and the long-term and causal relationships 
between variables is analyzed. Since the data is time series, it is firstly made 
stationary after seasonal adjusted. In the analysis, it is found that both variables are 
stationary at the first level and the residuals obtained from the generated regression 
equation are also stationary. This result indicates that there is a long-term 
relationship between the variables meaning the fact that they are co-integrated. 
In addition, as a result of the causality analysis, it has been revealed that there is a 
unilateral causality from GDP to export at the 5% level of significance and there is 
a bilateral relationship between the variables at the 10% level of significance.

Keywords: Export, Economic Growth, Causality Test

GİRİŞ

Son dönemlerde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkeler 
içinde ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki literatürde önemli 
bir yer teşkil etmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu, dışa 
bağımlılığın azaltılması ve ülke içi sanayileşmeye dayanan ekonomik 
büyüme stratejisi olan ithal ikameci politikaları uzun süre belirlemiş ve 
uygulamışlardır. 1960’lı yıllardan itibaren uygulanan içe dönük büyüme 
yani ithal ikameci politikalar, ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir. 
Sürdürülen ithal ikameci politikalar, bir ekonominin büyümesi için ihtiyaç 
duyulan döviz kaynağını sağlayamaması ve buna bağlı olarak ülkelerin 
ödemeler dengesinde meydana gelen olumsuzluklarla karşı karşıya 
kalmaları sonucunda, bu ülkelerin ihracata dayanan bir büyüme politikasını 
benimsemeleri gerektiği sonucunu ortaya koymuştur (İTO,2003:13). 

İhracatın öncülük ettiği büyüme veya dışa açık büyüme şeklinde ifade 
edilen politikaların sanayileşme ve kalkınma üzerine olumlu etki yaptığı 
yolundaki görüş, temelde klasik bir ekonomist olan D. Ricardo’nun 
karşılaştırmalı üstünlükler teorisinden kaynaklanmaktadır. Teoriye 
göre, uluslararası uzmanlaşma karşılaştırmalı üstünlüklerin temelidir 
(Chacholiades, 1978:21). Bu durumda uzmanlaşma ve işbölümü kıt 



Makro İktisat Çalışmaları 425

kaynakların uluslararası alanda daha etkin dağılıma yol açacak ve ticarete 
giren ülkelere fayda sağlayacaktır. Bu faydaların başında, gelir dağılımındaki 
gelişme ile birlikte reel gelirde artış olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma ile Türkiye’nin 2002 sonrası yürürlüğe koyduğu Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı sonrasında ihracat ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki, ampirik bir uygulama sonucunda ortaya konmaya 
çalışılacaktır. Yapılacak olan ampirik uygulama sonucunda, iki değişkenin 
uzun dönem ilişkisi ile birlikte, iki değişken arasında meydana gelen sebep 
sonuç durumuna bağlı olarak, ihracata dayalı bir büyümenin yada büyüme 
çekişli bir ihracatın olup olmadığı araştırılmıştır.

1. 2003 Sonrası Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İhracat
2001 yılı itibari ile gerçekleştirilen yapısal değişikler ve ekonomik 

programlar ile Türkiye ekonomisi, 2002 yılı itibari ile 2008 yılına kadar 
pozitif ekonomik büyüme rakamlarına ulaşmıştır. 2007 yılında başlayan 
küresel krizden kaynaklanan daralma ise 2009 yılında gerçekleşmiş ve 
ülkemizde bu yılda %4,7 oranında bir küçülme meydana gelmiştir. 2010 
yılı itibari ile ülke ekonomisi yeniden bir büyüme ivmesi yakalamış ve 2011 
yılında cumhuriyet tarihinin en yüksek büyüme rakamına ulaşmıştır. 2011 
yılında ülkemizde gerçekleşen büyüme rakamı %11,1 seviyesindendir.  
2016 yılına kadar ülkemiz, her yıl için yüzde 5 düzeyinin üzerinde büyüme 
gerçekleştirmiştir. 2016 yılında ise bu arakam, yüzde 3’ler seviyesinde 
kalmıştır. 2017 yılına gelindiğinde, bu yılının üçüncü çeyrek döneminde 
bir dönem aynı çeyreğe göre büyüme rakamı 2011 sonrası için en yüksek 
düzeyde (%11,1) gerçekleşmiştir. Bu büyüme rakamının yüksek gelmesi 
2017 yılı büyüme oranının da yüzde 5 seviyesinin üzerinde gerçekleşeceği 
anlamı taşımaktadır.  2003-2016 yılı arasında ortalama büyüme hızı yaklaşık 
olarak yüzde 5,7olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2003 yılında GSYİH 
değeri 312 milyar $ iken bu rakam 2016 yılına gelindiğinde 857 milyar $ 
seviyelerine yükselmiştir. Ülkemiz bu tarihler arasında dolar bazında milli 
gelirini yaklaşık olarak 1,8 kat, Türk Lirası olarak ise 4,5 kat arttırmıştır. 

Güçlü ekonomiye geçiş sonrası uygulanan politikalar ülkemizde ihracat 
rakamlarında da olumlu yönde bir iyileşme yapmıştır. Özellikle 2009 
yılına kadar ortalama ihracatta artış hızı yıllık yüzde 6,5’lar civarında 
gerçekleşmiştir. 2007 yılına meydana gelen küresel kriz nedeniyle gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de dış ticaret hacminde 
bir daralma meydana gelmiştir. Bu daralma ülkemizde 2009 yılında 
ortaya çıkmış ve bir yıl öncesine göre ihracat rakamsal değeri yüzde 4’e 
yakın küçülmüştür. Kriz sonrası ise ihracat değerlerinde bir toparlanma 
görünmüştür. 2011 ve 2012 yıllarında ihracatta meydana gelen büyüme 
hızları yüzde 10 düzeyini aşmıştır. 2016 yılına gelindiğinde bir dönem 
öncesine göre küçükte olsa bir küçülmenin olduğu görülmektedir. 
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Grafik 1. 2003 – 2017 Üçer Aylık Dönemlerde İhracat ve GSYİH Büyüme Hızı(%)

Kaynak: TCMB

2003 sonrasında ihracatın GSYİH içindeki payına baktığımızda, 2007 
yılına kadar %17’ler civarında olmakta iken 2008 yılında bu oran yüzde 
21 seviyelerine çıkmıştır. Küresel kriz sonrasında ise bu oran 2011 ve 2012 
yıllarında yüzde 20’ye yaklaşmış, sonraki yıllarda ise yüzde 17’ler civarında 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 1.  2003-2016 Arasında İhracat ve GSYİH 

Yıllar İhracat(milyar $) GSYİH (milyar $) İhracatın GSYİH 
İçindeki Payı(%)

2003 52 312 16,8
2004 69 403 17,1
2005 79 499 15,7
2006 94 548 17,1
2007 115 677 17,0
2008 141 663 21,3
2009 110 645 17,0
2010 121 748 16,2
2011 142 730 19,5
2012 162 877 18,5
2013 162 952 17,0
2014 169 934 18,1
2015 152 861 17,7
2016 150 857 17,5
2017* 122 617 19,8

Kaynak: TCMB’den derlenmiştir. (* 2017 Ocak-Eylül Dönemi)
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Bu dönemler arasına baktığımızda, ülkemizin büyümesine ihracatın net 
katkı yaptığı dönemler 2008, 2009, 2012, 2014 ve 2015 yılları olmuştur. 2009 
yılında küresel kriz ve ekonomik büyümenin negatif olması sebebiyle dış 
ticaret hacminde meydana gelen daralma ve sonuç olarak ithalat değerinin 
ihracat değerinden daha hızlı azalma eğilimi göstermesi nedeniyle net 
ihracat katkısı büyümeye pozitif yönde etki etmiştir. Ayrıca 2012 yılı 
ihracatın büyüme üzerine en çok etki ettiği yıl olarak karşımıza çıkmıştır. 

2. Literatür Taraması
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ihracat ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki hem teorik hem de ampirik çalışmalar ile hala 
geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Bu iki değişken arasındaki ilk 
çalışmalar genellikle iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen korelasyon 
şeklindeki çalışmalar olmuştur. Genel olarak bu tür çalışmalarda, ihracat ile 
ekonomik büyüme arasında yüksek derecede ve pozitif bir ilişkinin olduğu 
ortaya çıkmıştır. Sonraki çalışmalarda ise sıradan en küçük kareler yöntemi 
ile tahmin edilen regresyon denklemleri şeklinde olmuştur. Balassa (1985), 
Heithger (1987), Moschos (1989), Colombotto (1990), Lussier (1993), Lee 
ve Cole (1994) yapmış oldukları çalışmalarda bu yöntem ile tahmin edilmiş 
ve ihracat artışı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. 
Son dönemde yapılan çalışmalarda ise zaman serisi analizi yapılmıştır. Bu 
tür çalışmalarda değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve uzun dönem ilişki 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Ekonomik büyüme ile ihracat arasında yapılan çalışmalar 
incelendiğinde elde edilen sonuçlar başlıca iki grupta ele alınabilir. İlk 
grupta yer alan çalışmalar ihracattan büyümeye doğru bir ilişkinin tespit 
edildiği, ihracata dayalı büyüme; ikinci grup çalışmalarda ise ekonomik 
büyümeden ihracata doğru ilişkinin tespit edildiği büyüme çekişli ihracat 
şeklinde olmaktadır. 

Feder (1983) ve Ram (1985) kesit veri analizi kullanarak yapmış oldukları 
çalışmalarında ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğu kanısına 
varmışlardır. Marin (1992), Afxentiou ve Serletis (2000), Smith (2001), 
Mamun ve Nath (2005), Ullah vd. (2009), Herrerias ve Orts (2010) yapmış 
oldukları muhtelif çalışmalarda, değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi 
Johansen veya Engle- Granger eş-bütünleşme testi yardımı ile yapılmıştır. 
Yine aynı şekilde bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmış 
ve ihracattan büyümeye doğru bir ilişkinin olduğu ortay çıkmıştır. Türkiye 
için Demirhan (2005), Halıcıoğlu (2008), Bilgin ve Şahbaz (2009), Kotil ve 
Konur’un (2010), Özcan ve Özçelebi (2013) ile Dura vd.(2017)çeşitli veri 
aralıkları kullanarak yapmış oldukları analizlerde ihracattan büyümeye 
doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 
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Henriques ve Sadorsky (1996), Shan ve Tian (1998), Yiğidim ve 
Köse (1997), Şimşek (2003) ve Karagöl ve Serel (2005) yapmış oldukları 
analizlerde ekonomik büyümeden ihracata doğru tek taraflı bir nedenselliğin 
olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Diğer çalışmalarda ise ihracat ile ekonomik büyüme arasında çift taraflı 
bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. bu çalışmalar şu şekilde sıralanabilir. 
Örneğin, Chow (1987), Hatemi-J. (2002), Mah (2005), Chaudhary vd. 
(2007), Uddin ve Noman (2009), Bahmani-Oskooe ve Domac (1995), 
Alagöz (2009), Mangır (2012) ile Yağmur ve Egeli (2015). 

3. Veri Seti  ve Metedoloji:
Ekonomik büyüme ile ihracat arasındaki ilişkinin incelendiği bu 

çalışmada, 2003:1 ile 2017:3 üçer aylık dönemlerine ait veriler kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan ekonomik büyüme rakamları Gayri Safi Milli Hasıla ve 
ihracat rakamları üçer aylık olması sebebiyle mevsimsel etkiden arındırılarak, 
çıkan değerlerin logaritması alınmış ve çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmada iki değişken arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler ele 
alınmıştır. Öncelikle çalışma kapsamında yer alan değişkenlerin durağan 
olup olmadığı Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) 
birim kök testleri yardımı ile araştırılmıştır. Serilerin aynı dereceden durağan 
olduğu belirlendiğinde, iki değişken arasında uzun dönem ilişki Engle-
Granger eş-bütünleşme testi yardımı ile incelenmiştir. Eşbütünleşmiş ilişki 
varsa hata düzeltme modeli çerçevesinde değişkenler arasındaki ilişkiler ele 
alınmış ve son olarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü nedensellik testi 
yardımı ile incelenmiştir. 

4. Ekonomik Analiz ve Bulgular
Çalışmada ilk olarak zaman serisi verilerinin birim kök içerip 

içermediğinin test edilmesi gerekmektedir. ADF ve PP birim kök test 
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, her iki seride gerek sabitli 
gerekse trend ve sabitli durumda yalın halde %99 ve %95 önem düzeylerinde 
durağan olmadığı görülmektedir. Buna göre serilerin birinci dereceden 
farkları alınmış ve farklarının alınması sonucu her iki değişkeninde birinci 
farklarında %99 önem derecesinde durağan olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları
ADF PP

Değişken Sabit Sabit ve trend Sabit Sabit ve trend
 (EX) -2.244 -2.687 -2.361 -2.699
 (EB) -1.839 -2.643 -2.140 -2.263
 -7.489*** -7.981*** -7.509*** -8.247***
 -6.143*** -6.451*** -6.143*** -6.425***
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Not: *** serinin birim kök içerdiğini belirten boş hipotezin %99 önem 
düzeyinde reddedildiğini ifade etmektedir.  değişkenin birinci farkının 
alındığını gösteren işlemcidir. ADF birim kök testinde uygun gecikme 
uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. 

Değişkenler arasındaki Engle – Granger (1987) eşbütünleşme testinin 
yapılabilmesi için, değişkenlerin aynı dereceden durağan olmaları 
gerekmektedir. Bu çalışmada değişkenlere yapılan ADF ve PP birim kök 
testleri sonuçlarında iki serinin de birinci dereceden farklarında durağan, 
diğer bir ifadeyle bütünleşme sıralarının d(1) olduğu saptanmıştır. Aynı 
dereceden durağan olan bu serilere Engle-Granger yöntemi kullanarak 
yapılacak olan eşbütünleşme testinde ilk olarak aşağıda ifade edilen modele 
ait parametreler en küçük  kareler yöntemiyle   modeli tahmin edilmiştir. 
Tahmin edilen bu modelden elde edilen kalıntıların yalın halde durağan 
olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit iki değişkenin eş-bütünleşik olduğuna 
işaret etmekte ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu 
kararına varılmaktadır. 

Modelden elde edilen hata terimi, modeldeki bağımlı değişkende 
kısa dönem değerleri ile uzun dönem değerleri arasında bir köprü rolü 
oynar(Ertek; 1996:365). Hata düzeltme modeli bu amaçla geliştirilmiştir. 
En basit şekliyle ifade edilen hata düzeltme modeli aşağıda verilmiştir. 

Bu modelden elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Hata Düzeltme Modeline Ait Regresyon Analizi Sonuçları

0α 1α 2α

2003-2016 Dönemi 0,009 0,288 -0,148
Olasılık değeri 0,02 0,05 0,08

2003-2016 dönemi için yapılan hata düzeltme modelini ele alacak olursak, 
hata düzeltme modelinde ihracat verisinin kısa dönemde ekonomik büyüme 
üzerine pozitif bir etki gösterdiği ortaya konulmuştur. Buna göre, ihracatta 
meydana gelen %1’lik bir artış ekonomik büyüme üzerine yaklaşık olarak 
%0,29 oranında bir katkı sağlamaktadır.  Hata düzeltme terimine ait parametre 
-0,148 olarak hesaplanmıştır ve %10 anlamlılık düzeyine göre istatistiksel 
olarak sıfırdan farklıdır. O halde, dışsal şoklar ile ekonomik büyümede 
meydana gelen dengesizliklerin %14,8’si 1 dönemde ortadan kalkmakta olup 
sistem yaklaşık olarak 6,5 dönemde tekrar dengeye gelmektedir.

Nedensellik testine geçmeden önce, otoregresif modele ait gecikmenin 
belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme değerlerinin tayin edilmesinde 
kullanılan en önemli yöntem, VAR Analizinde bilgi kriteri değerlerinin 
kıyaslanması yöntemidir. VAR modeli için uygun gecikme yapısı Akaiki 
Bilgi Kriteri ve Schwarz kriterine göre belirlenmiş olup en uygun gecikme 
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sayısı bir olarak hesaplanmıştır. Ayrıca VAR modelinin uygunluk testine 
baktığımızda, modelin birim kök içermediği, değişen varyansın ve 
otokorelasyonon olmadığı tespit edilmiştir. 

Gecikme uzunlukları belirlenmiş olan VAR modeli çerçevesinde 
gerçekleştirilen ikili nedensellik testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem Nedensellik Testi 
Sonuçları 

Bağımlı Değişken Kısa Dönem Nedensellik Uzun Dönem Nedensellik
Açıklayıcı değişken

Hata düzeltme katsayısı

 4.485**

[0.034]

-0.514*

(-1.898)
 3.401*

[0065]

0.108

(0.317)
Not: ** ve * sırasıyla %95 ve 90 önem düzeyinde nedensellik ilişkisi olduğunu 
ifade etmektedir. t istatistikleri parantez içinde, olasılık değerleri ise köşeli 
parantez içinde gösterilmiştir.  

Dönem itibari ile yapılmış olan nedensellik analizinde, 2003-2016 
yılları arasında kısa dönemde, ekonomik büyüme ile ihracat arasında %10 
anlamlılık düzeyinde karşılıklı olarak bir nedensellik ilişkisi söz konusu 
olmasına karşın, %5 anlamlılık düzeyinde ise sadece ekonomik büyümeden 
ihracat yönelik tek taraflı bir nedensellik ilişki söz konusu olmaktadır. Uzun 
dönemde ise %10 anlamlılık düzeyinde ekonomik büyümeden ihracata 
doğru tek taraflı bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur.

Sonuç ve Değerlendirme

1980 yılı itibari ile Türkiye’de uygulanan ithal ikameci politikaların 
terk edilip yerine ihracata dayalı bir büyüme stratejinin benimsemesi söz 
konusu olmuştur. Bu politika ile sanayileşmeye dayanan bir büyüme tercih 
edilip, ödemeler bilançosunda meydana gelen açık ve döviz sıkıntısının 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu dönem ile birlikte alınan politikalar, 
ihracat rakamlarını giderek arttırmış ve GSYİH içindeki payı büyümüştür. 
Özellikle 2001 krizi sonrası güçlü ekonomiye geçiş programı sonrası 
ülkemizde makro göstergelerde hızlı bir şekilde iyileşme görülmüştür. 2003 
sonrası bu dönemde gerek ekonomik büyüme gerekse ihracatta meydana 
gelen hızlı artışlar göze çarpmıştır. Yine bu dönem içerisinde 2008, 2009, 
2012, 2014 ve 2015 yıllarında ihracatın büyümeye katkısı yüksek düzeylerde 
gerçekleşmiş ve net ihracatın katkısı pozitif olmuştur. 
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Bu çalışmada 2003:1-2017:3 dönemlerine ait çeyrek veriler ile ihracat ile 
büyüme arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veriler üçer aylık 
olması sebebiyle mevsimsel etkiden arındırılarak analize tabi tutulmuştur. 
Mevsimsel etkiden arındırılan verilerin logaritmik değerleri alınmış ve 
durağanlık testi yapılmıştır. Her iki verinin de yalın halde durağan olmadığı 
tespit edilmiştir. Durağan olmayan verilerin birinci farkları alınmış ve bu 
düzeyde durağan oldukları tespit edilmiştir. Aynı dereceden durağan olna 
bu verilerin eşbütünleşik olup olmadıkları Engle-Granger testi yardımı ile 
araştırılmıştır. Sonuçta iki değişkenin uzun dönemde bir ilişki içinde oldukları 
yani eş-bütünleşik oldukları kararı ortaya konulmuştur. Eşbütünleşik olan 
değişkenlere ile hata düzeltme modeli yapılmış, ve ihracatın pozitif yönde 
ekonomik büyümeyi etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca değişkenler arasında 
uzun ve kısa dönem nedensellik analizi yapılmıştır. Bu analiz yapılmadan 
önce en uygun gecikme VAR analizi yardımı ile tespit edilmiştir. Uygun 
gecikme değerlerine göre, kısa dönemde %10 anlamlılık düzeyinde iki 
değişken arasında karşılıklı bir nedenselliğin olduğu, %5 anlamlılık 
düzeyinde ise ekonomik büyümeden ihracata doğru tek taraflı bir ilişkinin 
olduğu bulunmuştur. Uzun dönemde ise %5 anlamlılık düzeyinde ekonomik 
büyümeden ihracata doğru tek yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durumda ülkemizde kısa dönemde hem ihracata dayalı bir büyümenin 
hem de büyüme çekişli bir ihracatın olduğu söylense de, uzun dönemde 
büyüme çekişli bir ihracatın olduğunun söylenir. 
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KÜRESELLEŞEN DÜNYADA BİLGİ EKONOMİSİNİN 
GELİŞİMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ 

THE DEVELOPMENT OF THE GLOBALIZED KNOWLEDGE 
ECONOMY AND EFFECT OF TURKISH ECONOMY

Hüseyin TEZER1

ÖZET

Bilgi; insanlığın varoluşundan itibaren insanın yaşamını sürdürmesi ve yaşam 
standartlarını geliştirmesi açısından sahip olunan en büyük hazinedir. Bilgiye ulaş-
mak, ona sahip olmak, ondan yeni bilgiler üretmek ve onu kullanmak bilginin yaşam-
sal safhalarıdır. İnsanlığın bu en önemli hazinesine sahip olan, onu geliştiren ve onu 
kullanarak farklılaşan toplumlar her zaman ileri toplumlar haline gelmiştir. İnsanlığın 
varlığından beri en önemli hazine olan bilgi, 1980’lerden itibaren gelişen teknoloji 
sayesinde artık bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. İletişim ve ulaştırma teknolojilerinin ge-
lişmesi ve hızlanması bilgiye ulaşmayı çok daha hızlı ve kolay hale getirmiştir. Bilgiye 
ulaşımın kolaylaşması toplumların dünya ekonomisindeki yerlerini de hızla değiştir-
mesine neden olmaktadır. Türkiye’de son yıllarda gelişen teknolojilerden etkilenmiş 
ve bu gelişmelerden payını almıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki, bilgiye olan önem ve 
bilgi ekonomisine ulaşmak için yapılan faaliyetler araştırma konusu yapılacak ve son 
yüzyılda dünyada ve Türkiye’de bilgi ekonomisinin düzeyi sorgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, Bilgi Ekonomisi, 
Ekonomik Büyüme, İktisat Politikası

ABSTRACT
Knowledge; from the point of view of mankind's existence, to the maintenance 

of human life and the development of living standards.It is the vital phase of 
knowledge to reach and acquire knowledge, to create new knowledge from it and to 
use it.  Societies that have this most important treasure of mankind, develop it and 
differentiate it by using it have always become advanced societies. Knowledge, which 
is the most important treasure since the existence of mankind, has been facilitated 
by the technology that has developed since the 1980s. The development and 
acceleration of communication and transport technologies have made information 
access much faster and easier. The facilitation of access to information also causes 
societies to rapidly change their place in the world economy.  In recent years Turkey 
has been affected by evolving technology and its share of these developments.  n this 
study, in Turkey, the activities carried out to achieve the knowledge economy and 
the importance of the information to be made the subject of research and the level of 
the last century knowledge economy in the world and in Turkey will be questioned.

Keywords: Keywords; Macroeconomy, Knowledge Economy, Economich 
Growth, Economy Policy

1    . Doktor Öğretim Üyesi,. Hüseyin TEZER. Bilecik Şeyh Edebali Ünv. İ.İ.B.F. 
İktisat Bl.
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1. GİRİŞ

Bilgi, Türk Dil Kurumuna göre; insan aklının erebileceği olgu, gerçek 
ve ilkelerin bütünü veya öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde 
edilen gerçek, malumat olarak ifade edilmektedir. Bir başka tanımda ise; 
bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine 
verilen ad olarak belirtilmektedir. Ya da kısaca bir şeyi bilme hali olarak 
adlandırılmış ve farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bir başka tanımlamada 
Bilgi; insanın varlığını keşfetmesi, yer yüzünde ve kainatta var edilen her 
şeyi öğrenmesi için yaptığı çalışmalarının bir ürünüdür. Bilim ise bilgilerin 
üretim süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamıyla bilim mevcut şartlar 
ve zaman içerisinde bir araya getirilmiş veriler topluluğundan üretilmiş ve 
kendinden sonraki aşamaya kabul görerek veya reddedilerek dayanak teşkil 
eden bilgilerin işlem sürecidir (Kargı, 2006, s.7). Bilgiye ulaşmak, ona sahip 
olmak ve o bilgiden yeni bilgiler üretme işine “bilim” denmektedir. Bilgiyi 
daha çok elinde bulunduran ülke, toplum, örgüt veya bireyler bir yandan 
“Bilgi Çağının” güç merkezlerini, öte yandan da bilimin ana konusunu tayin 
etmişlerdir (İrmiş, 2006, s.9). Türkçemizde geleneksel olarak bilinen “ilim” 
kavramı, tüm “bilme” şekillerini kapsamaktadır. İngilizcede “Science” 
anlamındaki “bilim” kavramı “bilim” olarak çevrilebilir ve “bilimsel bilgi” 
ise bilgi türlerinden sadece bir tanesidir. Bilim, ilim kavramına kıyasla 
daha dar bir kavramdır ve onun sadece bir parçasıdır. Bu yüzden “bilgi”, 
“ilim” kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılabilir (Canatan, 2013, s.13). 
Bilgi olgusunun günümüzdeki refah ekonomileri gelişim dinamiğini 
belirleyen önemli bir unsur haline geldiğini göstermektedir. Böylece, yeni 
ekonomilerin gelişim sürecini birçok yönden bilgi olgusunun işlevlerindeki 
dönüşüm ile ilişkilendirerek açıklamak mümkün olmaktadır (Kargı, 2006, 
s.92). Günümüzde ortaya çıkan değişim başta OECD ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkede yapılan araştırmalarda ortaya çıkan “bilgiye dayalı ekonomi” 
terimi etrafında oluşturulan politikalarla bağlantılıdır. Bu araştırmaların 
önemli bir sonucu, uluslararası rekabette başarılı olmak ve rekabet gücünü 
korumak için yeniliklere ayak uydurmanın hayati önemi olduğudur (Şenkal, 
2015, s.10). Gelişmiş ülkeler bilgi ticaretinde “bilgi” adı altındaki kendilerine 
ait neden-sonuç ilişkilerini kendi kültürel gecikmeleri sebebiyle de çoğu 
zaman her sunulan bilgiyi kendi gerekçelerine uygun olup olmadığına 
bakmaksızın elde etme arzusu içinde olan az gelişmiş veya gelişmekte olan 
ülkelere sunmaktadırlar (İrmiş, 2006, s.12). Bilgi ekonomisi açısından bir 
ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek, potansiyelini ortaya 
çıkarmak ve bilgi ekonomisine geçiş sürecinde bir stratejiler seti oluşturmak 
için ilgili ülkenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri ortaya 
koymak gerekir (Özsağır, 2013, s.207). Özellikle 1980’lerden itibaren Batı 
toplumlarının gündeminde yer alan konuların başında yeni bir çağa girildiği 
yönündeki tartışmalardır. Seksenlerden beri süregelen bu tartışmalar bilgiyi 
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esas alan yeni bir toplum tipinin ortaya çıkması üzerinedir. Birçok kimseye 
göre ticaret ve sermayenin yayılmacı etkisi büyük bir toplumsal dönüşüm 
yaratmıştır (Şenkal, 2015, s.1). Çağın değişimi ile birlikte ekonomik yapılar 
da değişmiştir. Yirmi birinci asrın ekonomi düzeninde iki unsur ön plana 
çıkmıştır. Birincisi bu düzenin “teknoloji, bilgi-işlem ve iletişim” temelleri 
üzerine kurulması, ikincisi ise bu düzende “rekabetin küresel düzeyde” 
olmasıdır (Özsağır, 2013, s.60). Bilgi toplumunun bir bireyi olmanın gereği, 
bilgi üretimine katkıda bulunmak olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, 
bilgi toplumunu anlamak için bilgi tüketimi ve bilgi üretimi olgularını 
detaylandırmakla başlamak yerinde olacaktır (Uğraş, 2015, s.23). Bilginin 
gücüne ve bilginin geliştirilmesi, yayılması ve kullanımı açısından bir süreç 
olarak işleyen bili ve bilimsel gelişmelerin seyri ülkelerin ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişmesinin de temel dinamiğini oluşturmaktadır. 

Bu nedenle bilimsel gelişmenin ve alt yapısının temel dinamiklerinden 
olan eğitim, bilimsel yayınların nitelik ve niceliksel ulaştığı nokta, araştırma 
geliştirme faaliyetleri ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda 
elde edilen yenilikler, bilim ve teknolojideki gelişmişlik seviyesini de 
ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada; yukarıda sayılan bileşenler açısından 
Türkiye’nin içinde bulunduğu seviyenin belirlenmesi için dünyanın diğer 
ülkeleriyle olan karşılaştırılması yapılacak ve Türkiye’nin bilimsel gelişmeler 
açısından geldiği seviye değerlendirilmeye çalışılacaktır.

2. İKTİSAT LİTERATÜRÜNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE BİLGİ 
EKONOMİSİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı 
olmuştur. Daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin 
bir siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme ile doğru biçimde kullanabilen 
toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek bir refah seviyesine 
erişmiştir. 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında 
yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve 
iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de 
önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri 
ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir 
teknoloji haline gelmiştir. Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
bizatihi kendisi bilgi içeriği ve katma değeri yüksek bir sektör olarak 
belirmiş, bu teknolojilerin diğer sektörlerde kullanımı da yeni bilgilerin 
üretilmesine, yeni ve daha etkin iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesine, 
üretim faktörlerinin üretkenliğinin artmasına, yeni iş ve uzmanlık 
alanlarının ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır(T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Bilgi Toplumu Stratejisi 2015-2018 Eylem Planı, 6 Mart 2015).
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Bilgi ekonomisinin, insan kaynağı değerdir. Çünkü ekonominin esas 
sermayesi olan bilgi onun belleğindedir ve bilinç altında tuttuğu  ve sorun 
çözme aşamasında aktif kıldığı yaratıcı olma yetisini aktif kılacak unsur 
insandır (Gürdal, 2004, s. 55). Stiglitz’e göre; modern bir ekonomi genellikle bir 
bilgi ya da yenilik ekonomisi olarak nitelendirildiğinde, bilginin ekonomisini 
anlamak kilit önem taşımaktadır (Stiglitz, 2017, s. 14). Bilgi ekonomisi, bilginin 
elde edilmesi, işlenmesi, ve dönüştürülmesi ile birlikte dağıtım süreçlerini 
kapsamaktadır. Bu üç temel süreç, bilginin işlenmesini, elde edilmesini, 
dağıtımını ve iletişimini sağlayan bilgisayar sistemlerinden oluşmaktadır 
(Kevük, 2006, s. 322). Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 
bütün ekonomik birimleri etkilemektedir. Ekonomik yapı çok dinamik, 
karmaşık ve öngörülmesi zor bir hale gelmektedir. Bilgi ekonomisi günümüzde 
küresel bir niteliğe bürünmüştür. Küresel ekonomik entegrasyonun ulus 
devletlerin rolünü göreceli olarak azaltan ve küreselleşmenin arkasında yatan 
asıl neden, ulaşım, iletişim ve enformasyon (bilgi) alanında yaşanan hızlı 
teknolojik gelişme ve yeniliklerdir (Özsağır, 2013, s. 66-67). Bilgi ekonomisi-
yeni ekonomi, enformasyon toplumu; bunlar küresel düzeni açıklamak için 
bugün kullanılan terimlerden bir kaçıdır. Enformasyon teknolojisi ve bilgi 
yayımındaki ilerlemeler, küresel ekonominin görünümünü dönüştürmekte 
ve değişim sürecindeki yaratıcılık, risk alma, girişimcilik ve esneklik giderek 
daha da önem kazanmaktadır (Gürdal, 2004, s. 56). Özellikle 20’nci yüzyılın 
ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin elde 
edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve 
bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır2. Bir 
toplumda yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerde “bilgi” temel faktör olarak 
kullanılıyor ise, bilgi toplumu olarak adlandırılır. Bilgi toplumunun diğer 
toplumlara göre farklılıkları arasında bu toplumun bireyleri yüksek eğitime 
sahiplerdir. Bilgi toplumunun bireyleri bilgi ve iletişim teknikleri konusunda 
daha çok bilgi ve beceriye sahiptirler (Başusta, 2014, s. 1). 

Bilgisayar okuryazarlığı temel üstünlük unsurları arasında yer 
almaktadır. Bunun yanında “yaşam boyu öğrenme”, “internet okuryazarlığı”, 
“enformasyon okuryazarlığı”, üniversitelerin araştırmaları ve yayın sayıları3, 
üniversiteler ve sanayi işbirlikleri4” gibi kavramlar, sadece “bilgi ekonomisi” 
nde değil, bilgi toplumu bireyleri için de değerlendirilmektedir (Gürdal, 
2004, s. 57). Küreselleşmenin etkileri, yeni bilgi ve yeniliklerin daha hızlı 
şekilde yayılmasını mümkün kılmaktadır. Ekonominin karşı karşıya olduğu 
değişim küreselleşmenin gücüne güç katmaktadır (Meçik, 2012, s. 289). Kıt 
olmayan, hatta giderek zenginleşen, tükenmeyen, yaygınlaştıkça değeri artan 
bilgi, küresel rekabette ülkelerin ihtiyaç duydukları en önemli faktör haline 

2 . 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı. T.C. Kalkınma Bakanlığı 6. 
Mart 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır..

3 . Bu madde bizim tarafımızdan eklenmiştir. Atıf yapılan yazarın metninde yoktur.
4 .Bu madde de tarafımızdan eklenmiş olup, yazarın adı geçen metninde yoktur.
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gelmiştir. Bu nedenle ülkelerin iktisadi gelişmelerinde bilginin üretimi, 
zenginleştirilmesi kullanımı ve paylaşımı gibi unsurlar giderek daha stratejik 
roller üstlenmektedirler. Küresel rekabet gücünü artırmak isteyen ülkeler, 
nitelikli iş gücünü yeni beşeri sermayeyi, araştırma, geliştirme, enformasyon 
ve iletişim teknolojileri ve bunların sağlanmasına zemin hazırlayan bir 
kurumsal yapıya ihtiyaç duymaktadırlar (Yumuşak & Bilen, 2010, s. 101). 
Üretim ekonomisi arza ve büyük şirketler tarafından yaratılan uzun soluklu 
teknolojilere dayalı iken, bilgi ekonomisi, tüketici ekseninde, icatçı / yenilikçi, 
girişimci firmaların kısa dönemde tüketilip, değiştirilmesi gerekecek 
teknolojilerine dayalı olarak gelişmektedir (Çetiner, 2005, s.1)). Bilgi 
ekonomisinin ekonomik gelişmenin anahtarı haline gelmesi ile ekonomik 
yapıda başlayan dönüşüm, hem politika yapıcıları yeni arayışlara yöneltmekte, 
hem de ekonomik aktörleri bu doğrultuda değişime itmektedir (Meçik, 2012, 
s. 289). Ekonominin sermaye ve işgücü miktarından oluşan üretim faktörleri 
stokundaki artışlar ile teknolojideki gelişmeler büyümenin temel kaynaklarıdır. 
Üretim faktörlerindeki artışın hasıladaki büyümeye etkisini incelerken 
teknolojinin sabit olduğu varsayıldığında üretim fonksiyonu basitçe  Y = F 
(K, L) şeklinde yazılmaktadır. Bu durumda hasıla yalnızca iş gücünün ya da 
sermaye miktarındaki değişimlere bağımlı olmaktadır (Yıldırım vd. 2009, s. 
498). Toplam üretim sonucunda elde edilen toplam hasıla (Y), üretim sürecinde 
kullanılan sermaye miktarı (K), üretim esnasında kullanılan iş gücü miktarı (L) 
harfleriyle sembolize edilmiştir. İnal’a göre büyüme literatüründe teknolojik 
gelişme “şekillendirilmiş” ya da şekillendirilmemiş diye ikiye ayrılarak 
incelenebilir. Teknolojik gelişme sadece yeni nesil makinalarla üretildiğinde 
şekillendirilmiş teknolojik gelişme olarak adlandırılır. Şekillendirilmemiş 
teknolojik gelişme ise bir basitleştirme durumudur ve teknolojik gelişmenin 
hem yeni nesil makinalarla hem de eskiden üretilmiş makinalarla aynı anda 
işlediğini ifade etmektedir. Solow5, sistemdeki teknolojik gelişmenin hem 
şekillendirilmiş, hem de şekillendirilmemiş bir gelişme olduğunu varsayar, 
hem de artış hızının dışsal olarak belirlendiğini, yani ekonomik sistemin 
dışında kalan faktörler tarafından belirlendiğini kabul etmektedir (İnal, 2013, 

5    . Solow büyüme modeli (SBM) dört değişken üzerinde yoğunlaşmaktadır: Çıktı 
(Y), fiziksel sermaye (K), işgücü (L) ve bilgi ya da işgücü etkinliği (A). t anındaki üretim 
fonksiyonu; Y(t) = F(K(t),A(t),L(t)) biçimindedir. Bu üretim fonksiyonuna göre üretim, 
bu girdilerin artan bir fonksiyonudur ve veri sermaye-işgücü düzeyinde üretim, teknolojik 
gelişme (A’daki değişimler) yoluyla artırılmaktadır. SBM, durağan durum değerine 
ulaşabilmek için, üretim fonksiyonunu işgücü etkinliği cinsinden, yani Harrod-nötr 
olarak tanımlamaktadır. Böyle bir varsayım altında sermaye-çıktı oranı zaman içinde sabit 
kalmaktadır. Fonksiyon sermaye ve işgücü girdisine göre ölçeğe göre sabit getirilidir. Bu 
homojenlik varsayımına dayalı olarak, sermayeyi ve çıktıyı etkin işgücü cinsinden yazılır.

 y = f (k )
Burada y = Y/AL, ve  k= K/AL’dir. eşitliğine göre etkin işgücü birimi başına çıktı, 

ekonominin tümündeki fiziksel sermayenin değil, etkin işgücü birimi başına fiziksel 
sermayenin bir fonksiyonuna dönüşmektedir. Etkin işgücü başına sermaye, azalan getiriyle 
çalışmaktadır: Charles I. Jones “İktisadi Büyümeye Giriş” Yaratıcı Fikirler İktisadı. Çev; 
Sanlı Ateş &İsmail Tuncer. (2007). Literatür Yayınevi.  
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s. 62). Büyüme teorilerinde özellikle ilişkilendirilen Ar-Ge ve Bilgiye dayanan 
gelişmeler oldukça geniş kabul görmektedir. Ülkelerin ekonomik büyüme 
serüveninde, Araştırma – Geliştirme faaliyetleri sonucunda eriştikleri seviyeye 
bağlı olarak sahip oldukları bilgi birikimi oldukça önemlidir. Sahip olunan 
bilgi birikimiyle geliştirilen teknoloji ekonomilere artı olarak etki etmekte 
ve ekonomik büyümeye ivme kazandırmaktadır. Solow teknolojik gelişmeyi 
simgelemek amacıyla üretim fonksiyonunu formüle ederek: Yt = At . F (Kt 
,Lt) şeklinde düzenlemiştir.  Solow’a göre burada “A” ülkedeki teknolojik 
seviyesini göstermektedir (İnal, 2013. s. 62). 1980’lerin sonları ekonomistlerin 
teknolojik yenilikleri nasıl değerlendirdikleri hakkındaki bakış açısından bir 
değişmeye şahit olmuştur. 

Schumpeter’yen gelenekten bir çok ufuk açan fikirleri ödünç alan 
Chicago Üniversitesinden Paul Romer6, bir piyasa optimizasyon çerçevesinde 
büyümenin temel iticisi olarak teknolojinin formülasyonunda bir dizi 
anahtar açıklama ortaya koymuştur. Bu formülasyonda ilk olarak; teknolojik 
yenilik büyümenin nihai kaynağıdır. İkinci olarak; teknolojik yenilikler 
karı artırarak yeni teknolojik araştırmalarında itici gücüdür. Üçüncüsü ise; 
araştırma ve geliştirme teknolojisi ekonomideki diğer mallardan farklı bir 
maldır (Yeldan, 2010, s. 221). Yeldan’a göre, (2010), Romer’in üç temel önerme 
riskler barındırmaktadır. Teknolojik yeniliğin bu üç karakteristiğinin bir veri 
olarak alınmasından rekabetçi bir fiyatlamanın olduğu bir piyasa dengesinin 
garanti edilemeyeceği sonucu çıkmaktadır. Yani teknolojinin bir ekonomik 
mal olarak değerlendirildiği üç ilke rekabetçi bir Pazar ekonomisini bir arada 
oluşturmak mümkün görünmemektedir. Teknolojinin ekonomilere katkısı 
yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü teknolojik yenilikler tüm sosyal yaşamı, 
tüketim alışkanlıklarını ve en önemlisi de yaşam standardını değiştirmektedir. 
Ekonomi içinde Schumpeter’in öne sürdüğü gibi yaratıcı yıkım özelliği 
olmasına rağmen yeni teknoloji, yeni ürünler, yeni pazarlar da meydana 
getirmektedir. Eski teknolojiyi ortadan kaldırırken eski meslekleri ve iş 
gücü alanlarını ya kaldırmakta, ya da değiştirmektedir. Fakat her halükarda 
teknolojiye ulaşmak ve onu geliştirmek araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
bağlıdır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ise bilgiye dayanmaktadır. 

Nelson ve Phelps insanın eğitilmesinin ve temel beceriler kazanmasının, 
araştırma ve geliştirme için önemli bir zorunluluk olarak kabul etmektedirler. 
Ancak bilginin çeşitleri vardır. Herhangi bir araştırmacının laboratuvarda 
yaptığı çalışmada bilgi üretir, o bilgileri geliştirir ve kullanılır hale getirir. Diğer 
yandan herhangi bir fabrikada çalışan bir işçi de (Nelson & Phelps, 2007, s. 69). 
Nelson ve Phelps’in de ileri sürdüğü gibi toplumun her kesiminde eğitilmiş 
insanların bilgi edinme, bilgiyi geliştirme ve bilgiyi kullanabilme kabiliyetleri 
daha yüksektir. Bu sonuçtan geriye gidildiğinde, bilgiye sahip olunması, 

6    . Farklı bir çalışmayla yaptığı işle ilgili yeni bir bilgi üretebilir ve kullanılır hale 
getirebilir.
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üretilmesi, gelişmesi, kullanabilir hale gelmesi için toplumsal eğitimin 
yükselmesi gerekmektedir. Paul Romer’in büyüme teorisine göre uzun 
dönemli büyümenin itici gücü karlarını azamileştirmeye çalışan şirketlerin 
yaptıkları bilgi birikimidir. Bilginin büyümenin itici gücü olması önemlidir. 
Çünkü bilgi ne saklanabilir, ne de patentlenebilir. Bilgi üretiminde dışsallık 
vardır. Bir şirket ürettiği bilgi ile başka şirketleri de etkileyebilmektedir. Kimi 
zaman bu şirketler aynı sektörde dahi olmayabilir (Akt. İnal, 2013, s. 95). 
Bilginin önemi hem Romer’de, hem de Solow’da büyüme teorileri ışığında 
öne çıkmaktadır. Yeni bir bilgi, araştırma geliştirme çabaları sonucu elde 
edildiğini yukarıdaki açıklamalarda bir çok yerde değinilmiştir. Sonuç olarak 
modern bir ekonomide yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda 
elde edilen bilgi kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli bir olgu değildir. 
Kuşkusuz yeni bilgiler üretmek, geliştirmek ve kullanılabilir hale getirmek, 
hem zaman, hem mekan, hem de maliyet yüklenmesi gereken çalışmalar 
sonucunda elde edilmektedir.

3. BİLİMSEL GELİŞMELER VE TEMEL BİLİMLER 
ALANINDAKİ GELİŞMELERİN DÜNYA EKONOMİSİNE 

ETKİSİ

Şimdiye kadar bizi çevreleyen dünyamızı açıklarken temel belirleyiciler 
“ekonomik” karakterleriyle birlikte söylenceler, inanç ve dini öğretiler 
olmuştur. Bilim çağının gelmesiyle bazı şeyler değişti. Bilimsel düşünce 
çağı, dünyayı anlama çabasında şüpheye yer vermeyen, öznellikten uzak ve 
tartışmalı boyutlardan arınmış bir yöntemi kabul ettirmeyi hedeflemiştir 
(Sedlacek, 2017, s. 179). Son yüzyılda dünya ekonomisindeki gelişmeler 
özellikle temel bilim alanlarındaki gelişmeler hız kazanmıştır. Temel bilimler 
alanındaki bu gelişmeler teknolojik gelişmelere neden olmuş ve hem iletişim 
araçlarının gelişimi, hem de ulaşım sistemlerinin gelişimi sayesinde bilimsel 
veriler dünyanın her yerine çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanına 
ulaşmıştır. Bilimle teknolojinin birbirleri üzerindeki karşılıklı etkisi, sayısız 
çalışmada gösterilmiştir. Zamanında termodinamik ve buhar makinesi 
gibi ilk gelişmelerde olduğu gibi günümüzde de bilgisayar teknolojisi veya 
biyoteknoloji gibi alanlarda apaçık ortadadır. Teknoloji doğanın ve dolayısıyla 
bilimin yasalarını hesaba katmak zorundadır (Freeman & Louça, 2013, s. 162). 

Gelişmiş ekonomilerin bilim ve teknoloji kültürü, bilimsel süreçle ilgili 
akademik akımlar, doğrudan uluslararası yatırımlar ve üretim sistemlerindeki 
yatırımlar gibi çeşitli yollar ile gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir (Günsoy, 
2004, s. 337). Bilim çağında ülkelerin meydana getirdiği bilimsel çalışmalar 
hem dünyanın yönünü belirlerken, hem de bilimsel çalışmaların daha yoğun 
yapıldığı ülkeleri diğerlerinden ayıran unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle son yıllarda uluslararası kuruluşlar bilimsel çalışmaların niteliği ve 
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niceliğini belirleyen kriterlerle ülkeler ve bölgeler arasındaki farklılaşmaları 
belirleyen raporlar hazırlamaktadırlar. Bu yüzden bir ülkenin bilgi ekonomisi 
açısından konumunu belirlerken, bazı performans kriterleri belirlenmektedir. 
Bilgi ekonomisinin performans ölçümleri Dünya Bankası (World Bank) 
tarafından belirlenmekte ve bu kriterler çerçevesinde belirli aralıklarla 
yapılmaktadır.  Yapılan bilgi indeksleri ülkelerin bilgi ekonomisinin altyapısını 
ve düzeyini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bilgi ekonomisi indeksi, 
ülkelerin eğitim-öğretim, bilgi altyapısı, ekonomik teşvikler, kurumsal rejim ve 
yenilik alanlarındaki performanslarına verilen puanların ortalamasına dayanan 
bir indekstir (Yumuşak & Bilen, 2010, s. 102). Çalışmanın ilk değerlendirmesi 
dünya genelinde bilimsel verilere genel bir bakış şeklinde olacaktır. 21. 
Asırda bilimde meydana gelen hızlı değişimler ve sonuçlarında ortaya çıkan 
teknolojik yenilikler bilgi ekonomisi perspektifinden bir giriş mukabilinde ön 
değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Dünya genelindeki bilimsel gelişmeler, daha 
sonra verilecek detaylı tablolarla ülkeler arasındaki farklılıkları ve özellikle 
Türkiye’nin dünya genelindeki konumunu belirlemek açısından daha önemli 
olacaktır. Şimdi dünya genelindeki bilimsel gelişmelerin durumunu anlamak 
için TÜBİTAK verilerinden yararlanılarak hazırlanan ilk tabloyu incelemekle 
başlayalım. TÜBİTAK’tan alınan verilere göre, 2010-2015 arasında dünyadaki 
bilimsel yayınlar ve gelişmeler aşağıdaki tablo;1’de görülmektedir. Tablodan 
da görüldüğü gibi; 2010-2015 yılları arasında dünyada toplam 13.624.437 adet 
yayın yapılmış, yapılan bu yayınlara 64. 858.577 atıf yapılmış ve bu yayınlar 
dünya genelinde 4,76’lık bir etki yaratmıştır. Dünyanın 2010 yılındaki temel 
bilim alanlarındaki bilimsel yayın sayısı 2.098.695 iken, bu sayı 2014 yılı sonu 
itibariyle % 14,86 artışla 2.410.492’ye ulaşmıştır. Bu tablodaki veriler elbette ki 
tek başına bir şey ifade etmemektedir. Dünya gelinde temel bilim alanlarındaki 
yayınların toplam sayısının 2010-2015 arasındaki gelişimini göstermektedir. 
Fakat bu tabloyu tamamlayacak diğer tabloları da incelediğimizde projeksiyon 
daha net ortaya çıkacaktır. 

Tablo 1. Dünya Genelinde Temel Bilim Alanlarında Yayınların Sayısı, Etkisi ve 
İnceleme Sayısı  (2010-2015) 

DÜNYA
Yıl Yayın Sayısı Atıf Sayısı Etki Değeri Atıf Alan Yayın 

Sayısı %
Makale / İnceleme 

Sayısı
2010 2.098.695 19.152.430 9.13 61.13 1.347.549
2011 2.198.771 16.389.780 7.45 60.49 1.435.694
2012 2.310.974 13.205.592 5.71 57.95 1.484.244
2013 2.415.009 9.429.417 3.90 54.30 1.556.845
2014 2.410.492 5.251.629 2.18 46.83 1.594.207
2015* 2.190.496 1.429.729 0.65 27.10 1.584.067

Kaynak; TÜBİTAK    https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/milyon_kisi_
basina_dusen_bilimsel_yayin_sayisi_haber_bulteni_2016.pdf.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/milyon_kisi_basina_dusen_bilimsel_yayin_sayisi_haber_bulteni_2016.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/milyon_kisi_basina_dusen_bilimsel_yayin_sayisi_haber_bulteni_2016.pdf


Makro İktisat Çalışmaları 443

Dünya genelindeki temel bilim alanlarında yayınların sayısını, etkisini 
inceledikten sonra artık ikinci bir tablo ile bilgi ekonomisinde etkin bir 
alt yapıyı oluşturan temel bilim alanlarındaki yayınların sayısı ve etki 
derecelerine göz atabiliriz. Küreselleşen dünyada, bilim ve teknolojide 
hızla ilerlemenin, tarihte de olduğu gibi yine bilgi ve bilginin üretilmesi, 
kullanılması ve dağıtılması işlemine en çok önem veren toplumlar, 
öncelikle ekonomide olmak üzere hemen hemen her alanda öne 
çıkmışlardır. Bilgiye ulaşmak ve onu geliştirme sürecine verilen isimle, 
bilime önem veren toplumlar, ona sahip olmak ve onu bir güç unsuru 
olarak kullanmak için yatırımlar yapmakta ve onu geliştirecek harcamalar 
için kaynak ayırmaktadırlar. 

Yani kısaca ifade etmek istersek bilime ne kadar çok kaynak ayırılırsa 
o kadar çok bilimsel sonuçlara da ulaşabilmektedirler. Bu durum zaten 
dünya ekonomilerinde öne çıkan ülkelerin bilimsel araştırmaları için 
ayırdıkları kaynak miktarlarını incelediğimizde açıkça görülmektedir.  
Günümüzde ortaya çıkan değişimin, başta OECD olmak üzere birçok 
ülkede yapılan araştırmalarda ortaya çıkan “bilgiye dayalı ekonomi” 
terimi etrafında oluşturulan politikalarla gerçekleştiği ortadadır. Bu 
araştırmaların önemli bir sonucu, uluslararası rekabette başarılı olmak 
ve rekabet gücünü korumak için yeniliklere ayak uydurmanın hayati 
önemi olduğudur (Şenkal, 2015, s. 8). İşte bu yüzden bilime ayrılan 
kaynak seviyesi toplumların zenginliği olarak sonuçlanmakta ve 
toplumları gelişmiş, gelişen ve az gelişmiş kriterlerini de belirlemektedir. 
Hal böyle olunca, dünya genelinde bilimsel yayınların ülkeler açısından 
değerlendirildiğinde en çok yayın üreten ülkeler sıralamasında ilk on 
ülke aynı zamanda dünyanın da en gelişmiş veya ekonomisi en güçlü 
ilk on ülkesi olması şaşırtıcı bir sonuç olarak görülmemelidir. Şimdi 
çalışmada bunu daha net görebilmek için aşağıdaki şekil;1’de 2010’dan 
2015’e kadar olan süreçte yapılan yayınların ülkelere göre nasıl bir 
dağılım sergilediğini inceleyelim. Şekilde görüldüğü gibi dünya 
geneline göre en fazla bilimsel yayın üreten ülke 1.007.632 yayınla ABD 
olmuştur. İkinci sırada yer alan ülke ise; 726.984 bilimsel yayınla Çin 
Halk Cumhuriyetidir. üçüncü sırada yer alan Almanya ise 305.156 
bilimsel yayın üretmiştir. Daha sonra sırasıyla Japonya; 239.567, Fransa; 
224.366, İngiltere; 220,652, Hindistan; 186.287, İtalya; 167.476, İspanya; 
155,133, Kanada; 143.203 bilimsel yayın üretmiştir. Sonuç olarak başta 
da ifade ettiğimiz gibi, listedeki sıralama aynı zamanda dünya GSYH 
büyüklüklerinin de benzer olan bir sıralamasını vermektedir. Aşağıdaki 
şekilde Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sayısı verilmemiştir. Bunun 
nedeni ise, şekilde de görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi maalesef 
bilimsel yayın sıralamasında ilk on da yer almadığından şekilde 
gösterilmemiştir.
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Şekil ; 1.  En çok yayın yapan ilk 10 ülkenin temel bilimler alanındaki yayın sayısı 
(2016)

Kaynak: http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/
Dünya-Ülkeler-ve-Gruplar-Bilimsel-Yayın-Sayısı-Temel-Bilimler-2016.pdf

Diğer bir değerlendirme kriteri ise önceden belirlenmiş yetkinlik ve 
etkinlik kriterleri açısından dünya üniversiteler sıralamasıdır. Çünkü 
dünyadaki gelişmelerin temeli bilimin ve bilimsel yeniliklerin öncelikli olarak 
üniversitelerde geliştirilmesiyle başlamaktadır. Üniversiteler günümüzde 
olduğu gibi tarihte de çok önemli olmuştur. Çünkü bilimsel gelişmelerin 
üretim merkezi üniversitelerdir. Yüksek öğretim kurumlarının özellikle 
de üniversitelerin, kalkınmaya katkılarına olan ilgi, bilgi-ekonomisinin 
öneminin artmasına paralel olarak artmıştır. Bu bağlamda üniversite 
ekonomisi kavramı üniversitelerin (genel olarak akademik sistemin) 
ekonomik rollerini ve katkılarını tanımlamak için kullanılmaktadır (Seki, 
2013, s. 4). Bu yüzden dünya genelinde üniversitelerin bilimsel etkinlikteki 
konumları, üniversitelerin sıralamasını belirlemektedir. 

Üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, geliştirilen 
yeni bilgilerin toplumsal etkileri göz önüne alındığında ne kadar 
çalışma yapıldığı ve bu çalışmaların etki dereceleri üniversitelerin de 
sıralamasında etkin bir rol oynamaktadır. Tüm karakteristik özellikleri 
dikkate alındığında üniversite (ya da yüksek öğretim sektörü) bilgi 
üretimi ve yayılması sürecindeki en önemli aktörüdür. Bu nedenle 
bilgi yönetişimi bağlamında üniversitelerin fonksiyonel etkinliği, bilgi 
toplumunun kalkınması sürecinde hayati öneme sahiptir (Seki, 2013, s. 
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4). Aşağıdaki sıralama da aslında bu soruya yanıt vermektedir. Çünkü 
en çok araştırma ve geliştirme faaliyeti yapan, bilim dünyasına en 
fazla katkı yapan üniversiteler hangi ülkede yoğunlaşıyorsa o ülke de 
dünya ekonomisinde o kadar güçlü olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi 
bu açıklamalar ışığında dünyadaki üniversitelerin ortaya koyduğu 
bilimsel performansları ile o üniversitelerin bulunduğu ülkelerin dünya 
ekonomisi içindeki performansları karşılaştırıldığında nasıl bir neden-
sonuç ilişkisinin ortaya çıktığını değerlendirelim.  Aşağıdaki tablo;2’de, 
URAP7’ın çeşitli akademik kriterlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 
değerlendirmeler sonucunda yapılan dünya üniversiteler sıralaması 
görülmektedir. Tablodaki veriler değerlendirildiğinde yukarıdaki 
şekil;1’den çok farklı bir sonuç olmadığı açıkça görülmektedir. Dünyada 
akademik kriterlerin puanlamasıyla elde edilen sonuçlar bize ilk 100 ve 
500 üniversite içinde Türkiye’den hiçbir üniversitenin yer almadığını 
göstermektedir. İlk 100’de ABD’nin 36 üniversitesi, Çin’in 9 Üniversitesi 
yer almaktadır. İngiltere; 6, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya;  5’er 
üniversite ile, Japonya, İtalya; 2’şer üniversite ile, Brezilya, Güney Kore, 
Tayvan ve İspanya ise 1’er üniversite ile sıralanmıştır. İlk 500 üniversite 
sıralamasında ABD yine 114 üniversite ile ilk sırada yer almakta, diğerleri 
ise sırasıyla, Çin Halk Cumhuriyeti; 54, Almanya; 39, İngiltere; 26, İtalya; 
25, Fransa ve Avustralya; 22, Kanada; 19, İspanya; 16, Japonya; 15, Güney 
Kore; 12, Brezilya ve Tayvan; 7, Polonya; 3, Hindistan; 1 üniversite ile ilk 
beş yüz üniversite sıralanmaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi Türkiye ilk 

7  .“URAP 2016” Dünya sıralamasında kullanılan göstergelerin değerlendirmesinde 
6 akademik üretkenlik göstergesinden faydalanmaktadır. URAP, akademik üretkenliğe 
odaklanan bir sistem olduğu için sıralama sisteminin temelini üniversitelerin yaptığı bilimsel 
yayınlar oluşturmaktadır. Bilimsel yayınlarla ilgili bibliyometrik veriler, Clarivate Analytics 
(önceki adıyla Thomson Reuters IP & Science) tarafından sunulan In Cites veri tabanından 
elde edilmektedir. 

Yayın Sayısı; 2016 yılında Web of Science tarafından taranan ve etki faktörü (Journal 
Impact Factor – JIF) bakımından ilk % 75’lik dilime giren (Q1, Q2, Q3) dergilerde 
yayımlanmış makalelerin toplam sayısıdır.

Atıf; 2012-2016 yılları arasında Web Of Science tarafından taranan ve etki faktörü 
bakımından ilk % 75’lik dilime girmiş olan yayımlanmış tüm makalelerin aldığı toplam 
atıf sayısıdır.

Toplam Bilimsel Doküman Sayısı; 2012-2016 yılları arasında yayımlanan bilimsel 
dökümanların tümünün toplam sayısıdır. 

Toplam Yayın Etkisi; 2012-2016 yılları arasında 23 bilim alanında yayımlanan makale 
sayılarının, ilgili alandaki makale başına düşen atıf (MBA) değerine göre ağırlıklandırılmış 
toplamını ifade etmektedir.

Uluslararası İşbirliği; bu gösterge bir kurumun uluslararası saygınlığını ifade etmektedir. 
2102-2016 yılları arasında bir yüksek öğretim kurumunun başka bir ülkede yer alan kurum 
veya kurumlarla yaptığı toplam ortak yayın sayısını göstermektedir.

Veri Toplama; Bu çalışmada kullanılan bibliyometrik veriler Clarivate Analytics’in Web 
of Science veri tabanı üzerine kurulu olan InCites ara yüzünden elde edilmiştir. Sıralama 
çalışmasının yapıldığı tarih itibariyle InCites ‘ta yer alan kurumlar içerisinde öncelikle 4 
yıllık lisans programına sahip olanlar tespit edilmiştir. Bu koşulu sağlayan yüksek öğretim 
kurumları arasından 2016 yılında 50 ve daha fazla yayını bulunan üniversitelerin verileri 
işlenerek ilk 2500’de yer alan kurumlar tespit edilmiştir.
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beş yüz üniversite içinde yer almamış ve ancak ilk 1000 üniversite içerisine 
15 üniversiteyle temsil edilebilmiştir. İlk 2500 üniversite sıralamasında 
ise Türkiye’den 86 üniversite yer almaktadır. Bu verilerden de görüldüğü 
gibi ulusal ve uluslararası kriterler açısından üniversitelerimizin bilim 
dünyası genelinde ve bilimsel gelişmeler açısından değerlendirildiğinde 
durumu çok da yüksek değildir. Üniversiteler ülkelerin hem ekonomik, 
hem de sosyal hayatların gelişmesinde çok önemli mihenk taşlarını 
oluşturduğuna göre hem bilim dünyası için, hem de teknolojik 
gelişmeler için çok daha fazla kaynak ve zaman ayırılması gerektiği 
açıkça görülmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin dünya üniversiteleri 
içinde üst seviyelere girebilmesi, yani en azından ilk 100 üniversite 
içerisinde daha çok Türk üniversitenin yer alabilmesi için çok daha fazla 
kaynak, zaman, personel ayırılması ve bilimsel çalışmaların çok daha 
fazla desteklenmesi gerekmektedir. Dünya genelinde ekonomik olarak 
gelişmek için bilimsel araştırmalar üniversiteler açısından çok önemli 
olduğu açıkça görülmektedir. 

Tablo 2.  2017-2018 URAP Dünya Üniversiteler sıralaması

Ülke İlk 100 İlk 500 İlk 1000 İlk 2500
Çin 9 54 123 376
ABD 36 114 192 368
Japonya 2 15 44 152
Hindistan - 1 18 125
Fransa 5 22 47 93
İngiltere 6 26 47 87
TÜRKİYE - - 15 86
Brezilya 1 7 20 73
Güney Kore 1 12 32 69
Almanya 5 39 53 67
İtalya 2 25 45 66
İspanya 1 16 39 60
Tayvan 1 7 16 54
Polonya - 3 18 51
Kanada 5 19 28 51
Avustralya 5 22 28 39

Kaynak; TÜBİTAK. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/milyon_
kisi_basina_dusen_bilimsel_yayin_sayisi_haber_bulteni_2016.pdf.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/milyon_kisi_basina_dusen_bilimsel_yayin_sayisi_haber_bulteni_2016.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/milyon_kisi_basina_dusen_bilimsel_yayin_sayisi_haber_bulteni_2016.pdf
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4. DÜNYA GENELİNDE BİLİMSEL GELİŞMELER VE 
ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN ETKİNLİK 

SIRALAMASI VE TÜRKİYENİN KONUMU 

Önceki bölümlerde değinildiği gibi dünyada bilimsel gelişmeler ve bu 
gelişmelerin meydana getirdiği yenilikler ve değişimler bilimin önemini 
ortaya koymaktadır. Yaratıcı fikirler, üretim teknolojisini geliştirir. Yeni 
bir yaratıcı fikir, verili bir girdi demeti kullanılarak daha fazla ya da 
daha iyi çıktı üretimine olanak verir (Jones, 2007, s. 73). Hem dünyada 
hem de Türkiye’de üniversitelerin bilimsel gelişme performansları 
karşılaştırıldığında 2018’in başlarında olduğumuz bu yıla kadar çok 
yüksek niteliklere varıldığını söylemek iyimser bir yaklaşım olur. 
Türkiye’de bu durumun değişmesi için birçok çalışma ve gayret vardır. 
Özellikle YÖK’ün Kalkınma Bakanlığı ile birlikte 2006’da başlattığı bazı 
çalışmalar genişleyerek sürmektedir. Öncelikle 40 üniversiteyle başlatılan 
bazı çalışmalar, süregelen zamanda genişleme eğilimindedir. Türkiye’de 
üniversitelerin, hem bölge dinamiklerini göz önüne alarak bölgesel 
sorunlara çözüm arayan / bulan aktörler olması, hem de dünyada yaşanan 
dönüşümlere uyum sağlayarak uluslararasılaşması gerekmektedir. 
Türkiye’de üniversitelerin bölgesel sorunlara odaklanması yönünde 
atılan önemli adımlardan birisi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm 
halinde yürütülen “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı”dır. Söz konusu program, 
üniversitelerin hem bulundukları bölgeye katkılarının artırılması hem 
de belirli alanlarda ihtisaslaşmalarının teşvik edilmesi düşüncesinden 
hareketle ortaya çıkmış ve özellikle 2006 yılından sonra kurulmuş olan 
yükseköğretim kurumlarına odaklanılmıştır. Bu kapsamda, 2015 yılı 
içerisinde 2006 yılından sonra kurulmuş olan 40 üniversitenin Rektörleri 
ile YÖK-Kalkınma Bakanlığı arasında yapılan toplantılar neticesinde 
çalışmalar başlatılmış ve ilgili üniversitelerin değerlendirilmesine 
yönelik olarak bir komisyon oluşturulmuştur (Dulupçu & Sungur, 2018, 
s. 15). Yapılan bu çalışmalara rağmen dünya ekonomisinin gelişiminde 
en etkin kesim olan üniversitelerin yayın etkinliği, atıf yapılabilirlik 
değeri ve endüstri ile iş birliği seviyesinin sıralaması incelendiğinde 
Türkiye’nin bilim ve teknolojide eriştiği seviyenin yüksek olduğu 
söylemek zordur. Galobal İndex 2017 sıralamalarının göründüğü tablo 
da (tablo; 4 - 5 - 6) dünya genelinde ülkelerin bilim ve teknik alanındaki 
yayınları, bu yayınların atıf yapılabilir yayınları ve üniversiteler ile 
sanayilerin teknolojik gelişmeler için yaptıkları işbirliğinin seviyesi 
ölçülmektedir. 
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Bu çalışmanın asıl odak noktası Türkiye’nin bu tablolardaki sırası 
ve dünya genelindeki seviyesinin ortaya çıkarılması olduğundan asıl 
dikkat edilecek nokta da Türkiye olacaktır. Şimdi ilk tablo (Tablo;4.) 
“bilim ve teknik alanında basılı yayınlar” indeksi sıralaması vardır.  
Global Innovation İndex 2016’dan alınan verilerle oluşturulan bu 
tabloda; görüldüğü gibi Türkiye 43. sırada yer almaktadır. Diğer tabloda 
(tablo;5) ise “atıf yapılabilir yayınlar indeksi”nde (Citable H-Index) 
ise, 36.sırada yer almaktadır. Bu bölümün son tablosunda ise (tablo;6) 
“üniversitelerle- sanayilerin teknolojik araştırma-geliştirme ve yenilikler 
meydana getirebilme iş birlikler” açısından değerlendirilen tablodur. 
Bu tabloda ise Türkiye’nin dünya sıralamasında konumu 60. sırada 
olduğu görülmektedir. Bu bölümdeki her üç tabloda da Türkiye’nin 
bulunduğu yerin üst seviyelerde olduğunu söylemek zordur. Dünya 
ülkeleri sıralamasında gelişmişlik seviyesi açısından yüksek hedefleri 
olan ülkelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sürdürebilmesi 
ve ülkeler sıralamasında saygınlığının ve ekonomik gücünün artması 
için bu üç tabloda da çok daha üst seviyelerde olması gerektiği açıkça 
görülmektedir. Tablolardaki sıralamalar açısından Türkiye’nin 
Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Ermenistan, Güney 
Afrika vb. gibi GSYİH’sı Türkiye’nin çok gerilerinde olan ülkelerin 
bile gerisinde kalınması düşündürücü bir durumdur. Türkiye’nin 
hem YÖK’ün oluşturduğu yeni arayışlarla ilgili oluşumların hem de 
Kalkınma Bakanlığının kalkınma planlarında öne çıkardığı teknolojik 
ve bilimsel gelişmelerle ilgili tespitler yürürlükte istenilen sonuçlara 
ulaşılamadığının göstergesi olarak tablolar yansımaktadır. Şimdi 
tabloları sırasıyla birer birer inceleyerek analiz edersek, ilk tablodaki 
(tablo;3) duruma göre Türkiye’deki üniversitelerin bilimsel yayınlar 
dünya sıralama indeksinde 43. sırada yer alması, ülkenin bilimsel 
gelişmişlik seviyesinde yeterli olduğu iddia edilemez. Türkiye’de 
ki üniversitelerin bilimsel çalışmalarda, İran, Malta, Lüksemburg, 
Slovakya vb. ülkelerin bile gerisinde kalması sorgulanması gereken bir 
konudur. Bir başka değerlendirme ise eğitimin ve gelişmenin temel 
direği olan üniversitelerin, ürettiği bilimsel araştırmalar ve yayınların 
dünya bilim çevreleri veya dünya bilim indeksleri tarafından çok 
daha dikkate değer bir seviyede olması gerekmektedir. Dünya çapında 
uluslararası indekslerde taranan (AHCI – SCI – SSCI vb. İndeksler)  
ve atıf yapılabilen yayınların çok olması üniversitelerin bilime 
olan katkılarının da seviyesini gösterdiğinden önemli kriterlerden 
sayılmaktadır. Bu yüzden dünyanın önde gelen bilimsel indekslerde 
yeterli sayıda çalışma yapılması için gerekli teşvik ve yönlendirmelerin 
yapılması gerekmektedir. Çünkü bu indekslerde üst sıralarda yer almak 
hem ülke açısından hem de dünya bilimsel gelişmeler açısından önemli 
bir göstergedir. Ancak tablo;4’e göre Türkiye’nin yerinin 36. sıradadır.. 
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Hatta Türkiye bu kriterlere göre yapılan sıralamada İrlanda, Yunanistan, 
Portekiz, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Meksika, 
Arjantin’in bile gerisinde kalan ülke olmuştur. Bir diğer gösterge ise 
üniversitelerle sanayilerin (endüstri) işbirliği yapabilirlik düzeyleri 
ve seviyesini gösteren indekstir. Aşağıdaki tablo;5’e göre Türkiye, bu 
sıralamada da çok gerilerde yer almaktadır. Bu kriterler ışığında Türkiye 
dünya sıralamasında 60. Sırada yer almıştır. Bu sıralamada, Türkiye;  
potansiyel ve gerçek büyüklüğüne rağmen kendisinden çok gerilerde 
olan ülkelerin bile gerisinde yer alması bu konuda yapılması gerekenlerin 
öncelikli olarak üzerinde durulması gereken bir konudur. Tablo;5’de ki 
sıralamaya göre;  Tacikistan (30), Fransa (31), Avustralya (32), Litvanya 
(33), Estonya (34), Portekiz (35), Malta(36), Ürdün(37), Estonya(38), 
Uganda(39), Tayland(40), Slovenya(41), Bahreyn(42), İtalya(43), Rusya 
Fed(44), Çek Cumhuriyeti(45), Kolombiya(46), Senegal(47), Lübnan(48), 
Sri Lanka(49), Meksika(50), Oman(51), Azerbaycan(52), Tanzanya(53), 
Suudi Arabistan(54), İspanya(55), Ukrayna(56), Guatemala(57), 
Zambiya(58), Filipinler(59), Türkiye (60). Şeklinde yer aldığı 
görülmektedir. İlk otuz ülke haricinde ikinci otuzdaki sıralamanın 
sonunda yer alan Türkiye’nin üniversiteler ve endüstri işbirliğinde 
ivedilikli olarak ve kalkınma bakanlığının kalkınma stratejilerinde 
belirtilmektedir. Üniversiteler; yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
aracılığıyla bilgi yaratılmasına, öğrenciler / araştırmacılar ve uzaktan 
eğitim, yaşam boyu eğitim, açık öğretim gibi unsurlar aracılığıyla beşeri 
sermaye yaratılmasına, önceki binaların yeniden değerlendirilmesi, 
yeni kampüs alanları inşa edilmesi, yaratıcı mimari, bölge ve şehir 
markası oluşturulması unsurları aracılığıyla da mekan yaratılmasına 
katkıda bulunmaktadır. Buna ek olarak üniversitelerin; ön kuluçkalar, 
kuluçkalar, bilim parkları, teknokentler / teknoparklar ve bölgesel 
oyuncularla paylaşılan laboratuvarlar aracılığıyla girişimciliğin ve 
işletmeciliğin geliştirilmesi ve altyapının yönetilmesi, bölgesel bir aktör 
olarak yerel otoritelere danışmanlıkta bulunma, bilimsel-kültürel-sportif 
etkinliklerin düzenlenmesi gibi katkıları da bulunmaktadır (Dulupçu & 
Sungur, 2018,s.15). 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çoğalması ve uluslararası 
indekslerde üst seviyelere çıkılabilmesi için araştırmaların, yayınların teşvik 
edilmesi, üniversitelerin bölgesel ve sanayilerle olan işbirliği seviyesinin 
artırılması gerekmektedir. Son olarak üniversitelerin teoride ve pratikte 
daha verimli sonuçlar, ya da diğer bir ifadeyle yenilikler üretebilmesi 
için sanayilerden uzak olmamalı ve çok daha fazla işbirliği protokolleri 
oluşturulması gereğinin dikkate alınması gerekmektedir. Üniversitelerle 
sanayilerin işbirliği seviyesi içinde 60. Sırada olmak bunun zaten açık bir 
delilidir.
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Tablo; 3.  Bilim ve Teknik Alanında Basılı Yayınlar Sıralaması  2016-  (Milyar $ 
GSYİH başına bilimsel ve teknolojik makaleler sayısı)
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1 İzlanda 71.10 100.0 1.00 41 Şili 18.45 25.40 0.68
2 Danimarka 66.80 93.91 0.99 42 Malta 17.90 24.61 0.67
3 İsviçre 55.45 81.54 0.98 43 TURKEY 17.47 24.01 0.66
4 Slovenya 55.45 77.83 0.98 44 Güney 

Afrika
17.15 23.56 0.66

5 Finlandiya 55.04 77.24 0.97 45 Romanya 16.49 22.62 0.65
6 İsveç 52.85 74.14 0.96 46 Ürdün 16.03 21.97 0.64
7 Yeni Zelanda 50.85 71.31 0.95 47 Gürcistan 16.02 21.96 0.63
8 Sırbistan 49.19 68.96 0.94 48 Lübnan 15.72 21.53 0.62
9 Avustralya 48.75 68.33 0.94 49 Zimbabve 15.64 21.41 062
10 Estonya 47.57 66.66 0.93 50 Bulgaristan 15.28 20.90 0.61
11 Israil 45.82 64.17 0.92 51 Japonya 15.14 20.70 0.60
12 Portekiz 45.49 63.71 0.91 52 Latvia 14.90 20.37 059
13 Hollanda 42.90 60.04 0.90 53 TFYR of 

Macedonia
14.24 19.43 0.58

14 Birleşik 
Krallık

41.63 58.24 0.90 54 Çin 14.09 19.22 0.58

15 Kıbrıs 40.98 57.32 0.89 55 Brezilya 13.55 18.45 0.57
16 Belçika 40.13 56.12 0.88 56 Uruguay 13.24 18.02 056
17 Kanada 37.24 52.02 0.87 57 Moldova 

Cum.
13.16 17.90 0.55

18 Avusturalya 36.09 50.39 0.86 58 Malezya 12.32 16.71 0.54
19 Hırvatistan 35.24 49.19 0.86 59 Ukrayna 12.23 16.57 0.54
20 Norveç 34.97 48.80 0.85 60 Uganda 12.05 16.32 0.53
21 Çek 

Cumhuriyeti
34.67 48.37 0.84 61 Kenya 11.58 15.65 0.52

22 Yunanistan 33.39 46.57 0.83 62 Benin 11.31 15.28 0.51
23 İspanya 32.10 44.74 0.82 63 Burkina 

Faso
10.61 14.29 0.50

24 Tunus 31.83 44.36 0.82 64 Kamerun 10.60 14.28 0.50
25 Güney Kore. 29.19 40.61 0.81 65 Senegal 10.30 13.84 0.49
26 Ermenistan 28.95 40.28 0.80 66 Bosna 

Hersek
10.23 13.74 0.48

27 Italya 27.61 38.37 079 67 Egypt 9.75 13.06 0.47
28 Singapur 26.06 36.18 0.78 68 Arjantin 9.60 12.85 0.46
29 Almanya 25.66 35.61 0.78 69 Rwanda 9.51 12.73 0.46
30 Fransa 25.34 35.16 077 70 Russian 

Federasyon
8.84 11.78 0.45

31 Hungary 25.30 35.11 0.76 --
32 Polonya 25.09 34.81 0.75
33 Lithvanya 24.79 34.38 074 100* Mauritius 4.64 5.83 0.21
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34 İzlanda 23.76 32.21 0.74 107 Toboko 3.28 3.90 0.15
35 İran 21.54 29.77 073 108 Azerbaycan 3.23 3.83 0.14
36 Montenegro 21.48 29.69 0.72 109 Bolivya 3.17 3.74 0.14
37 Malavi 20.73 28.62 0.71 110 Bengladeş 2.89 3.35 0.13
38 ABD (USA) 19.84 27.36 0.70 111 Cöte 

d’lvoire
2.86 3.30 0.12

39 Slovakya 19.58 27.00 0.70 112 Yemen 2.82 3.234 0.11
40 Lüksemburg 18.73 25.79 0.69 124 Endonezya 0.69 0.23 0.02

Kaynak; The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World Tenth 
Edition. ( Clarivate Analytics, special tabulations from Thomson Reuters, Web of Science, 
Science Citation Index(SCI) and Social Science Citation Index (SSCI); International 
Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October, 2016). https://www.
globalinnovationindex.org/

Tablo; 4. Atıf Yapılabilir Yayınlar Sıralama İndeksi  2016- (Citable Documents H 
Index* 2016 )  
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1 Birleşik 
Krallık (UK)

1.099.00 100.00 0.99 41 İran 199.00 15.89 0.68

2 ABD (USA) 1.783.00 100.00 0.99 42 Suudi 
Arabistan

195.00 15.51 0.67

3 Almanya 961.00 87.10 0.98 43 Slovakya 195.00 15.51 0.67
4 Fransa 878.00 79.35 0.98 44 Hırvatistan 194.00 15.42 0.66
5 Kanada 862.00 77.85 0.97 45 Malezya 190.00 15.05 0.65
6 Japonya 797.00 71.78 0.96 46 Ukrayna 188.00 14.86 0.64
7 İtalya 766.00 68.88 0.95 47 Romanya 187.00 14.77 0.63
8 Hollanda 752.00 67.57 0.94 48 Kolombiya 186.00 14.67 0.63
9 İsviçre 744.00 66.82 0.94 49 Estonya 185.00 14.58 0.62
10 Avustralya 709.00 63.55 0.93 50 Bulgaristan 184.00 14.49 0.60
11 İsveç 666.00 59.53 0.92 51 Mısır 184.00 14.49 0.60
12 İspanya 648.00 57.85 0.91 52 Kenya 179.00 14.02 0.60
13 Belçika 593.00 52.71 0.90 53 Pakistan 166.00 12.80 0.59
14 Çin 563.00 49.91 0.90 54 Filipinler 163.00 12.52 0.58
15 Danimarka 558.00 49.44 0.89 55 Endonezya 155.00 11.78 0.57
16 Israil 536.00 47.38 0.88 56 Peru 154.00 11.68 0.56
17 Avusturya 487.00 42.80 0.87 57 Lithvanya 144.00 10.75 0.56
18 Finlandiya 479.00 42.06 0.87 58 Panama 142.00 10.56 0.54
19 Güney Kore 476.00 41.78 0.86 59 Viet Nam 142.00 10.56 0.54
20 Norveç 430.00 38.32 0.85 60 Lübnan 138.00 10.19 0.53
21 Hindistan 426.00 37.10 0.84 61 Kosta Rika 137.00 10.09 0.52
22 Rusya Fed. 421.00 36.64 0.83 62 Ermenistan 135.00 9.91 0.52
23 Brezilya 412.00 35.79 0.83 63 Bengladeş 134.00 9.81 0.51
24 Polonya 401.00 34.77 0.82 64 Belarus 133.00 9.72 0.50
25 Hong Kong 392.00 33.93 0.80 65 Uruguay 132.00 9.63 0.49
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26 Singapur 392.00 33.93 0.80 66 Nijerya 131.00 9.53 0.48
27 Yeni Zelanda 387.00 33.46 0.79 67 Birleşik Arap 

Emirlikleri
130.00 9.44 0.48

28 İrlanda 364.00 31.31 0.79 68 Fas 129.00 9.35 0.47
29 Yunanistan 354.00 30.37 0.78 69 Uganda 128.00 9.25 0.46
30 Portekiz 334.00 28.50 0.77 70 Kıbrıs 127.00 9.16 0.45
31 Maceristan 329.00 28.04 0.76 --
32 Çek 

Cumhuriyeti
322.00 27.38 0.75

33 Güney 
Afrika

320.00 27.20 0.75 101* Madagaskar 74.00 4.21 0.21

34 Meksika 316.00 26.82 0.74 107 Kazakistan 68.00 3.64 0.16
35 Arjantin 300.00 25.33 0.73 108 Benin 65.00 3.36 0.15
36 TURKİYE 296.00 24.95 0.72 109 Azerbaycan 64.00 3.27 0.14
37 Şili 257.00 21.31 0.71 110 Bosna 

Hersek
61.00 2.99 0.13

38 Tayland 236.00 19.35 0.71 111 Paraguay 60.00 2.90 0.13
39 İzlanda 218.00 17.66 0.70 112 Nijer 59.00 2.80 0.12
40 Slovenya 204.00 16.36 0.69 122 Kırgızistan 45.00 1.50 0.04

Kaynak; The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World Tenth 
Edition. (SCI mago (2017) SJR- SCI mago Journal & Country Rank. Retrieved 
February - 2017). https://www.globalinnovationindex.org/
* H-İndeksi ; Bilim adamlarının üretkenliğini ve o üretkenliğin niteliğini ölçen 
bir indeks. Daha spesifik olarak H- İndex, bir araştırmacının kaç yayınının o 
yayın sayısı ve daha üzerinde atıf aldığıdır

Tablo; 5.   Üniversite / Endüstri Araştırmalar İşbirliği Değerlendirme Sıralaması 
2017  (University / Industry Research Collaboration 2017)
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1 İsviçre 5.80 80.00 1.00 41 Slovenya 3.76 45.98 0.67

2 Finlandiya 5.72 78.62 0.99 42 Bahreyn 3.73 45.44 0.66

3 Israil 5.60 76.67 0.98 43 İtalya 3.68 44.68 0.66

4 ABD  (USA) 5.57 76.22 098 44 Rusya Fed. 3.68 44.63 0.65

5 Hollanda 5.50 75.00 0.97 45 Çek 
Cumhuriyeti 3.66 44.39 0.64

6 Birleşik Krallık 5.47 74.51 0.96 46 Kolombiya 3.66 44.30 0.63

7 Singapur 5.47 74.47 0.95 47 Senegal 3.64 43.97 0.62

8 Almanya 5.35 72.52 0.94 48 Lübnan 3.64 43.94 0.61

9 Belçika 5.26 71.00 0.93 49 Sri Lanka 363 43.83 0.61

10 Katar 5.23 70.53 0.93 50 Meksika 3.63 43.75 0.60
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11 Malezya 5.20 70.00 0.92 51 Oman 3.61 43.44 0.59

12 İsveç 5.16 69.33 0.91 52 Azerbaycan 3.56 42.67 0.58

13 İrlanda 5.11 68.52 0.90 53 Tanzanya 3.54 42.28 0.57

14 Danimarka 4.84 63.99 0.89 54 Suudi 
Arabistan 3.51 41.86 0.57

15 Avusturya 4.81 63.58 0.89 55 İspanya 3.51 41.83 0.55

16 İzlanda 4.78 63.05 0.88 56 Ukrayna 3.51 41.83 0.55

17 Japonya 4.75 62.54 0.87 57 Guatemala 3.51 41.77 0.54

18 Yeni Zelanda 4.75 62.50 0.86 58 Zambiya 3.49 41.42 0.53

19 Norveç 4.74 62.37 0.85 59 Filipinler 3.48 41.35 0.52

20 Lüksemburg 4.65 60.83 0.84 60 TURKEY 3.47 41.15 0.52

21 Hong Kong 
(2015) 4.59 59.78 0.84 61 Şili 3.47 41.14 0.51

22 Kanada 4.58 59.63 0.83 62 Kosta Rika 3.45 40.91 0.50

23 Hindistan 4.54 58.93 0.82 63 Kazakistan 3.45 40.86 0.49

24 Birleşik Arap 
Emir. 4.51 58.47 0.81 64 Jamaika 3.45 40.77 0.48

25 Kenya 4.46 57.63 0.80 65 Pakistan 3.44 40.70 0.48

26 Güney Afrika 4.44 57.36 0.80 66 Uruguay 3.44 40.70 0.47

27 Endonezya 4.42 57.03 0.79 67 TFYR of 
Makedonya 3.44 40.65 0.46

28 Güney Kore 4.36 56.00 0.78 68 Arjantin 3.43 40.43 0.45

29 Çin 4.32 55.27 0.77 69 Botsvana 3.41 40.25 0.44

30 Tacikistan 4.31 55.19 0.76 70 Madagaskar 40 40.00 0.43

31 Fransa 4.29 54.79 0.75 -- ------------
----- ---- ----- ----

32 Avustralya 4.27 54.49 0.75

33 Litvanya 4.12 51.93 0.74 100* Peru 2.91 31.78 0.19

34 Estonya 4.08 51.37 0.73 107 Gürcistan 2.72 28.68 0.13

35 Portekiz 4.03 50.46 0.72 108 Cezayir 2.71 28.53 0.12

36 Malta 4.00 50.00 0.71 109 Kırgızistan 2.71 28.52 0.11

37 Ürdün 3.84 47.31 0.70 110 Malawi 2.71 28.48 0.11

38 Estonya 3.83 47.19 0.70 111 Nijerya 2.67 27.78 0.10

39 Uganda 3.79 46.48 0.69 112 Yunanistan 2.65 27.56 0.09

40 Tayland 3.77 46.15 0.68 113 Yemen  ** 1.89 14.76 0.00

Kaynak; The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World 
Tenth Edition. ( World Economic Forum, Executive Opnion Surway, 2016-2017). 
https://www.globalinnovationindex.org/
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5. TEKNOLOJİK GELİŞMELERDE AR-GE FAALİYETLERİ VE 
TÜRKİYE’DE AR-GE ÇALIŞMALARI

Freeman ve Soete’ye göre (2005), modern sanayi Ar-Ge’nin 
ayırıcı özelliği, onun ölçeği, bilimsel içeriği ve profesyonel düzeyde 
uzmanlaşmanın yaygınlığıdır. Artık teknolojik gelişmenin çok daha büyük 
bölümü uzmanlaşmış laboratuvarlarda ya da pilot tesislerde, tam zamanlı 
uzman personel tarafından gerçekleştirilmekte ve bu çalışmalar Ar-Ge 
istatistiklerinde yer almaktadır. Böylece Ar-Ge istatistikleri , aslında bu 
faaliyetlerin profesyonelliğinin de bir göstergesi niteliğindedir. Ar-Ge de 
profesyonelleşmenin üç kriteri vardır. Bunların ilki teknolojinin giderek 
artan bilimsel niteliğidir ki, bu teknolojik değeri yükseltmek ancak geniş 
donanımlı bir kitabi eğitimle olabilecektir. İkinci kriter ise, teknolojinin 
giderek karmaşıklaşması nedeniyle üretimde “küme ve “tek parça” 
üretim sistemlerinin yerine kısmen “sürekli” ve “kitle” üretim hatlarına 
bırakılmasıdır. Sonuncusu ise Adam Smith tarafından da teorileştirilen 
iş bölümü anlayışıyla üst düzey eğitilmiş personeli, enformasyon 
servisleri, ve bilimsel araçları olan özel araştırma laboratuvarlarının 
oluşturulmasıdır (Freeman & Soete, 2005, s. 11). Teknolojinin gittikçe 
artan Ar-Ge bağımlı yapısı, bu konu üzerine yapılan değerlendirmeleri 
de önemli hale getirmektedir. Ar-Ge çalışmalarının maliyetli yapısı 
ve uzun süreli bir süreç olması bu alanın zor yanı olmakla birlikte 
sonuçları üzerinden değerlendirildiğinde önemli gelişmelerin de kaynağı 
olduğu da yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu değerlendirmelerden sonra 
Türkiye ekonomisinde Ar-Ge çalışmalarının genel görünümü ve Ar-Ge 
çalışmalarının ülke ekonomisi içerisindeki büyüklüklerinin incelenmesi 
önemlidir.  Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye ekonomisinin dünyanın en 
gelişmiş ilk on ekonomisi içerisine girebilmesi için araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine daha fazla kaynak ve zaman ayırması gerekmektedir. Ancak 
bunun için özellikle kamu bütçesinden ülkenin GSYH büyüklüğüyle 
doğru orantılı bir şekilde Ar-Ge için daha yüksek kaynak ayırılmalıdır. 
Türkiye ekonomisinin 2018 yılı bütçe planındaki Ar-Ge için ayrılan kaynak 
miktarına bakıldığında çok iyimser bir sonuç olduğu görülmemektedir. 
Son yıllarda yapılan kalkınma planlarında veya diğer çalışmalarda sıklıkla 
Ar-Ge ve bilimsel araştırmaları desteklerine vurgulama yapılmasına 
rağmen ayrılan kaynakların yeterli olduğunu söylemek zordur. Mesela 
aşağıdaki tablo..3’e bakıldığında bu durum açık ve seçik bir şekilde 
görülmektedir. Kalkınma planlarında sıklıkla vurgu yapılan bilim ve 
teknolojik gelişmeyi öne çıkaran söylem  ve hazırlanan eylem planlarına 
rağmen, kamu bütçesinden ayrılan Ar-Ge destekleme teşvik miktarlarının 
aynı doğrultuda yeter seviyede olmaması, istenen hedeflere varılmasını da 
şüpheli hale getirmektedir. 
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Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi, kamu bütçesinden Ar-Ge teşvikleri 
için ayrılan ödeneklerin kurumlara göre dağılımı dikkate alındığında ilk 
olarak TÜBİTAK’ın akademik araştırmalar için ayırdığı ödenek; 0,3 milyar 
TL ve Üniversitelere verilen bilimsel akademik araştırmalar için ise 0.,7 
milyar TL olarak belirlenmiştir. 

Maliye Bakanlığı’nın 2018 yılı tahmini toplam bütçesinin 
762.753.272.000 TL olduğu bir ekonomide AR-Ge harcamalarına ayrılan 
kaynak toplamının 4,9 milyar TL olması gelecekte teknolojik gelişmeler ve 
yenilikler için çok umut verici bir sonuç değildir. AR-GE harcamalarında 
son yıllarda rakamsal artış olmasına rağmen ülke GSYH veya kamu 
bütçesinden ayırılan oransal büyüklük dünyanın gelişmiş ülkelerinin 
bu alandaki ayırdığı kaynaklara nazaran yetersiz kalmaktadır. Yani 
kısaca Türkiye ekonomisi ülke genelinde Ar-Ge ve Bilimsel araştırmalar 
çerçevesinde dünya sıralamasında ve Avrupa Birliği ülkeler sıralamasında 
çok üst seviyelerde yer almamaktadır. 21. Yüzyılda dünyanın ilk on 
ekonomisi içerisinde yer almak vizyonuyla oluşturulan kalkınma 
planlarında da bu misyon hedef olarak belirlenmesine rağmen araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine yeterli desteği vermeyen bir ekonomi olarak 
bilim ve teknoloji için öngörülen hedeflere ulaşmak zor olacaktır.

  Tablo;.6. 2018 Kamu Bütçesinden Ar-Ge’ye Ayrılan Kaynak Miktarı 
           
Milyar 
TL

TÜBİTAK 2.8
Özel Teşebbüs Ar-Ge Projeleri 0,5

Akademik Ar-Ge Projeleri 0,3
Kamu Ar-Ge Projeleri 0,3

Savunma ve Uzay Sanayi Ar-Ge Projeleri 0,2
Bilim ve Diğer Toplum Projeleri 0.1

TUBİTAK Kurumsal Ar-Ge Ödenekleri 1,4
Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri 0,7
SGK Ar-Ge Prim Teşvikleri 0,3
Diğer Kamu İdareleri Ar-Ge Projeleri 1,2
TOPLAM Ar-Ge Ödenekleri 4,9

Kaynak; Ağbal, T.C. Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM 
Genel Kurulu). 11. 12. 2017;76
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Teknolojinin bilimsel içeriği ve bilimin kendi içinde giderek yoğunlaşan 
alt bölünmeler ve uzmanlaşma, Ar-Ge faaliyetlerinin ne kadar önemli 
olduğunu ispat eden bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomideki 
bilimsel gelişmeler, ülke ekonomilerini doğrudan etkilediğinden, bilimsel 
veriler, istatistiksel olarak oluşturulmuş tablolar ve ekonomik planların 
da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Türkiye’nin son dönem kalkınma 
planlarından 28. 10.2017 tarihli 30224 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
11.10.2017 tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 yılı programa bir göz 
attığımızda; plana göre, Ar-Ge harcamalarının 2002 yılında GSYH’ sının 
yüzde 0.53 olduğu görülmektedir. 2015 yılına gelindiğinde ise seviye yüzde 
1.06’ya ulaştığı görülmektedir. 2002’yılından 2015 yılına gelene kadar 13 
yılda Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın iki kat arttığı görülmektedir. 
Aslında yüzde yüzlük artış görülmesine rağmen dünya teknolojik gelişmişlik 
yarışında geride kalan iktisadi yapı için bu paylar yeterli midir sorusuna 
cevap aramak gerekir. Bunu ülke içindeki ekonomik değerlerinden yola 
çıkarak bakıldığında yüzde yüzlük bir artış olumlu gibi görünse de, yine 
aynı programda gelinen seviyeye göre AB ortalamasının % 2,03 olduğu göz 
önüne alınırsa bu oranın geride kaldığı açıkça görülmektedir. Bir de Türkiye 
ekonomisinin gelişmekte olan bir ülkeler arasında olduğu düşünülürse 
Ar-Ge için ayrılan bu oran iyimser bir seviyede olduğu söylenemez. Bir 
başka değerlendirme kriteri ise sektörel gelişmeler üzerinden yapıldığında 
görünüm daha net hale gelmektedir. 

TÜİK’e göre, Türkiye ekonomisinin GSYİH’sı 20168 sonu itibariyle 
yaklaşık 827.230.000 USD’ye toplam Kamu Bütçesi9 ise 762.753.272.000 
TL’ye ulaşmıştır. Gelinen bu rakamsal büyüklükler itibariyle tablo;7’de 
2009’dan 2015 sonuna kadar ülke ekonomisinde Ar-Ge için ayrılan paylar ve 
sektörel Ar-Ge harcamaları görülmektedir. 2009’da 8.087 (milyon TL) olan 
Ar-Ge harcamaları toplamı, 2015’de 20.615’e (milyon TL) çıkmasına rağmen 
aslında bu artış rakamsal olarak değerlendirildiğinde neredeyse iki buçuk 
kat bir artışı ifade etmektedir. Fakat GSYH ve Kamu Bütçesi büyüklüğü 
açısından değerlendirildiğinde oransal olarak çok yüksek değildir. Ar-Ge 
harcamalarının sektörlere göre dağılımına göz atıldığında da durum çok 
farklı değildir. Çünkü dünya ekonomisinde üniversiteler sıralaması göz önüne 
alındığında bilimsel araştırmalara verilecek desteklerin asıl yoğunluğunun 
üniversitelere yönelik olması gerekirken, Türkiye’de bu oranların da düşük 
olduğu açıkça görülmektedir. Hatta aşağıdaki tablo; 7’den de görüldüğü 
gibi, Türkiye’deki üniversitelere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
ayrılan kaynakların 2009’dan 2015’e kadar oransal olarak sürekli gerilediği 
görülmektedir. 2009’da toplam AR-Ge harcamaları içindeki oranı % 47,4 
olarak gerçekleşirken, 2010’da % 46.00’a, 2011’de  % 45.5’e, 2012’de % 43.9’a, 
2013’de  % 42.1’e, 2014’de % 40.5’e ve en nihayetinde 2015’te % 39.7’ye kadar 

8    .TÜİK verilerine göre. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
9    .TÜİK verilerine göre. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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gerilediği görülmektedir. Üniversitelere yönelik Ar-Ge çalışmaları için 
ayrılan kaynaklar böyle gerilediği sürece üniversitelerin bilim ve teknolojiye 
katkısının artması zorlaşmakta ve olumsuz bir sonuç yaratmaktadır. 
Üniversitelerin etkinlik derecelerinin düşük olması dünya sıralamalarında 
ilk 100 veya ilk 500 içinde nasıl yer alacağı konusunu da tartışılmalı hale 
getirmektedir. Bu durumun değiştirilmesi ve üniversitelerin bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için GSYİH 
ve Kamu Bütçesi içindeki oranlarının daha fazla olması gerekmektedir. 
Aşağıdaki ilgili tabloda da görüldüğü gibi Türkiye ekonomisinde toplam Ar-
Ge harcamaları içindeki kamunun payının da üniversitelerin durumundan 
çok farklı olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Kamu kesimi için ayrılan  Ar-
Ge payları; 2009’da % 12.6 iken bu oran 2015’e kadar sürekli düşmüş ve 
sonunda 2015’te % 10.3 olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı tablodan hareketle 
yüksek öğretim düzeyinde Ar-Ge çalışmalarına katılan personel sayısı da 
2009’dan 2015’e kadar oransal olarak sürekli azalış eğilimindedir. 2009’da 
toplam Ar-Ge çalışması içindeki personel sayısının % 47.4’ü üniversiteler 
bünyesindeyken, 2015’e gelindiğinde bu oran aynı mali yapıdaki gibi 
azalmış ve % 35.4’e gerilemiştir. Kamudaki Ar-Ge çalışmaları içinde yer 
alan toplam personel sayısı da 2009’da % 15.0 iken, bu durum 2015’e kadar 
sürekli azalmış ve % 10.1’e gerilemiştir. Özel sektörde ise durum farklıdır. 
Özel sektörde Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaşmasını gösteren faktör, 2009’da 
% 40.0 olan toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payının 2015’e kadar % 
50.0’a varmış olmasıdır. Özel sektördeki Ar-Ge personel sayısı artmış ve 
toplam içindeki oranı, 2009’da % 42.8 iken 2015’te % 54.5’e ulaşmıştır. Özel 
sektördeki AR-Ge personel sayısının artması ilk bakışta iyimser bir veri gibi 
görünmesine rağmen bunun hem  olumlu hem de olumsuz yönlerini vardır. 
Ar-Ge faaliyetlerinin geldiği nokta itibariyle yetişmiş bilgili, donanımlı 
personel sayıları açısından bir başka değerlendirme kriteri ise 10.000 kişi 
başına düşen tam zamanlı eşdeğer personel sayısının incelenmesidir. Yine 
aynı tablonun (Tablo;7) verileri ışığında 2009’da 10 000 kişiye düşen Ar-Ge 
personel sayısı 36 kişiyken, bu sayı 2015’te 46’ya çıkmıştır. Toplamda Ar-
Ge personel sayısının artışı, bilgili, donanımlı insan sayısının da arttığının 
bir göstergesi olması açısından iyi bir göstergedir. Ama tablonun geneli 
üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, üniversiteler ve kamu açısından 
Ar-Ge çalışmaları hem mali yandan, hem de personel istihdamı açısından 
gerilemiş, özel sektörde ise gelişme kaydetmiştir. Yalnız burada özellikle 
dikkat edilmesi gereken bir kaç hususu göz ardı etmemek gerekir. İlk dikkat 
edilmesi gereken husus, Türkiye ekonomisinin üretim tarzının ithal ara malı 
girdisine bağımlı ve KOBİ’lerin daha yoğun olduğu bir üretim yapısının 
olmasıdır. İkincisi ise; ülke ekonomisinde büyüme modelini oluşturan 
“ihracata dayalı büyüme” sisteminde, ihracatın ithal girdiye bağımlı bir 
yapıda olmasıdır. Sonuncusu ise; üretim şekli orta yüksek ve orta düşük 
teknoloji seviyesinde olması, araştırma ve geliştirme için ayrılması gereken 
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kaynakları da olumsuz etkilemektedir. Teknolojik küreselleşme sadece 
üretim sistemlerini değil, istihdam boyutlarını ve iş gücü piyasalarının 
karakterini de değiştirmekte, iş süreçleri ve organizasyonu da yeni sisteme 
uyum sağlayacak yeni mekanizmalar geliştirmektedir (Günsoy, 2004, s. 337). 
Bütün bunları bir araya getirdiğimizde araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
için ayrılan kaynak miktarının yüksek olmaması, üretim sistemlerinin orta 
ve orta altı teknolojik sistemde olması, KOBİ’lerin yaygınlığı, yüksek 
maliyetler getirdiği için Ar-Ge ve yenilikler konusunda etkinliği de 
sınırlamaktadır.

  Tablo; 7. Türkiye Ekonomisinde Bilim ve Teknoloji Alanındaki Temel 
Göstergeler (2009-2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2104 2015
Ar-Ge 
Harcamalarının 
GSYH İçindeki 
Payı (Yüzde)

0.85 0.84 0.86 0.92 0.95 1.01 1.06

GSYH Yurtiçi 
Ar-Ge 
Harcaması
(Milyon TL. 
Cari Fiyatlarla 

8.087 9.268 11.154 13.062 14.807 17.598 20.615

Ar-Ge Harcaması Gerçekleştiren Sektörler (Yüzde) 
Yüksek Öğretim 47.4 46.0 45.5 43.9 42.1 40.5 39.7
Özel Sektör 40.0 42.5 43.2 45.1 47.5 49.8 50.0
Kamu Kesimi 12.6 11.4 11.3 11.0 10.4 9.7 10.3
TZE* Cinsinden 
Toplam Ar-Ge 
Personel Sayısı

73.521 81.792 92.801 105.122 112.969 115.444 122.288

TZE Cinsinden Ar-Ge Personelinin Sektörel Dağılımı (Yüzde
Yüksek Öğretim 42.2 40.2 38.4 38.8 37.7 35.7 35.4
Özel Sektör 42.8 45.9 48.9 49.7 51.7 53.7 54.5
Kamu Kesimi 15.0 13.9 12.7 11.5 10.6 10.6 10.1
10.000 kişi başına düşen TZE Ar-Ge personel sayısı

36 37 40 44 46 45 46

Kaynak; 28. 10.2017 tarihli 30224 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
11.10.2017tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki. (TÜİK VE 
TÜBİTAK verilerinden türetilmiştir).  
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/779/2018%20
Y%C4%B1l%C4%B1%20Program%C4%B1.pdf

*TZE; Tam Zaman Eşdeğer
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5.1. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin 
Ekonomiye Etkisi ve Türkiye Ekonomisinin Ar-Ge bakımından 
Dünyadaki Seviyesi

Teknolojik gelişmeler ekonomilerin kalkınmasında en önemli itici gücü 
oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim teknoloji devrimi küreselleşmenin de 
teknolojik kökenini oluşturmuştur. Teknoloji bu yeni çağda tüm ulusların 
refahı ve gelişimi için öncelikli etken olacaktır. Bugün ileri teknolojiyi 
yaratmakta önde gelen ülkelerin araştırma yatırımlarına büyük paylar 
ayırdıkları görülmektedir. Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünler, 
hem ulusal ekonominin gelişmesini sağlamakta, hem de teknoloji ihracı 
yoluyla ülkeye rekabet gücü kazandırmaktadır (Kaya, 2004, s. 235). 
Yukarıdaki değerlendirmelerden edindiğimiz bilgiler ışığında ülkelerin 
üretim yapısında Ar-Ge harcamalarının önemli bir etkisi olduğu gerçeğinin 
genel kabul görmesidir. Türkiye ekonomisinin özellikle sanayi üretim 
yapısı düşünüldüğünde ihracata dönük bir sanayileşme anlayışında devam 
eden politikalar bağlamında KOBİ’lerin yoğunluğu ve teknolojik üretim 
seviyeleri Ar-Ge harcamalarına kaynak ayırımını zorlaştıran bir yapı ortaya 
çıkarmaktadır. Ar-Ge harcamaları hem maliyet açısından yüksek olması, 
hem de zaman olarak uzun süreli çalışmalar gerektirmesi yüksek hacimli 
kuruluşların kaldırabileceği bir harcama kalemi olarak görülmektedir. 
Personel sayısı 30’dan az veya 30 ile 100 arasında olan küçük ve orta ölçekli 
firmaların Ar-Ge için kaynak ayırması içinde bulunduğu üretim koşulları 
bakımından çok zordur. Türkiye ekonomisinin de hem KOBİ üretim yapısı 
olması, hem de teknolojik seviye olarak “düşük, düşük orta ve orta yüksek 
teknolojide” üretim yapması bunu daha da zorlaştıran bir unsur olarak öne 
çıkmaktadır. Bu yüzden yukarıda da değinildiği gibi Ar-Ge harcamalarının 
ölçek ekonomilerindeki etkisinin daha yüksek olması nedeniyle, Ar-Ge 
harcamalarının kamu ve üniversiteler üzerinde yoğunlaşması daha etkin 
sonuçlar meydana getirebilir. 

Yani dünya genelinde teknolojik gelişmeleri tetikleyecek çalışmaların 
devlet desteğiyle yapılması veya desteklenmesi çok daha etkin ve 
verimli sonuçlar meydana getirebilecektir Aşağıdaki tablo;8’de de 
görüldüğü gibi Türkiye’nin ihracata dönük bir sanayileşme yapısının 
olması ve üretimdeki teknolojik seviyesinin yapısını incelediğimizde; 
2003’te görülen ileri teknoloji seviyesindeki üretimi % 6.5 iken 2016’ya 
gelindiğinde % 3.5’a gerilemiştir. Orta- üstü teknolojide ise iyileşme 
görülmektedir. 2003’te % 26’dan 2016’da % 33.1’e yükselmiştir. Orta- altı 
teknolojik seviyede de iyileşme görülmektedir. Bu seviyede de aynı tarihler 
itibariyle % 22.6’dan % 28.3’e yükselmiştir. Düşük teknoloji yoğunluklu 
üretimde ise oranlar düşmüş ve aynı tarihler itibariyle % 44.9’dan, % 
35.1’e gerilemiştir. Tablo; 8’den de görüldüğü gibi dünya ortalaması 
ile karşılaştırıldığında dengesiz bir dağılım olduğu görülmektedir. 
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Aynı tarihler ve aynı teknolojik seviyeler karşılaştırmasında dünya 
genelinde ileri teknoloji seviyesi 2016’da % 24,.4 iken Türkiye’de bu 
oranın çok gerilerde kaldığı görülmektedir. Bilimsel araştırma ve 
geliştirme faaliyetler, yeniliklerin gelişmesi daha çok yüksek ve orta-
ileri teknoloji kesimlerinde yoğunlaştığı göz önüne alınırsa Türkiye’nin 
durumu bu değerler içerisinde daha iyi anlaşılacaktır. Bunun en büyük 
nedeni ortanın üstü ve ileri teknoloji üretimde ithal girdiye bağımlı bir 
yapısı olması hazır teknoloji kullanımını meydana getirmekte ve nihai 
üretimden çok ara malı ve fason üretim sisteminin yaygınlığı Ar-Ge 
ihtiyacını düşürmekte ya da diğer bir ifadeyle Ar-Ge açısından firmaları 
tembelliğe itmektedir. Ar-Ge çalışmalarının artması için öncelikli olarak 
ortanın üstü ve ileri teknoloji üretiminde ülke olarak planlamaların 
yapılması ve bu sektörlerin desteklenmesi gerekmektedir.

Tablo; 8.  İmalat Sanayinin İhracat Yapısı (2003-2016)
Türkiye Dünya

Teknoloji Yoğunluğu 2003 2016 2016
Yüksek 6.5 3.5 24.4
Ortanın Üstü 26 33.1 36.7
Ortanın Altı 22.6 28.3 15
Düşük Yoğunluklu 44.9 35.1 23.9
Toplam 100 100 100

Kaynak; 28. 10.2017 tarihli 30224 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
11.10.2017tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki. (TÜİK VE 
TÜBİTAK verilerinden türetilmiştir).  http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/
Attachments/779/2018%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Program%C4%B1.pdf

Keşif ve icat yapma çabaları, giderek artan bir oranda uzmanlaşmış 
kurumlarda -Araştırma ve Deneysel Geliştirme ağı – yoğunlaşmaktadır. 
Bu profesyonelleşmiş sistem Ar-Ge ile tanımlanmaktadır. Bu yapının 
giderek büyümesi, belki de yirminci yüzyıl sanayisinde görünen en 
önemli değişmedir (Freeman & Soete, 2003, s. 7). Ulusların dünyada 
konumlarını belirleyen kriterlerin başında “teknolojik düzeyleri” 
gelmektedir. Diğer bir ifade ile gelişmiş ülkeleri, diğer gelişmekte olan 
ülkelerden ayıran teknolojik gelişmişlik düzeyleridir. Bilim ve teknolojiyi 
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme yetisine, bu gün genel 
olarak yenilik becerisi ve yetkinliği olarak ifade edilmektedir (Kaya, 2004, 
s. 240). Teknolojik gelişmeler ancak uzun bir araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri sonucunda elde edilebilmektedir. Bu araştırma ve geliştirme 
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faaliyetleri sürecinde hem eğitimli insan gücüne, hem mali kaynağa, hem 
de zamana bağlı değişkenlerin bir araya gelmesine gerek vardır. Dünya 
tarihinde bu güne kadar gelen zaman sürecinde meydana gelen ve bu 
gün insanların hizmetinde olan her türlü bilgi ve birikim, uzun süreli 
çalışmalar ve maliyetler sonucunda elde edilmiştir. Günümüzün yeni 
teknolojisi olarak ifade edilen teknolojiler, bilgi teknolojisi, yeni malzeme 
teknolojisi, biyoteknoloji, nükleer teknoloji, tıbbi teknoloji, uzay ve 
havacılık teknolojisidir. Yarattığı yeni ürünler, yeni iş ve istihdam alanları 
ile rekabet üstünlüğünü sağlayan bu yeni yayılgan -jenerik teknolojiler 
belli bir üretim alanı ile sınırlı kalmayıp ekonominin tüm sektörlerinde 
etkili olmaktadırlar (Kaya, 2004, s. 241). 

Ar-Ge sisteminin diğer bilgi sanayilerinin yanı sıra sanayi üretimi 
ve pazarlanması ile karşılıklı ilişkileri her ekonomi için kritik derecede 
önem taşımaktadır. Ancak bu yapının sistematik araştırmaların konusu 
olması, son zamanlarda ortaya çıkan bir gelişmedir. Ar-Ge konusunda 
herhangi bir ülkede kabul edilen politika yaklaşımı, ister “bırakınız 
yapsınlar, bırakınız icat etsinler” anlamında, zımni bir biçimde gelişsin, 
isterse açıkça ulusal hedefler ve stratejiler biçiminde belirlensin, bilim 
ve teknoloji politikasının esasını oluşturmakta, ya da, daha özlü bir 
ifadeyle ulusal bilim politikası olarak tanımlanmaktadır (Freeman & 
Soete, 2003, s. 7). Yani dünya da gelişen Ar-Ge faaliyetleri hem dünya 
ekonomisini hem de teknolojik gelişmenin olduğu ülkeleri ekonomik 
ve sosyal olarak etkileme gücüne sahiptir. Teknolojik gelişmenin bu 
etkin sonucuna ulaşmak için başta da ifade ettiğimiz gibi bir araştırma 
ve geliştirme sürecine ihtiyaç vardır. Bu araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına ayrılan kaynaklar bakımından ülkelerin geldiği durum 
da farklılaşmaktadır. Bu yüzden ülkelerin teknolojik gelişmeleriyle, 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların seviyesi bir 
paralellik göstermektedir. Bu yüzden de ilk olarak dünya ülkelerinin 
araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH içindeki oranları açısından 
sıralamalara bakılması gerekir. Aşağıdaki tablo;9’de ülkelerin Ar-Ge 
harcamalarının sıralaması görülmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi 
GSYH’ya orana göre İsrail ilk sırada yer almakta ve peşinden sırasıyla 
Güney Kore, Japonya, İsveç, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Finlandiya, 
Almanya, ABD, ilk on ülke sıralamasını oluşturmaktadır. Türkiye bu 
ülkeler sıralamasında 2014 sonuçlarına göre; 37. sırada yer almıştır. 
Görüldüğü gibi tabloda yer verilen 109 ülke içinde 37. sırada yer alan 
Türkiye ortaların üstünde yer almıştır. Dünyanın 17. Ekonomisi olan 
Türkiye’nin bu sıralamada 37. sırada yer alması sorgulanması gereken 
bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
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Tablo; 9 Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Harcamalarının % GSYH’ya Oranları 
Açısından Dünya Sıralaması 2015. (Gross Expenditure on R & D (GERD) % of 

GDP - 2015 )
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1 Israil 4.30 100.00 1.00 70 Ürdün  
(2008) 0.43 9.79 0.37

2 Güney Kore. 4.23 98.40 0.99 71 Şili 0.39 8.67 0.36
3 Japonya 3.49 81.17 0.98 72 Montenegro 0.38 8.51 0.35

4 İsveç 3.28 76.24 0.97 73 Vietnam 
(2013) 0.37 8.37 0.34

5 Avusturya 3.10 71.91 0.96 74 Moldova 
Cum. 0.37 8.29 0.33

6 Danimarka 3.02 70.12 0.95 75 Mozambik 0.34 7.58 0.32

7 İsviçre          
(2012) 2.97 68.87 0.94 76 Namibya 

(2014) 0.34 7.55 0.31

8 Finlandiya 2.93 68.01 0.94 77 Uruguay 
(2014) 0.34 7.48 0.30

9 Almanya 2.88 66.89 0.93 78 İran (2012) 0.33 7.23 0.29

10 ABD (USA) 2.80 65.04 0.92 79 Nepal 
(2010) 0.30 6.70 0.28

11 Belçika 2.46 57.06 0.91 80 Kuveyt 
(2013) 0..30 6.69 0.28

12 Fransa 2.23 51.63 0.90 81 Zambiya 
(2008) 0.28 6.14 0.27

13 İzlanda 2.22 51.34 0.89 82 Togo (2014) 0.27 5.99 0.26
14 Slovenya 2.21 51.30 0.88 83 Ermenistan 0.25 5.48 0.25

15 Singapur        
(2014) 2.20 50.91 0.87 84 Pakistan 0.25 5.40 0.24

16 Avustralya     
(2013) 2.20 50.89 0.86 85 Oman 0.24 5.37 0.23

17 Çin 2.09 48.51 0.85 86 Kolombia 0.24 5.29 0.22
18 Hollanda 2.01 46.52 0.84 87 Azerbaycan 0.22 4.84 0.21

19 Çek 
Cumhuriyeti. 1.98 45.91 0.83 88 Bosna 

Hersek 0.22 4.82 0.20

20 Norveç 1.93 44.59 0.83 89 Nijerya 
(2007) 0.22 4.76 0.19
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21 Birleşik 
Krallık(UK) 1.71 39.50 0.82 90 Burkina 

Faso. (2009) 0.20 4.32 0.18

22 Kanada          
(2014) 1.61 37.29 0.81 91 Mauritus 

(2012) 0.18 3.88 0.17

23 İrlanda           
(2014) 1.55 35.71 0.80 92 Kazakistan 

(2013) 0.17 3.53 0.17

24 Estonya 1.48 34.18 0.79 93 Bolivya 
(2009) 0.16 3.31 0.16

25 Macaristan 1.39 32.07 0.78 94 Mongolya 0.15 3.26 0.15
26 İtalya 1.34 30.87 0.77 95 Arnavutluk 0.15 3.25 0.14

27 Lüksemburg 1.29 29.70 0.76 96 Filipinler  
(2013) 0.14 2.87 0.13

28 Portekiz 1.28 29.43 0.75 97 Peru 0.13 2.75 0.12

29 Malezya         
(2014) 1.26 29.11 0.74 98 Paraguay 0.13 2.61 0.11

30 İspanya 1.22 28.08 0.73 99 Burundi 
(2011) 0.12 2.48 0.10

31 Slovakya 1.19 27.36 0.72 100 Kırgızistan 0.12 2.47 0.09

32 Brezilya         
(2014) 1.17 26.91 0.72 101 Tacikistan 

(2013) 0.12 2.40 0.08

33 Yeni Zelanda 
(2013) 1.15 26.59 0.71 102 Sri Lanka 

(2013) 0.10 2.00 0.07

034 Rusya Fed. 1.13 26.06 0.70 103 Bahreyn 
(2014) 0.10 1.98 0.06

35 Litvanya 1.04 23.93 0.69 104 Gürcistan  
(2014) 0.10 1.95 0.06

36 Polonya 1.01 23.20 0.68 105 Endonezya 
(2013) 0.08 1.63 0.05

37 TURKEY 
(2014) 1.01 23.14 0.67 106 El Salvador

(2014) 0.08 1.62 0.04

38 Bulgaristan 0.98 22.54 0.66 107 Panama 
(2013) 0.06 1.12 0.02

39 Yunanistan 0.96 21.97 0.65 108 Guatemala 
(2012) 0.04 0.69 0.01

40 Sırbistan 0.88 20.20 0.64 109 Madagaskar 
(2014) 0.02 0.00 0.00

Kaynak; The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World Tenth 
Edition. (UNESCO Institue for Statistics, UIS online database). https://www.
globalinnovationindex.org/

https://www.globalinnovationindex.org/
https://www.globalinnovationindex.org/
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6. YENİLİK (INNOVASYON) VE PATENT ÇALIŞMALARININ 
ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE 

EKONOMİSİNİN YENİLİKLER SIRALAMASINDAKİ 
SEVİYESİ

Yapılan Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olan yenilikler, hem ülkeleri, 
hem de dünya ekonomisini doğrudan, ya da dolaylı olarak etkilemektedir. 
Dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarının sonunda elde edilen ürünler olarak 
da ifade edebileceğimiz yenilikler, yeni sektörler oluşturabileceği gibi, 
bazı zamanda eski teknolojilerin hükmünü de sonlandırabilmektedir. 
Teknolojinin iş yaratma ve yok etme gücünü değerlendirmek için 
kavramsal olarak doğrudan ve dolaylı etkileri ayırt etmek önemlidir. 
Doğrudan etkiler yeni ürün ve hizmetlerin üretim ve dağıtımındaki yeni 
işler demektir. Dolaylı etkilerin sonuçları ise her yerde görülebilir. Şimdi 
her yerde bilgisayarlar var ama bu teknoloji işçileri işinden mi etti, yoksa 
yeni iş kolları mı açtı? Bilgisayar teknolojisi, önceki elektromekanik ofis 
araçlarını ikame edecek makineler sağlarken, mikro elektronik sanayisi ise 
eski lambalı elektronik araç ve gereçlerini ikame etmiştir (Freeman & Soete, 
2003, s. 451). Türkiye ekonomisinin dünya ülkeleri içerisinde teknolojik 
gelişmişlik seviyesini gösteren bir başka değerlendirme ise tablo;10’ da 
gösterilen yenilikler (İnovasyon) indeksindeki konumudur. 2015-2016 
ve 2017 yılları verilerinden derlenmiş olan tablonun incelenmesinden 
de anlaşılacağı gibi; dünya sıralaması ilk on ülke olarak, İsviçre, 
İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere), ABD, Finlandiya, Singapur, İrlanda, 
Danimarka, Hollanda, Almanya ve diğerleri olarak devam etmektedir. 
Ülkeler sıralamasında bazı istisnalar haricinde çok farklılıklar olmadığı 
tablolardan da açıkça görülmektedir. Yenilikler indeksinde Türkiye’nin 
sırası ise maalesef yine gerilerde kalmıştır. Tablodaki verilere göre Türkiye; 
43.sırada yer almaktadır. Türkiye ekonomisinin gelişme endeksinde en 
önemli mihenk taşını oluşturması gereken yenilikler (İnovasyon) üzerine 
yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ve yenilik indeksindeki 
zayıf konumu ekonomik güç konusunda tartışmalı sonuçlar meydana 
getirecektir. Görüldüğü gibi yapılan Ar-Ge çalışmalarının sonunda bir 
ürün olarak elde edilen yenilikler, ülkelerin ve dünya genelinin gelişmesini 
sağlayan bir unsurdur. Yenilikler; her alanda meydana gelen gelişmeler 
olarak önemli bir ekonomik itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya 
ekonomisinde binlerce mal ve hizmet çeşidi vardır. Bu yüzden bir sonuç 
olarak ortaya çıkan yenilikler araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de her 
alanda yapıldığını göstermektedir. Elde edilen yenilikler sonuçta toplumları, 
ya da bir başka kriterle ülkeleri bulundukları konum itibariyle yükseltebilir 
veya seviye olarak aşağılara indirebilir. Ortaya çıkan yenilikler her ne kadar 
zamanla tüm dünya ülkelerini etkilese de öncelikle üretildikleri ülkelerin 
ekonomik, kültürel ve sosyal hayatını değiştirmektedir. Uluslararası patent 
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ve yeni teknolojik avantajlarının korunmasına yönelik oluşturulan yasalar 
sayesinde üretildikleri ülkelere avantajlar sağlamaktadır. Bu durum da 
ülkeler ne kadar çok yenilikler geliştirmek için çalışmalar yaparlarsa, o kadar 
ekonomik getiriye sahip olacaklar ve dünya ekonomik gelişmişlik seviyesi 
açısından bulundukları yeri üst sıralara taşımaktadırlar. Sonuçta dünya 
ekonomileri arasında asırlardır süren rekabet savaşları süregelmektedir. 
Bu rekabette öne geçmenin en önemli göstergelerinden biri de yenilikleri 
oluşturma ve bu yeniliklerin patent ve lisans haklarına sahip olma 
seviyesindeki konumlardır. Aşağıdaki tablo;10’da da ülkelerin yenilikler 
meydana getirme seviyesinin ölçülmesi için oluşturulan yenilikler indeksi 
yer almakta, diğer tabloda ise (tablo;11). yeniliklerin avantajlarını koruyan 
dünya ülkeleri patent başvuru sıralaması yer almaktadır.  Bu indekslerde 
ilk sıralarda yer alan ülkeler açısından değerlendirildiğinde dünyanın 
gelişmiş ekonomilerinin ilk yirmide yer aldığı görülmektedir. Türkiye ise 
yenilikler indeksi sıralamasında tablodaki ilk elli ülke içinde 43. Sırada yer 
almaktadır. Uluslararası patent başvuruları sıralamasında ise 29. Sırada 
yer almaktadır. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomik büyüklükleri 
açısından ilk 20 içinde yer almasına rağmen yenilikler indeksi ve 
uluslararası patent başvuruları sıralamasında konumunun iyi bir seviyede 
olmaması iktisadi açıdan olumsuzluk olarak görülebilir. Türkiye kalkınma 
planlarında bu konumunu yükseltmek için çalışmalar yapılması gerekliliği 
ve bu yeniliklerin teşviki için istekli olduğu ifade edilmektedir. Ama ayrılan 
kaynakların yeterli olduğu söylenemez. 

Ülkelerin ekonomilerinde sürdürülen Ar-Ge faaliyetleri ve peşinden bu 
faaliyetler sonucunda geliştirilen yenilikler çok önemlidir. Çünkü yenilikler 
(İnovasyon) çalışmaları ekonomilerin yenilenmesini, gelişmesini ve itici 
gücünü meydana getirmektedir. Dünya geneline bakıldığında, gelişmiş 
ekonomilerin bu avantajlarını iyi kullandıkları, hatta bu avantajlarını 
korumak için uluslararası patent yasaklarını dahi bu amaçla geliştirmeye 
çalışmaktadırlar. 
Tablo: 10. Yenilikler (İnovasyon) İndeks Sıralaması 2017 (Innovation Index 2017 

Rankings)

 Ülkeler / Ekonomi Skor (0-
100) Sıra Ülkeler / Ekonomi Skor (0-

100) Sıra  

İsviçre 67.69 1 Malta 50.60 26
İsveç 63.82 2 Belçika 49.85 27
Hollanda 63.36 3 İspanya 48.81 28
ABD (USA) 61.40 4 İtalya 46.96 29
Birleşik Krallık (UK) 60.89 5 Kıbrıs 43.84 30
Danimarka 58.70 6 Portekiz 46.84 31
Singapur 58.69 7 Slovenya 45.80 32
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Finlandiya 58.49 8 Latvia 44.61 33
Almanya 58.39 9 Slovakya 43.43 34
İrlanda 58.13 10 Birleşik Arap 

Emirlikleri
43.24 35

Güney Kore 57.70 11 Bulgaria 42.84 36
Lüksemburg 56.40 12 Malezya 42.72 37
İzlanda 55.76 13 Polonya 41.99 38
Japonya 54.72 14 Macaristan 41.74 39
Fransa 54.18 15 Lithuania 41.17 40
Hong Kong (China) 53.88 16 Hırvatistan 39.80 41
Israil 53.88 17 Romanya 39.16 42
Kanada 53.65 18 TURKEY 38.90 43
Norveç 53.14 19 Yunanistan 38.85 44
Avusturya 53.10 20 Rusya Federasyonu 38.76 45
Yeni Zelanda 52.87 21 Şili 38.70 46
Çin 52.54 22 Vietnam 38.34 47
Avustralya 51.83 23 Montenegro 38.07 48
Çek Cumhuriyeti 50.98 24 Katar 37.90 49
Estonya 50.93 25 Ukrayna 37.62 50

Kaynak: Kaynak; The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the 
World Tenth Edition. ( World Economic Forum, Executive Opnion Surway, 2016-
2017). https://www.globalinnovationindex.org/

Tablo: 11.  Ülkelerin Patent Başvuruları Sıralaması 2015*

Sıralama  Ülkeler / Ekonomi Değeri Skor
 (0-100) 

Yüzdelik 
Sıralama 

1 Çin 49.6 100.00 0.98
2 Almanya 18.71 100.00 0.98
3 Japonya 53.44 100.00 0.98
0.584 Güney Kore 90.26 100.00 0.98
50.58 İsviçre  17.74 94.85 0.97
6 ABD (USA) 15.99 85.44 0.96
7 Finlandiya 14.63 78.20 0.95
8 Danimarka 13.09 69.97 0.94
9 İsveç 12.37 66.11 0.93
10 Hollanda 11.06 59.12 0.93
11 Avusturya 10.37 55.41 0.92

https://www.globalinnovationindex.org/
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12 İran (2014) 10.07 53.81 0.91
13 Luxemburg 9.68 51.70 0.90
14 Fransa 9.41 50.28 0.89
15 Rusya Federasyonu 7.94 42.41 0.89
16 Birleşik Krallık (UK) 7.37 39.35 0.88
17 Yeni Zelanda 7.05 37.60 0.87
18 Ukrayna 6.68 35.66 0.86
19 Kırgızistan 6.36 33.96 0.85
20 Belçika 6.04 32.25 0.85
21 Malta 6.01 32.10 0.84
22 İzlanda 5.60 29.89 0.83
23 Polonya 5.21 27.84 0.82
24 Norveç 4.66 24.90 0.81
25 Ermenistan 4.53 24.18 0.80
26 İsrail 4.50 24.05 0.80
27 Belarus 4.23 22.59 0.79
28 Portekiz 3.66 19.54 0.78

29 TURKEY 3.63 19.39 0.77
30 Moldova Cum. 3.57 19.04 0.76

Kaynak: Kaynak; The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the 
World Tenth Edition. ( World Economic Forum, Executive Opnion Surway, 2016-
2017). https://www.globalinnovationindex.org/
* Patent Applications by Origin Number of resident patent applications filed at a 
given national or regional patent office (per billion PPP$ GDP) 2015

7. Sonuç ve Değerlendirme

Teknolojik gelişmenin ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve toplumsal 
refah seviyesinin bir göstergesi haline geldiği yirmi birinci yüzyılda, tüm 
ülkeler kıyasıya bir yarış içindedirler. Bütün bu çalışmaların asıl hedefi 
ise dünya ekonomisinde daha fazla güç ve söz sahibi olabilmektir. Dünya 
ekonomisinde rekabet edebilmenin, bilgi ve yeni teknoloji üretmekten 
geçtiği gerçeğinden hareketle, gelişmiş ülkeler Ar-Ge ve yenilikçilik 
faaliyetlerine daha fazla önem vermişlerdir. Bunun yanında sosyal 
yaşamdan ekonomiye, ekonomiden siyasete kadar yaşamın tüm alanlarının 
da teknolojiye bağımlı hale gelmesi, daha ileri teknolojiler üretilmesinin 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin, 
kamu kesiminin ve özel sektörün yenilikler için sürdürdüğü araştırma-

https://www.globalinnovationindex.org/
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geliştirme faaliyetlerinin ve üretilen yeniliklerde dünya ülkeleri arasında 
ulaştığı seviye açısından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada 
faydalanılan tablolardan da görüldüğü gibi yirmi birinci yüzyılda Türkiye 
ekonomisindeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri, üniversitelerin etkinlik 
sıralamaları, yenilikler, patent ve lisans sözleşmeleri gücü olarak çok üst 
seviyelerde olmadığı görülmektedir. Türkiye ekonomisinde son yıllarda bir 
iyileşme eğilimi olmasına rağmen, sahip olduğu GSYİH seviyesi ve Kamu 
Bütçe Büyüklükleri açısından üniversitelerin, kamu kesiminin ve özel 
sektörün sürdürdüğü araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik destekler 
yetersiz olduğu görülmektedir. 

Çalışmada son yıllarda hem üniversitelerin hem de kamu kesiminin 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oransal olarak özel sektörün 
gerisinde kalması olumsuz bir sonuçtur. Çünkü çalışmada da vurgulandığı 
gibi Türkiye’de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yüksek maliyetlerinin 
baskısı nedeniyle iki büyük dezavantajı vardır. 

Bunlardan ilki ülkedeki teknolojik seviyenin “orta yüksek, orta ve 
düşük orta teknolojik” üretim yapısında olması ve bu üretimin de ithalata 
bağımlı ara malı girdisine bağımlı olmasıdır. Bu durum ülke içinde Ar-
Ge gereksinimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü ülkedeki 
KOBİ yapısı, fason üretim şekliyle yurt dışındaki araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri sonucunda geliştirilmiş ürünleri hazır bir şekilde üretilmesini 
sağlamaktadır. Yeniliklere olan ihtiyaç yüksek değildir. 

İkinci dezavantaj ise ülke içindeki endüstri küçük ve orta ölçekli 
yapının daha etkin olmasıdır. KOBİ olarak adlandırılan, küçük ve orta 
ölçekli endüstri, zaten yapı olarak çok güçlü olmadığından, ya da diğer bir 
ifade ile ölçek ekonomilerine sahip olmadığı için araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri için yeterli kaynak ve personel ayıramamaktadır. Bu durum 
da “bu kesimde Ar-Ge yatırımları açısından olumsuz bir sonuç meydana 
getirmektedir. KOBİ tarzı bir sanayileşme ağırlığı ülke içindeki yeniliklerin 
gelişmesini engelleyen unsur olarak etkilemektedir. Özellikle öne çıkan 
bu unsurlar; KOBİ’lerde nitelikli eleman eksikliği, firmaların Ar-Ge’ye 
ayırdığı kaynakların yetersiz olması, Ar-Ge çalışmalarının yeterince 
ticarileştirilememesi, Ar-Ge yatırım ölçeklerinin çok büyümesi, sanayideki 
işletme maliyetlerinin yüksekliği, KOBİ’lerin bilgi ve tecrübe eksikliği 
nedeniyle devlet teşviklerinden fazla yararlanamaması bu durumu daha 
da zayıflatmaktadır. Endüstriyel olumsuzluklara rağmen özel sektörün Ar-
Ge çalışmaları son yıllarda kamu kesiminden ve üniversitelerden daha iyi 
seviyede olması şaşırtıcıdır.

Çalışmada incelenen bir başka değerlendirmede ise üniversitelerin 
belirlenen kriterler çerçevesinde dünya genelindeki durumlarıdır. The 
Global Innovation Index 2017 tarihli verilere göre; Bilim ve Teknik 
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Alanında Basılı Yayınlar Sıralamasında Türkiye 43. sırada, üniversite / 
endüstri araştırmalar işbirliği değerlendirmede 60. sırada, atıf yapılabilir 
yayınlar sıralama indeksinde- (Citable Documents H-Index* 2016) 36. 
sırada yer almaktadır. Uluslararası kriterler göre oluşturulan veriler 
doğrultusunda diğer alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da Türkiye 
ortalarda veya bazı durumlarda ise gerilerde kalmıştır. Çalışmada 
özellikle üzerinde durulan uluslararası etkinliği olan yayınlar açısından ve 
üniversite-endüstri işbirliği açısından Türkiye’deki üniversitelerin gerilerde 
kaldığı açıkça görülmektedir. Özellikle dünyadaki en iyi ilk 100 ve 500 
üniversite arasında Türk üniversitelerinin yer almaması, ilk 1000 üniversite 
içinde ise Türkiye’den sadece 15 üniversitenin yer alması üzerinde dikkatle 
düşünülmesi gereken bir konudur. 

Türkiye ekonomisi yirmi birinci yüzyıldaki hedefleri açısından öncelikli 
olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ve zaman 
ayıracak tedbirler almalıdır. Son yıllarda sayıları hızla artan ülke içindeki 
üniversitelerin, hem nitelik, em de nicelik yönünden geliştirilmesi ve 
uluslararası etkinliği yüksek üniversiteler arasına daha çok üniversiteni 
girebileceği şekilde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerinin en önemli alt bileşenlerinden biri olan nitelikli 
yetişmiş insan gücü ve bu çalışmaların yüksek maliyetler içermesi, devletin 
bu konuda destekleyici, yönlendirici olmasını zorunlu hale getirmektedir. 
Oysa çalışma içerisinde verilen tablolardan da görüldüğü gibi mevcut 
destekler ve ayrılan kaynaklar geleceği yönetmeye yeterli değildir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: 
2001-2017

INFLATION DYNAMICS IN THE TURKISH ECONOMY:  
2001-2017

Nural YILDIZ1

ÖZET

Ülkelerin temel makroekonomik sorunlarından biri enflasyondur. Çünkü, fiyat 
istikrarını sağlamak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayan temel fak-
törlerden biridir. Bireyler ve firmalar tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarında enf-
lasyon oranını dikkate alırlar. Yüksek enflasyon oranı satın alma gücünü azalttığı 
gibi, bireylerin beklentilerini olumsuz yönde etkileyip iç ve dış piyasalarda istikrar-
sızlığa neden olmaktadır. 

Türkiye ilk kez 1939 yılında enflasyonla karşılaşmış, 1970 li yıllarda da enflasyon 
sürekli hale gelmiştir. 1977 yılıyla birlikte fiyat istikrarı kesin bir biçimde bozulmuş-
tur. Türkiye 2000 li yıllarda zaman zaman enflasyonu tek hanelere indirse de, hedef-
lenen fiyat istikrarını sağlayamamıştır.

Bu çalışmada da “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” nın uygulanmaya başlan-
dığı, tek siyasi parti döneminin yaşandığı ve “Enflasyon Hedeflemesi” para politikası 
rejiminin uygulandığı 2001-2017 döneminde Türkiye’de yaşanan fiyat artışlarının 
nedenleri araştırılmıştır. Sonuç olarak döviz kurları, cari ve dış ticaret açıkları, ham 
petrol fiyatları her dönem etkili olurken, para arzı ve kamu kesimi borçlanma gerek-
liliği özellikle 2005 yılından sonra enflasyona neden olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte hanehalkı ve devletin tüketim harcamaları ile tüketici kredi faiz oranlarında-
ki değişikliklerin incelenen dönem içerisindeki etkisi azdır.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Türkiye Ekonomisi, Tüketici Fiyatları Endeksi

ABSTRACT

One of the major macroeconomic problems of countries is inflation because 
providing and sustaining price stability are among the main factors providing 
economic and social development. Individuals and companies take into account the 
inflation rate in consumption, saving and investment decisions. The high inflation 
rate decreases the purchasing power and also causes instability in domestic and 
foreign markets by affecting the expectations of individuals negatively. 

Turkey encountered inflation for the first time in 1939, and inflation became 
constant during the 1970s. With 1977, price stability was definitely disrupted. 

1    Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi, ynural@trakya.edu.tr.
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Turkey was unable to ensure the targeted price stability despite bringing down the 
inflation to single digit levels from time to time during the 2000s.

The reasons for price increases in Turkey in the 2001-2017 period during which 
the “Transition to Strong Economy Program” began to be implemented, the single 
political party period was experienced, and the “Inflation Targeting” monetary 
policy regime was implemented were investigated in this study. In conclusion, it 
can be said that the supply of money and the public sector borrowing requirement 
caused inflation especially after 2005 while exchange rates, current and foreign 
trade deficits, and crude oil prices were influential in each period. However, the 
effects of the changes in household and government consumption expenditures 
and consumer loan interest rates in the analyzed period are low.

Keywords: Inflation, Türkish Economy, Consumer Price Index

GİRİŞ

En yalın hali ile fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artış 
olarak ifade edilen enflasyon, ekonomik istikrarın en önemli göstergelerinden 
biridir. Bu yüzden fiyat istikrarı salt az gelişmiş ya da gelişmekte olan değil, 
gelişmiş ülkelerin gündeminde de önemli yer tutmaktadır. 

Ekonomilerin yapılarına göre farklılıklar gösterse de temelde 
enflasyonun nedenleri talep ve maliyet yönlü olarak ele alınmaktadır. 
Ekonomik gelişmelerin belli mekanizmalar yoluyla birbirlerini etkiledikleri 
piyasa sisteminde ortaya çıkan enflasyon, önemli sonuçları ile yapısal, 
sosyal ve ekonomik sorunlara da yol açmaktadır. 

Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
sağlayan temel faktörlerden biridir. Bireyler ve firmalar tüketim, tasarruf 
ve yatırım kararlarında enflasyon oranını dikkate alırlar. Yüksek enflasyon 
oranı satın alma gücünü azalttığı gibi, bireylerin beklentilerini olumsuz 
yönde etkileyip iç ve dış piyasalarda olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Türkiye için enflasyonun nedenleri arasında döviz kuru, para arzı, 
kamu kesiminin borçlanma gereği, cari açık, talep ve petrol fiyatları gibi 
nedenler sıralanabilmektedir. Örneğin Kılıçbay, Türkiye’de enflasyon 
başlıca sebepleri olarak; para sektörü, devlet bütçesi, tasarruf-yatırım açığı, 
tüketim anatomisi, düşük verimlilik ve esnek olmayan arz, belirsizlik ve risk 
faktörlerini göstermiştir (Kılıçbay,1991;324-331). Bu bölümde Türkiye’de 
2000’li yıllarda enflasyonun nedenleri belirlenmeye çalışılacaktır.   

Leigh ve Rossi 1994-2002 Nisan dönemi verileri ile Türkiye’de kur-
enflasyon ilişkisini inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada döviz 
kurunun TEFE üzerindeki etkisinin, TÜFE üzerindeki etkisine göre 
daha güçlü olduğunu, döviz kurundaki değişmenin enflasyon üzerindeki 
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etkisinin ilk dört ay içinde daha büyük ölçüde olmak üzere bir yıl içinde 
görüldüğünü ve kurdan enflasyona geçişin diğer gelişmekte olan ülkelere 
göre Türkiye’de daha hızlı ve güçlü olduğunu ortaya koymuşlardır (Leigh & 
Rossi, 2002;9-10). 

1. Genel Olarak Enflasyon ve Politikalar 
Dünyada istikrar arayışları genellikle fiyat istikrarı çerçevesinde 

gerçekleşmiştir. Türkiye ile benzer özellikler gösteren gelişmekte olan 
ülkelerden Meksika, Arjantin, Brezilya ve Bolivya’da genellikle izlenen 
istikrar politikaları fiyat istikrarını sağlamaya dönüktür (Eroğlu & 
Albeni,2002;180). 

Teoride iktisatçılar arasındaki istikrar programı tartışmaları genellikle 
Ortodoks ve Heteredoks istikrar programları olarak şekillenmektedir. 
Ortodoks istikrar programını benimseyen yaklaşıma göre kullanılacak 
iktisat politikası araçları; para arzının kontrolü, kamu açıklarının 
azaltılması, döviz kurunun devalüasyonu, fiyatların serbest bırakılması, 
sübvansiyonların kaldırılmasıdır. Monetarist yaklaşım kısa vadede 
enflasyonun hızla kontrolünü öngörmektedir. Yapısalcı yaklaşım genellikle 
ekonomide aşamalı istikrar politikalarının uygulanması gerektiğini, çünkü 
temel istikrarsızlık nedenlerinin ekonominin yapısından kaynaklandığını 
ileri sürmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomide kaynaklar 
hareketsiz, piyasalar bölüntülenmiş,  sektörel düzeyde talep ile arz arasında 
dengesizlikler söz konusu olmaktadır. Gelişme süreci içerisinde gelir 
düzeyi arttıkça, talep artmakta, arz ise buna yeterince cevap veremediği 
için ekonomide tıkanıklıklar meydana gelmektedir. Bu tıkanıklıkların 
aşılabilmesi için sadece aşamalı ve uzun vadeli değil aynı zamanda 
devrimci, reformist ataklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için mevcut 
yapılar dirense bile reformlar gerçekleştirilecektir (Parasız, 1995;29-31). 

Monetarist ve yapısalcı iktisat programlarından sonra uygulamaya 
konulan istikrar programlarından bir diğeri de popülist iktisat politikalarına 
dayalı istikrar programlarıdır ve Latin Amerika’nın popülist rejimlerinde 
uygulanmıştır. Bu programların temelinde aşırı fiyat kontrollerine 
gidilirken ücretlerin, kamu harcamalarının, para arzının genişletilmesi söz 
konusudur. 

Ortodoks istikrar programları genellikle IMF tarafından desteklenen 
ve yüksek enflasyonist ortamlarda IMF destekli programlarda uygulanan 
politikalardır. Bu politikaların temelinde genellikle ulusal paraların 
devalüasyonu, yurt içi toplam talebi daraltıcı para ve maliye politikaları, 
ekonomik küçülmeyi içeren politikalar bulunmaktadır. Bu nedenle 
özellikle dar gelirli kesimlerin durumlarını daha da kötüleştirdiği ve 
sosyal dengesizlikleri daha da derinleştirdiği gerekçesi ile son yıllarda 
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büyük eleştiriler almıştır. Bunun yanında IMF ile yürütülen hemen hemen 
birçok gelişmekte olan ülkede başarısızlıkla sonuçlanmış olması Ortodoks 
politikalara yapılan eleştirilerin dozunu arttırmıştır. 

Heteredoks programların temeli ise genellikle üç temel dayanağa sahiptir: 
Birincisi fiyat ve istikrar kontrolleri, ikincisi bütçe disiplini ve üçüncü 
ayağı ise sabit döviz kuru uygulamasıdır. Sabit döviz kuru uygulaması 
zaten ücret ve fiyat kontrollerinin doğal bir sonucudur. Çünkü döviz kuru 
sabitleştirilmez ise fiyat ve ücret kontrollerini uygulamak mümkün olmaz. 
Bu uygulamaya genel olarak “döviz çıpası” adı verilir. Eğer uygulanan 
politikalar başarısızlıkla sonuçlanacak olursa döviz kurları üzerinde bir 
baskı oluştuğu ve bu baskının özellikle ithalatı arttırıcı, ihracatı azaltıcı 
etkisi olduğu, dolayısıyla cari işlemler dengesinin tahrip ettiği için döviz 
kurları üzerindeki baskı, yüksek oranlı enflasyonlarla sonuçlanacaktır.
(Parasız,1995; 32-40,41). 

Fiyat istikrarı programının temelde iki amacı vardır: Birinci amaç, 
beklenen enflasyon oranını sıfıra doğru azaltmak, ikinci amaç ise fiyat 
seviyesindeki uzun dönemli değişiklikler ile ilgili belirsizlikleri ortadan 
kaldırmaktır (Ireland,1993; 25). 

Düşük enflasyon oranlarında bile önemli enflasyon maliyetleri ortaya 
çıkabilmektedir. Enflasyonun neden olduğu zorluklar, gelecekteki harcama 
kararlarını etkilemektedir. Enflasyon gelecekteki fiyat seviyesi ve nispi 
fiyatlarla ilgili belirsizlikleri arttırır ve uygun üretim kararlarının daha da 
zorlaştırır (Mishkin, 1997; 8-9). Fiyat istikrarının sağlanması para politikası 
uygulamalarının başarısını arttırarak piyasaların daha etkin ve verimli 
çalışması için uygun ortamı sağlayarak ekonomik yapıyı güçlendirecektir. 
Bu aşamada TCMB enflasyon hedeflemesine geçerek önemli bir adım 
atmıştır.   

Enflasyon maliyetlerinden toplam fiyat seviyesindeki uygun bir istikrara 
ulaşmak ve bu istikrarı sürdürerek kaçınılabilir. “Ekonomik veya finansal 
davranışlar üzerinde yaygın bir etkisi olmayan uygun bir dönem aracılığıyla 
genel olarak yükselen ya da düşen fiyatların beklentileriyle ilgili durum” 
uygun fiyat seviyesinin ifadesi olarak kabul edilebilir. Fiyat istikrarının 
ekonomik faydaları, enflasyondan kaynaklanan belirsizlikler ve aksaklıklar 
arındırıldığı zaman ekonomik verimlilikteki ilerlemeyi ortaya koymasıdır. 
Enflasyonun maliyetleri reel çıktı kaybının miktarı ile ölçülebilir. Çünkü 
kaynak dağılımının etkin olmamasına ya da diğer ekonomik etkinsizliklere 
enflasyonun neden olduğu bilinmektedir. Maliyetler enflasyon devam ettiği 
sürece bu etkiler giderek artış göstermektedir. Enflasyondan kaynaklanan 
bu çarpıklıklar her dönem yinelenir ve ortalama refah seviyesi düşer 
(Hakkio & Higgins,1985;4). 

Enflasyonun etkileri makro iktisadi etkiler, sosyal etkiler ve 
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ekonomik birimler üzerindeki etkileri olmak üzere belli sonuçları vardır 
(Kishalı,v.d.,2002;11). 

Makro iktisadi etkileri; 

• Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin artması,  

• Ödemeler bilançosunda açıkları teşvik etmesi (enflasyon, yurt içi 
mal ve hizmetlerin fiyatlarını ithal mallarına nispetle arttırır, ihraç 
imkânlarını azaltır ve ithal mal talebini arttırır), 

• Enflasyondan korunmak amacıyla toplumun gayrimenkul alımı 
gibi üretken olmayan alanlara yatırım yaparak tasarruf birikimini 
n sermaye birikime ve dolayısıyla iktisadi büyümeye engel olması,    

İşletmeler üzerindeki etkileri; 

• İşletmelerin aktif yapılarını değiştirmesi, 

•  İşletmelerin üretim güçlerini ve verimliliklerini azaltması, 

•  Yatırıldığı takdirde fiktif karların oluşmasına neden olduğundan öz 
kaynak yatırılmasına engel olması, 

•  Kredi temin edilememesi durumunda finansman sıkıntısı yaratması 
ve sermaye erozyonuna neden olması, 

•  Borçlanmanın sağlayacağı satın alma gücü kazançları nedeniyle 
aşırı borçlanma yoluna gidilmesine ve dolayısıyla sürekli maliyet ve 
fiyat artışlarına neden olması sayılabilir. 

Bu etkiler dikkate alındığında enflasyonun kendini besleyen bir döngüye 
girerek artma eğiliminde olacağını söylemek mümkün olabilmektedir. Bu 
yüzden ekonomik istikrarın sağlanması için atılması gereken öncelikli 
adım enflasyonun istikrara ulaştırılmasıdır.

Enflasyonla mücadele için her ekonominin kendine has özellikleri 
dikkate alınarak nedenselliğinin incelenmesi ve çözüm önerilerinin bu 
çerçevede tutarlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi önem taşımaktadır. 

2.Türkiye’de Enflasyon Dinamikleri
Enflasyon göstergesi olarak farklı fiyat endeksleri kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin kullandığı fiyat endeksi Tüketici Fiyatları Endeksidir (TÜFE). 
Buna göre enflasyon tanımını yapacak olursak enflasyon; tüketicilerin en 
fazla harcamada bulundukları mal ve hizmet fiyatlarının ortalama olarak 
sürekli artmasıdır.

Yüksek enflasyon bireylerin satın alma gücünü azaltarak geçim sıkıntısına 
ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açar. Yüksek enflasyonun yarattığı 
belirsizlik, bireylerin karar alma sürecinde ve gelecekle ilgili beklentilerinde, 
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yatırım sürecinde, kredi ve işgücü piyasasında, dış piyasalarda birbirlerini 
etkileyen olumsuzluklar yaratmaktadır.(TÜİK,2008; 2).   

Enflasyon hiperenflasyon ile ilgili geleneksel deneyimlere göre genellikle 
olumsuz bir olgu olarak düşünülmektedir. Ancak enflasyonun etkileri 
ile ilgili analizler, etkilerin enflasyonun şekline ve milli ekonomideki 
durumuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da ilerlemelere rağmen, 
açıklanması ve dikkat edilmesi gereken daha birçok konunun varlığına 
işaret etmektedir (Cassel,1995;311).

Türkiye’de nüfus artışına da bağlı olarak talebin artması, uygulanan 
genişletici para politikaları, spekülatif nedenler talep enflasyonuna neden 
olurken, girdi maliyetlerinin yükselmesi, verimliliğin düşük olması, finansman 
girdilerindeki artışlar maliyet enflasyonuna kaynak olmaktadır. Enflasyonun 
artacağı beklentisi de faizlerin artmasına, kredi piyasalarının verimliliğinin 
azalmasına, reel faizlerin yükselerek uluslararası piyasalarda kredibilitenin 
düşmesine ve dış ticaret dengesinin bozulması gibi sonuçlara yol açmaktadır.   

2002-2004 yılarında Türkiye’de uygulanması planlanan Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı(GEGP) ekonomiyi krizlere karşı güvence 
altına almayı, yeniden yapılandırmayı, istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi 
hedeflemiştir. GEGP’de para politikasının temel strateji ve ilkeleri sıkı 
para, yüksek oranda faiz dışı fazla veren bütçe, serbest döviz kuru ve örtük 
enflasyon hedeflemesi politikaları uygulamasıdır. Bu program kurumsal 
yapı ve araçlarla da desteklenmiştir (Şahin, 2009;514). Bu bağlamda 2006 
yılına kadar örtük enflasyon hedeflemesi uygulanırken, 2006 yılıyla birlikte 
açık enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçilmiştir. 

2.1. Döviz Kuru Ve Enflasyon 
Açık ekonomilerde döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişki iktisatçıların 

giderek artan biçimde ilgisini çekmektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi; 
dışa açık bir ekonomide yurtiçi fiyat düzeyi, dış ticarete konu olan 
mal ve hizmetlerin aracılığı ile uluslararası fiyatlardan ve döviz kuru 
değişimlerinden etkilenmektedir. Döviz kurlarındaki artış ithal malların 
yerli para cinsinden fiyatlarını yükseltmekte ve ithal girdi kullanılarak 
üretilen tüm malların yurtiçi fiyatlarını etkilemektedir. Kronik enflasyon 
görülen ekonomilerde, döviz kurundaki artışın daha yüksek enflasyon 
beklentisine yol açtığı ve yerli paraya olan güveni azaltarak dövize olan 
talebi arttırdığı bilinmektedir. Döviz talebinde meydana gelen artış yeniden 
döviz kurunun yükselmesine neden olabilmektedir. Yüksek enflasyonun 
kronikleştiği ülkelerde tasarrufların büyük kısmı döviz olarak tutulmakta 
ve döviz cinsinden finansal varlıklar daha fazla kabul görmektedir. Döviz 
talebinde meydana gelen artış devalüasyon veya döviz kurlarında artış 
-enflasyon sarmalının oluşmasına neden olabilmektedir.  
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Şekil 1:Döviz kuru artışlarının enflasyona etkileri 

Kaynak: T.C.Merkez Bankası, Para Politikası Raporu, Temmuz-2002,s.8. 
Açık ekonomilerde enflasyon hedeflemesi uygulamasında döviz kuru 

ve yurt dışından kaynaklanan şoklar göz ardı edilemez. Çünkü açık 
ekonomilerde döviz kurunun geçiş etkisinden (pass-through) dolayı 
doğrudan ve dolaylı olarak enflasyon üzerinde etkisi olması, döviz kurunun 
geleceğe dönük ve ağırlıklı olarak beklentilerle de belirlenen bir fiyat 
olması, özellikle dalgalı kur rejiminde para politikasının bu değişkendeki 
hareketleri dikkate almasını gerekli kılmaktadır. Yurt dışından kaynaklanan 
ekonomik şoklar döviz kuru aracılığıyla ülke ekonomisine yansıyacağı için 
bu etkiler enflasyon hedeflemesinde mutlaka bulundurulmalıdır. 

Ülkeler arası enflasyon ve döviz kuru dengesi Satın Alma Gücü 
Paritesi açısından oldukça önemlidir. Satın Alma Gücü Paritesi; iki ülkede 
enflasyona rağmen harcanacak para ile aynı malın alınabilmesi anlamına 
gelmektedir. Paranın zamanlar arası fiyatı faiz oranı, mekânlar arası 
fiyatı ise döviz kurudur. Dolayısıyla belli bir enflasyon oranında paranın 
fiyatları oluşurken uluslararası denge açısından önemli bir role sahiptir 
(Ertuna,2001;35-36). 

Nominal döviz kurunda ortaya çıkan değişikliklerin enflasyona geçiş 
etkisi bazı kanallardan olmaktadır. Döviz kurunda gözlenen artış ithal mal 
fiyatlarını arttırarak,  ithal hammadde veya ara malı kullanılan ürünlerin 
ve ithal tüketim mallarının fiyatlarını arttırabilmektedir. Bununla birlikte, 
ekonomide dövizle yapılan işlemler, yani dolarizasyon önemli bir seviyede 
ise üreticiler dövizde gözlenen artışı kendi ürettikleri ve sattıkları mal ve 
hizmetlere, tüketicilerin talebini de göz önünde bulundurarak aynı oranlı 
zam yapmak isteyeceklerdir. Sonuçta nominal döviz kurundaki artış yurt 
dışından gelen malları daha pahalı hale getirdiği gibi yurt içinde üretilen 
malları ihracat için daha cazip hale getirmektedir. Bu ithalatı azaltıp, 
ihracatı arttırırken, göreceli az mal olması halinde ise fiyatları arttırıcı etki 
yaratacaktır (Berkument,2002;1).    
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Grafik 1: Döviz kuru ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişimler 2001-2017 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Grafik 1 de döviz kurlarındaki değişikliğin enflasyona neden olduğu 
görülebilmektedir. Türkiye’de incelenen dönem içerisinde döviz kurlarının 
enflasyon üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi, dalgalı döviz kuru rejimi 
öncesinde 4-5 ay gibi kısa bir dönemde döviz kurundan enflasyona geçişin 
büyük bir kısmının tamamlandığı tespit edilmiştir. Dalgalı döviz kuru 
rejimi sonrasında ise bu geçişin bir yıl gibi daha uzun olduğu belirlenmiştir. 
Bu da döviz kurunun enflasyon açısından önemli olduğunu göstermektedir. 
(TCMB, 2006:18)

2.2 Para Arzı ve Enflasyon
Para arzı ile enflasyon arasında var olduğu bilinen ilişkinin nedenselliği 

birçok iktisadi ekol tarafından ele alınmıştır. Klasik Miktar Teorisi’ne 
göre enflasyon, para arzındaki dışsal değişmelerden kaynaklanmaktadır. 
Yapısalcı Yaklaşıma göre özellikle tarımda ve uluslararası işlemlerde 
kurumsal rijitlere sahip olan ekonomilerde ekonomik büyüme sonucu 
ortaya çıkan baskıların enflasyona neden olduğu savunulmaktadır. Parasal 
otoriteler işsizlik, yatırım ya da tüketimde aksaklık çıkmaması adına 
enflasyonist baskıları kabul ederek para arzını arttırma yoluna gitmektedir. 
Az gelişmiş mali piyasalar, bağımsızlığı zayıf olan merkez bankası, para 
arzını arttırabilir. Yapısalcı Yaklaşıma göre para arzının genişlemesi yapısal 
enflasyonun bir sonucudur (Pinga&Nelson, 2001;1271).  

Talep enflasyonu genellikle para arzının artması sonucu toplam 
talebin, toplam arzı aşacak şekilde artması nedeni ile ortaya çıktığı ifade 
edilir(TCMB,2004; 4) 

Para arzı artışı faiz oranlarının düşmesine ve bankaların borç 
verebilecekleri miktarın artmasına neden olabilmektedir. Bu durumda 
tüketiciler daha fazla borç alma yoluna giderek tüketimlerini arttırırlar. 
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Tüketimdeki bu artışa üretim genellikle cevap veremez ve enflasyon ortaya 
çıkar.

Para arzı olarak genellikle M1 ve M2 kullanılmaktadır. Dar anlamda 
para arzı kavramı olarak, dolanımda bulunan para miktarı ile vadesiz 
banka mevduatlarının toplamından oluşan  M1, geniş anlamda para arzı 
kavramı olarak da  M1’e ilave olarak  Türk Lirası ve yabancı para vadeli 
mevduatlarının eklenmesiyle oluşan M2 kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki grafik 2'de M2 verilerinin 2006 yılından başlamasının nedeni 
TCMB’nın para arzı tanımlarında yapmış olduğu değişikliktir. Merkez 
Bankası Avrupa Merkez Bankası istatistik tanımları ve standartlarına uyum 
sürecinde para arzı tanımlarında değişikliklere gitmiş ve bu yeni tanımları 
2005 yılına kadar geri götürerek yayımlamaya başlamıştır.

Grafik 2. M2 ve Tüfe Yıllık Yüzde değişimler 2001-2017 

Kaynak:  T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

Grafikte M2 para arzının 2006-2011 yıllarında enflasyona neden olduğu, 
2011 yılından sonra ise para arzının etkisinin olmadığı görülmektedir. 
Bunun temel nedeni TCMB’nın uyguladığı politikalarda değişikliğe gitmesi 
olabilir.

TCMB 14 Nisan 2010 tarihinde, kriz sırasında alınan likidite 
önlemlerinin geri alınmasını ve para politikasının operasyonel çerçevesini 
normalleştirmeyi içeren çıkış stratejisini açıklamıştır. Örneğin bu 
doğrultuda TCMB, kredi piyasasında gözlenen olumlu gelişmeleri ve 
iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimini de dikkate alarak, kriz döneminde 
devreye sokulan geçici likidite desteklerini geri çekmiş, bu kapsamda 
piyasaya ihtiyacından fazla sağlanan likiditeyi kademeli olarak azaltırken 
zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. (TCMB,2010;2-3) 
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2.3. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği ve Enflasyon    
Enflasyonda kamu kesimi ya da devlet baş sorumlu olarak kabul edilir. 

Kamu açıkları da bunun bir kanıtı olarak gösterilir. Geliri aşan harcamalar, 
vergi politikaları ve kamu kesiminin işleyişi fiyat istikrarı açısından büyük 
önem taşımaktadır. Bütçe açıklarının yüksekliği ve GSYH’ya oranının ve 
kamu kesiminin borçlanma gereğinin artması enflasyon beklentilerinin 
yükselmesine, politik ve ekonomik istikrarsızlığın ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. 

Nüfus artış hızının yüksek olması yol, baraj, eğitim, sağlık gibi altyapı 
harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Uzun süren alt yapı harcamaları 
ve üretime dolaylı katkı sağlamaları yönüyle tamamlanmamış kamu 
yatırımları enflasyonist baskının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.   
Bu altyapı harcamalarının para arzını arttırması ve paranın değerinin 
düşmesi de sorunun büyümesine neden olmaktadır. 

Bütçe açıkları üç nedenle endişe yaratır. Birincisi, ekonomide kaynakları 
devlet kullandığından özel kesim yatırımları nispeten azalır. İkinci neden, 
bütçe açıkları enflasyonu körükler. Özellikle bütçenin para emisyonu ile 
finansmanı durumunda gelişmeler endişeyle izlenir. Üçüncü olarak, borç/
GSMH ve faiz ödemeleri/GSMH oranları yükseleceğinden ülke iflasa 
sürüklenebilir, yani devlet borçlarını ödeyemez duruma düşebilir (Unay, 
2001;176). 
Grafik 3. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişim 2001-2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.

Grafikte KKBG enflasyon üzerindeki etkisi özellikle 2006 yılından 
sonraki dönemlerde belirgin olduğu görülmektedir. Bunda devletin bütçe 
düzenlemesinde yaptığı değişiklikler etkili olmuş olabilir. Orta vadeli 
programı çerçevesinde çok yıllı bütçelemeye geçilmiş olup, bütçeler 2006 yılı 
itibarıyla üç yıllık projeksiyonlar çerçevesinde hazırlanmaya başlanmıştır. 
Aynı zamanda 2004 yılından itibaren “Analitik Bütçe Sınıflandırma” sına ve 
tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ve raporlamaya geçilmiştir.
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Kamu borçlanması, yalnızca gelir gider açığını kapatmaya yönelik bir 
araç değildir. Aynı zamanda, maliye politikasının da etkin bir aracı olarak 
kullanılabilmektedir.  

Kamu Kesimi Finansman Açığı=Özel Kesim Finansman Fazlasından 
Borçlanma + Yurt Dışı Finansman Fazlasından Borçlanma şeklindeki 
denklemle ifade edilebilen kamu kesimi finansman açığı sonuçta başka 
kesimlerin finansman fazlalarıyla dengelenmek zorundadır. Söz konusu 
açık büyüdükçe kamu kesiminin bu açığı finanse etme yolu olan borçlanma 
gereğinin de artması kaçınılmaz hale gelir. Kamu kesiminin borçlanma 
gereğini ölçmek amacıyla 1980’lerde geliştirilen ve PSBR ( public sector 
borrowing requirement) adı verilen bir yöntem son yıllarda yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Kamu kesimi ve bu kesimi oluşturan parçalar 
ülkeden ülkeye ve uygulanan siyasal modele göre önemli farklılıklar 
gösterdiği için genel bir hesaplama yöntemi vermek zor olmakla birlikte, 
PSBR’nin kamu kesimi toplam açığının GSMH’ye oranı olduğunu belirtmek 
yanlış olmayacaktır. Kamu borçlanmasının en büyüğü olan hazine 
borçlanması, borçlanmanın yöneldiği kaynağa göre sınıflandırıldığında iç 
ve dış borçlanma olarak ele alınmaktadır(Eğilmez&Kumcu,2002; 139-140). 

Türkiye’de 1980 sonrası iç ve dış borç stoku artan bir hızla yükselmiştir. 
Önce ilk bütçe açığını kapatmak için borçlanan devlet, sonra yeni açığı 
kapatmak için borçlanmak sürecine girer. Yapısal sorunlarını gideremeyen 
ekonomilerde harcamalar kısılmadığı ve gelirler arttırılamadığı sürece 
bu uygulama dramatik şekilde bir süre daha devam eder. Ancak bu süre 
sonsuz değildir. Dışlama etkisi (crowding –out) güçlü olur, kamu baskısı 
artar ve enflasyon dayanılmaz boyutlara ulaşır. Böyle durumlarda senyoraj 
ve enflasyon vergisi yardımcı olabilirse de sonuçta devlete güven kalmaz.  

Borçtan kurtulmanın üç yolu vardır. Kurtuluş için bir stabilizasyon ve 
sonra da borcu azaltma aşamasına ihtiyaç açıktır. Bu aşamalar içinde ilk 
çare; devlet harcamalarını kısıp, gelirleri arttırarak sağladığı bütçe fazlası 
ile borçlarını ödemektir. İkinci çare; senyoraj ve enflasyon vergisi ile borçlar 
ödenir ya da azaltılır. Yani senyorajla merkez bankası para emisyonu ile 
hazineye gelir sağlar. Üçüncü olarak da, harp ya da ihtilal gibi büyük zorluk 
yıllarında devlet borcunu ödemeden kaçınır. Yani devletten alacaklar bir 
vergiye dönüşür. Bu uygulama devlete olan güveni derinden sarsar (Unay, 
2001;171). 

Devletin yapmış olduğu yatırım harcamalarının iki ana sebebi 
bulunmaktadır: Birincisi, istihdam gibi sosyal sebepler ikincisi, alt yapıyı 
oluşturmak ve ekonomik büyüme hızını yüksek tutabilmek gibi iktisadi 
nedenlerdir. Hangi sebeple olursa olsun, devlet bu harcamalara açık 
finansman yoluna gitmektedir. Bu yolla ortaya çıkan Keynesgil enflasyonist 
açık ise talep enflasyonuna neden olmaktadır. Fiyatların enflasyonist açık 
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sonucu yükselmesi olayı, azgelişmiş ülkelerde sermaye veya kapasite sınırına 
varıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Bu sınıra varmadan önce doğan 
azalan verimler kanununun neticesi olarak maliyetlerin bünyelerinden 
kaynaklanan maliyet enflasyonundan söz edilir(Hiç & Alkin, 1968;12).    

2.4. Cari İşlemler – Dış Ticaret Açığı ve Enflasyon 
Türkiye Ekonomisi, 20.yüzyılın son çeyreğinde hızlı bir dışa açılma süreci 

yaşamış ve uluslararası piyasalarla bütünleşmiştir. Bu bütünleşme mal ve 
hizmet piyasalarında olduğu kadar, finans piyasasında da gerçekleşmiştir. 
Bu bütünleşme sürecinde Türkiye Ekonomisi 1994, 2000 Kasım ve 2001 
Şubat krizlerini yaşamıştır. Yaşanan krizlerin en önemli nedenlerinden 
birinin dış ticaret dengesizliği olduğu söylenebilir. Türkiye’de cari açığın 
artan bir hızla yükselmesi ekonomide kriz beklentilerinin de artmasının 
önemli bir nedeni olarak kabul edilmektedir.  

Cari açığın asıl nedeni Türkiye’de dış ticaret açığı olarak bilinmektedir. 
Türkiye’de özellikle 2001 yılından itibaren hem ithalatta, hem de ihracatta 
önemli artışlar görülmektedir. Ancak ithalattaki artışın, ihracattaki artıştan 
fazla olması dış ticaret açığının büyümesinde, dolayısıyla cari açığın da 
yükselmesinde önemli etkiye sahiptir.  

Grafik 4. Cari İşlemler Açığı ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişim 2001-2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
Grafikte görüldüğü gibi 2008 küresel krizi hariç cari işlemler açığı enflasyona 

neden olabilmektedir. Cari işlemler ile enflasyon arasındaki ilişkiyi aşağıdaki 
grafik 5’te yer alan dış ticaret açığı ile tüfe arasındaki etkileşim desteklemektedir. 
Bunun nedeni de daha önce belirtildiği gibi cari işlemler açığının temel olan 
hesap kaleminin dış ticaret hesabı olmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de ekonomik büyüme, enerji ve hammadde talebini 
arttırmaktadır. Enerji ithali yönüyle yapılan ödemeler Türkiye’nin cari 
açık vermesinde ve açıkların büyümesinde büyük önem taşımaktadır. 
Ekonomik büyüme ile artan enerji ithali kadar, artan döviz kurları da cari 
açık sorununu büyüten bir etki yaratmaktadır. 
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Grafik 5. Dış Ticaret Açığı ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişimler 2001-2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.

Cari açığın finansmanında dış borçlanma, portföy ve özelleştirme 
gelirleriyle desteklenen doğrudan yatırımlar kullanılmıştır. Küresel likidite 
bolluğu, dış borç ve sermaye akımı şeklinde gelişen konjonktür Türkiye’nin 
yüksek bir ekonomik performansa ulaşmasında etkili olmuştur. Ancak 
ABD’de başlayan, Avrupa Ekonomilerinde sıçrayan 2007 krizi Türkiye’de 
hâkim olan iyimser havanın, cari açığın artmasıyla da desteklenerek yerini 
daha temkinli yaklaşımlara bıraktığını söylemek mümkündür. Türkiye 
Ekonomisinin, Avrupa Birliği ile çok entegre olması kırılganlığını da 
arttırmaktadır. Bu ortamda güçlü bir ihracat artışı sağlayarak cari açığın 
kapatılması gibi politikalara başvurulması önem taşımaktadır.

2.5. Tüketici Kredi Faiz Oranları ve Tüfe
Enflasyon yapısal olarak talep ve maliyet enflasyonu olarak ikiye 

ayrılabilmektedir. Talep enflasyonunun göstergesi tüketici fiyatları endeksi 
olurken, maliyet enflasyonunun göstergesi ise üretici fiyatları endeksi 
olmaktadır. Talep enflasyonu durumunda faiz oranlarının düşürülmesi 
TÜFE’yi arttırırken, yükseltilmesi de tersi sonuç verebilmektedir.

Talep enflasyonu durumunda faiz oranları genellikle etkili olurken, 
maliyet enflasyonunda etkili olmamaktadır. Bu yüzden enflasyonla 
mücadelede, enflasyonun kaynağını bilmek önem arz etmektedir.

Aşağıdaki grafik 6’da görüldüğü gibi faiz oranları ile tüfe arasında 
dalgalı bir etkileşim söz konusudur. Bazı yıllarda doğru yönde bir 
etkileşim varken, bazı yıllarda da tam tersi yönde etkileşim olmuştur. 
Bunda Türkiye ekonomisinde bazı yıllarda talep, bazı yıllarda da 
maliyet enflasyonunun yaşanmasının etkisi olduğu söylenebilir. Bu 
sonucu grafik 9’da yer alan Yerleşik Hanehalklarının Nihai Tüketim 
Harcamaları-Tüfe destekler niteliktedir. 
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 Grafik 6. Tüketici Kredi Faiz Oranları ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişimler 
2001-2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.

 2.6. Ham Petrol Varil Fiyatı ve Tüfe
Üretim sürecinde kullanılan en önemli girdilerden biri enerjidir. Enerji 

fiyatlarındaki değişiklikler üretim maliyetlerini etkilemektedir. Üretim 
maliyetlerindeki artıştan hem üretici fiyatları endeksini, hem de tüketici 
fiyatları endeksini etkilemektedir. Enerji içerisinde petrol ve petrol ürünleri 
önemli bir paya sahiptir. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler enerji fiyatlarını, 
enerji fiyatları da fiyatlar genel düzeyini etkilemektedir. 

Türkiye enerji açısından dışa bağımlı ülkelerden biridir. Bu yüzden 
uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının değişmesi ülke içinde fiyatlar 
genel düzeyini etkilemektedir. Aşağıdaki grafikte bu etki görülmektedir. 
Türkiye’de yaşanan enflasyon üzerinde petrol fiyatlarının çok net bir 
biçimde etkili olduğu söylenebilir. Bu etkinin özellikle yeni tüketici fiyatı 
endeksi (2003’ün temel yıl olarak kullanılmaya başlanması) ile daha yüksek 
olduğu grafikte görülebilmektedir.

Grafik 7. Ham Petrol Varil Fiyatı (Dolar)ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişimler 2001-
2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası ve International Energy Agency (iea) verilerinden 
faydalanılarak     oluşturulmuştur.
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2.7. Devletin ve Yerleşik Hanehalklarının Nihai Tüketim 
Harcamaları ve Tüfe

Devletin ve hanehalkının yapmış olduğu tüketim harcamaları 
toplam talebin artmasına neden olmaktadır. Artan talep üretim ile yani 
arz ile karşılanamazsa ekonomiler enflasyon süreciyle karşı karşıya 
kalabilmektedirler. Böylece enflasyonun nedenlerinden biri tüketim 
harcamalarındaki artış olmaktadır. Aslında enflasyonist bir beklenti de 
tüketim harcamalarını arttırabilmektedir. 

Grafik 8’de devletin harcamalarının incelenen dönem içerisinde 
enflasyona neden olmadığı belirtilebilir. 

Grafik 8. Devletin Nihai Tüketim Harcamaları ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişimler 
2001-2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.

Grafik 9’da hanehalkı harcamalarının enflasyona neden olmadığı 
söylenebilir. Bu durum grafik 6’da yer alan faiz oranları ile tüfe arasındaki 
ilişkiye benzemektedir. Bazı yıllarda doğru yönde bir etkileşim varken, 
bazı yıllarda da tam tersi yönde etkileşim olmuştur Yalnız grafik 9 dikkatli 
incelendiğinde tüketim harcamalarının gecikmeli olarak enflasyona neden 
olduğunu görebiliriz. Grafik 10’da da bu durum gösterilmektedir. 

Grafik 9. Yerleşik Hanehalklarının Nihai Tüketim Harcamaları ve Tüfe Yıllık 
Yüzde Değişimler 2001-2017

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
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Hanehalkının tüketim harcamalarının enflasyona gecikmeli etkisi, 
devletin tüketim harcamalarında da görülmektedir. Her iki kesimin de 
enflasyon üzerinde benzer etkileri sözkonusudur.. 

Grafik 10. Bir Yıl Gecikmeli Olarak Yerleşik Hanehalklarının Nihai Tüketim 
Harcamaları ve Tüfe Yıllık Yüzde Değişimler 2001-2017 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur.
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BİR YEREL KALKINMA MODELİ OLARAK SLOW CITY 
HAREKETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İLİŞKİSİ: 

AKYAKA ÖRNEĞİ1

THE SLOW CITY MOVEMENT AS A LOCAL DEVELOPMENT 
MODEL AND ITS RELATIONSHIP WITH SUSTAINABLE 

TOURISM: AKYAKA EXAMPLE

Aslı KARATAŞ 2, Delfin GÜNAY 3

ÖZET

Sürdürülebilir turizm; çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunarak turizm 
faaliyetlerinin gerçekleşmesini ve bu sayede ekonomik olarak sadece kısa vadeli değil 
uzun vadeli faydaların sağlanmasını amaçlamaktadır. Ekonomik kalkınma açısından 
arzu edilen verimliliğin sağlanabilmesi de sürdürülebilir turizmin sağlanması ile 
mümkündür. Bir yerel kalkınma modeli olarak da karşımıza çıkan Slow City hareketi 
ile sürdürülebilir turizm arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur.

Bu çalışmanın amacı, bir yerel kalkınma modeli olarak karşımıza çıkan 
Slow City hareketi ile sürdürülebilir turizm arasındaki ilişkiyi, sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanabilmesi adına bu ilişkinin nasıl yönetilmesi gerektiğini ve 
Slow City Akyaka örneğini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm, Slow City 
Hareketi, Şehir Planlama, Akyaka

ABSTRACT

Sustainable tourism aims at maintaining tourism activities by conserving 
environmental, social, and cultural values and thus ensuring both viable short-
term and long –term economic operations and benefits . It is possible to maintain 
the desired efficiency in terms of economic development via ensuring sustainable 
tourism.  A mutual relationship occurs between slow city movement, which comes 
out as a local development model and sustainable tourism.    

The purpose of this study is to examine the relationship between slow city 
movement, which occurs as a local development model and sustainable tourism 
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Türkiye, delfingunay@gmail.com
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and how to manage this relationship for the sake of sustainable development 
through Slow City Akyaka case.  

Keywords: Economic Development, Sustainable Tourism, Slow City Movement, 
City Planning, Akyaka

1. GİRİŞ

Bir yerel kalkınma modeli olarak karşımıza çıkan Slow City hareketi ile 
sürdürülebilir turizm arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilir olması için sürdürülebilir turizm anlayışına 
gereksinim vardır. Sürdürülebilir turizm çevresel, sosyal ve ekonomik 
değerlerin gözetildiği bir turizm anlayışına dayalıdır. Sürdürülebilir 
ekonomik kalkınma açısından arzu edilen verimliliğin sağlanabilmesi 
sürdürülebilir turizmin sağlanması ile mümkündür. 

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişme, çevrenin korunması, 
sosyal refah olmak üzere üç faktör arasında denge gözetilerek sağlanabilir. 
Bu anlamda Slow City hareketi bir kent için sürdürülebilir yerel kalkınma 
potansiyeline sahiptir. Slow City hareketi 1999 yılında, İtalya’nın Tokana 
kentinde bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. Bu hareketin temel amaçları, 
kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak, küreselleşme sonucu birbirine 
benzer nitelikte olmasının önüne geçilme isteği; kendi kendine yetebilen 
bir kent olmanın kent için gelişim sürecini başka bir boyuta taşıma isteği; 
kentlerin kendine özgü yerel yemekleri, yöresel mimarisi, gelenekleri, 
görenekleri, zanaatları, esnafını sahiplenmesi ve desteklemesidir. 

Bir kent Slow City olma özelliğine sahipse, zaten bunu sağlamak için sahip 
olduğu kriterler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın üç temel ilkesi 
olan ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri korumaya hizmet etmektedir. 
Ancak, Slow City olma özelliğine sahip kentlerin doğru yönetilmesi 
sayesinde,  “Cittaslow Kentler Birliği” sürdürülebilir yerel kalkınmanın 
somut ve başarılı uygulamalarından biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü 
Slow City özelliğine sahip olan kentler de genellikle turizm hareketliliği 
artmakta ve süreç doğru yönetilmezse, o kentin Slow City olma kriterleri 
ve özellikleri tüketilme riskiyle karşı karşıya gelebilir. Bu noktada devreye 
turizm politikaları ve turizme bakış açısı girmektedir. Bu anlamda 
sürdürülebilir turizm ilkelerinin gözetildiği bir yapılanma ve yönetim ancak 
Slow City hareketini yerel kalkınmanın lokomotifi olarak ortaya çıkarabilir. 

Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm ve Slow City hareketi 
arasında karşılıklı ve birbirlerini besleyen bir ilişki söz konusudur. Slow 
City hareketi bir kent için sürdürülebilir yerel kalkınmanın lokomotifi olma 
özelliğine sahiptir. Ancak, kentin Slow City olmasını sağlayan özellikleri 
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koruma ve kullanma dengesi gözetilmeksizin, yani sürdürülebilir turizm 
anlayışından uzak bir yaklaşımla, yönetilirse Slow City hareketinin tam 
tersine sürdürülebilir kalkınmayı sekteye uğratacak bir harekete dönüşmesi 
söz konusu olabilir.

Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm ve Slow City 
hareketini incelemek, bir yerel kalkınma modeli olarak Slow City hareketi 
ve sürdürülebilir turizm ilişkisini belirlemek ve Slow City Akyaka örneği 
ile bu ilişkileri ve sonuçlarını ortaya koymak amacıyla Akyaka sakinleri 
ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakat görüşmelerine ve elde edilen 
bulgulara dayalıdır. 

2. Literatür Özeti

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı hemen hemen tüm alanlara 
yansımıştır. Sürdürülebilirlik kavramı; ekonomi, çevre ve toplum 
bileşenlerinin birlikte planlandığı bir anlayışa dayanmaktadır (Turgut, 
2014: 8). Sürdürebilirlik, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan 
herhangi bir sistemin işlerini kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla 
tüketmeden ya da sistemin 70 yaşamsal bağı olan ana kaynaklara aşırı 
yüklenmeden sürdürebilmesi yeteneğidir (Kozak, 2014: 390). Ekonomi, 
çevre ve toplum olmak üzere üç boyuta sahip olan sürdürülebilirlik kavramı, 
kaynakların yok edilmeden temkinli kullanımına, ekonomik canlılığın 
sağlanarak yoksulluğun azaltılmasına, bugünün ve geleceğin kuşaklarının 
sağlıklı ortamlarda yaşamlarını, kültürlerini, gelenek-göreneklerini, 
ırk, cinsiyet ve engelli ayrımı yapılmaksızın sürdürmeyi amaçlayan bir 
planlama yöntemidir (Pekin, 2011: 56; Sonuç, 2014: 20; Günlü, 2014: 65). 
Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramı,  insanoğlunun sürdürülebilirliğini 
de kapsayan geniş bir kavramdır. 

Sürdürülebilir kalkınma ise WCED (1987)’e göre; “bugünün gereksinim 
ve beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini 
karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilmek” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre 
ile mümkün olabilir (Kaypak, 2011: 23). Sürdürülebilir kalkınma ekonomik 
yapının vazgeçilmez unsurlarından biridir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın birbiri üzerinde öncelik özelliği 
bulunmayan, aksine birlikte geliştirilmesi gereken “çevrenin ve doğal 
kaynakların korunması” ve “ekonomik açıdan kalkınmanın sağlanması” 
olmak üzere iki temel hedefi vardır (Keleş, 2013: 103). Bu hedefler, yalnızca 
insan odaklı politikalar içermeyip çağdaş kapitalist süreçte hızlı bir tüketim 
içinde olan insanlığın, hem kendisinin, hem de yeryüzündeki 72 diğer 
canlıların geleceği için, ekonomik politikalarını çevre üzerinde egemenlik 
kurma veya talan etme gibi hırslarla değil, çeşitli ussal eşikler oluşturarak 
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doğa öncelikli planlama yapmaya yöneltmektedir. Bu sayede, tüketmeme, 
kirletmeme, sahip çıkma ve koruma duygusu, davranışı ve düşüncesi bir 
kültür olarak benimsenebilir(Meydan Yıldız, 2016: 71-72). Bir kültür 
olarak benimsenen bu unsurlar ekonomi politikalarının merkezine 
yerleştirilmelidir. 

Kalkınma ya da bölgesel gelişmede önemli bir alt sektör olarak 
nitelediğimiz turizm, çevre ve doğal kaynaklarla olan sıkı ilişkisi nedeniyle 
kalkınma ve çevre çelişkisinin uyumluluğa dönüştürülmesi gereğini 
ortaya koymaktadır. İşte bu noktada, çevre ve ekonomi ile turizmi gittikçe 
artan bir önemle birbirlerinin parçası olarak geliştirmek, çevre kalitesini 
sürdürmek, kalkınmayı eşitlemek temel hedeflerini içeren sürdürülebilir 
turizm kavramı ortaya çıkmaktadır. (Beyhan & Ünügür, 2005: 80) Dünya 
genelinde büyük bir hızla gelişme gösteren turizm sektörü gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri için önemli 
sektörlerden biridir (www.turizm.gov.tr). Sürdürülebilir turizm çevresel, 
sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını ve bu sayede ekonomik olarak 
kalıcı bir fayda sağlamayı amaçlayan bir turizm yaklaşımıdır (Beyhan & 
Ünügür, 2005: 80) . Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için sürdürülebilir 
turizm anlayışına gereksinim vardır.

Turizm sektörünün var olması ve sürdürülebilirliği turizme kaynak 
teşkil eden bölgesel ve yerel alanlara özgü doğal ve kültürel değerlerin 
korunarak kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Başka bir deyişle turizmin 
fiziksel planlaması, tesislerin gereği gibi işletilmesi, acenta ve tur 
operatörlüğü ile finansman gibi konuların ekonomik karlılık yönünde 
olması gibi bir dizi kritere bağlıdır. Sürdürülebilir gelişme ve aynı zamanda 
çevreye uyumlu bir yaşam için ekolojik ve ekonomik kararların bir arada 
ele alınması söz konusudur. Bundan dolayı gelişmekte olan ülkemizin 
akılcı olan bu yolu izlemesi bir zorunluluk haline gelmiştir (Atabay, 
1998: 17). Aksi halde doğayı, yerel değerleri, tarihi ve en sonunda insanı 
tüketmenin eşiğine gelinebilir. 

Slow City hareketi bir kent için sürdürülebilir yerel kalkınmanın 
lokomotifi olma özelliğine sahiptir. Slow City özelliğine sahip kentler, o 
kente özgü değerlerin korunarak ve doğru yönetilerek, o kentte yaşayanlar 
ile yerli ve yabancı turistler açısından sosyo-ekonomik değer yaratmaları 
ile sürdürülebilir kalkınma potansiyeline sahiptirler (Yalçın & Yalçın, 2013: 
3). Aynı zamanda bu yaklaşım sürdürülebilir turizmin de temel yaklaşımı 
olması nedeni ile Slow City, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir 
kalkınma arasında organik bir bağ ve karşılıklı ilişki söz konusudur. 

Temelinde yaşam kalitesini arttırmak yatan Slow City hareketi 1999 
yılında İtalya’nın Tokana Bölgesinde Paolo Saturnini’nin fikri olarak ortaya 
çıkmıştır. Slow City birliğinin, 2016 yılı Haziran ayı verilerine göre resmi 
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olarak 30 ülkeden toplamda 225 kent üyesinin bulunduğu belirtilmiştir. 
Merkezi İtalya olan bu belediyeler birliği; kentlerin kendi kimliklerine 
sahip çıkarak, küreselleşme sonucu birbirine benzer nitelikte olmasının 
önüne geçilmesi, kendi kendine yetebilen bir kent olmanın kent için gelişim 
sürecini başka bir boyuta taşıması, kentlerin kendine özgü yerel yemekleri, 
yöresel mimarisi, gelenekleri, görenekleri, zanaatları, esnafını sahiplenmesi 
ve desteklemesi amaçlarına hizmet etmek amacıyla yola çıkmış bir hareket 
olarak yola çıkmıştır (www.cittaslowturkiye.org). 

Slow City birliğinin üyelik kriterleri; çevre politikaları, altyapı politikaları, 
kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair 
politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum 
ve ortaklıklar üretmek olarak sıralanabilmektedirler. Slow City uluslararası 
birliğinin bahsedilen bu 7 ana başlık dahilinde toplamda 70 kriteri 
bulunmaktadır. Diğer belediyelerden Slow City birliğine katılma talebinde 
bulunanların belirtilen 70 kriter çerçevesinde proje üretmesi, geliştirmesi 
ve belgeleyerek de başvuruda bulunması gerektiği belirtilmektedir. Bunun 
sonucundaysa yerinde tespitle birlikte, üretilen projelerin birlik tarafından 
puanlandırılması yapılarak karar verilmektedir. Ayrıca Slow City olabilmesi 
için başvuruda bulunan kentlerin 50.000 nüfusun altında nüfusa sahip 
olması gerekmektedir (www.cittaslowturkiye.org.). 

Türkiye’de “Slow City” ilan edilen kentler: Akyaka (Muğla), Gökçeada 
(Çanakkale), Halfeti (Şanlıurfa), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), 
Seferihisar (İzmir), Vize (Kırklareli), Taraklı (Sakarya), Uzundere 
(Erzurum), Yalvaç (Isparta), Yenipazar (Aydın) olarak sıralanmaktadır.

Slow City, küreselleşme süreciyle aynılaşan homojen kentsel çevreler 
yerine yerel dinamikleri ve potansiyelleri kullanarak farklılaşan ve 
özgünleşen Slow City kriterleriyle güven kazanan ve markalaşan 
turistik kentler yaratmaktadır. Terk edilen, yok olma tehlikesi yaşayan 
veya unutulan doğal, tarihi ve kültürel değerlerin markalaşarak dünya 
ekonomisinde yer almasını sürdürülebilir kentsel kalkınma ve koruma 
politikalarıyla desteklemektedir (Mayer & Knox, 2006: 124). Dolayısıyla, 
Slow City’nin yaşamsal ve kentsel felsefesi her şeyi yavaş ya da sakin 
yapmak değil, hayatın farklı alanlarındaki aktiviteleri daha tatmin edici, 
daha derinlemesine ve daha doğru hızda gerçekleştirmektir (Baldemir 
vd., 2013: 31). Bu hareket duyma, dokunma, tatma, görme ve koklama 
duyularını harekete geçirerek yerel kalkınmayı destekleyici somut 
çözümler ortaya koymaktadır (Yaşar & Öztürk, 2012: 479). Slow City; 
yerel değerleri, sosyo-kültürel yapısı, biyolojik çeşitliliği ve çevreyi 
koruyarak sürdürülebilir yerel kalkınma hedeflerine ulaşmaya hizmet 
eder. Başka bir ifade ile Slow City hareketi bir kent için sürdürülebilir 
yerel kalkınmanın lokomotifi olma özelliğine sahiptir. 
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Bir kent kendi biricik özelliklerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek 
Slow City olma özelliği kazanır ve bu sayede sürdürülebilir kalkınma 
açısından lokomotif vazifesi görür. Ancak, bir kentin Slow City olmasını 
sağlayan biricik, kendine has ve yerel özellikleri koruma ve kullanma 
dengesi gözetilmeksizin, yani sürdürülebilir turizm anlayışından uzak bir 
yaklaşımla, yönetilirse Slow City hareketinin tam tersine sürdürülebilir 
kalkınmayı sekteye uğratacak bir harekete dönüşmesi söz konusu olabilir. 
Bu nedenle Slow City olmuş kentlerde sürdürülebilir turizm ve kalkınmanın 
gözetildiği korumacı bir yönetim anlayışının hakim olması gerekmektedir.

3. Yöntem

Çalışma, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm ve Slow City 
hareketini incelemek, bir yerel kalkınma modeli olarak Slow City hareketi 
ve sürdürülebilir turizm ilişkisini belirlemek ve Slow City Akyaka örneği 
ile bu ilişkileri ve sonuçlarını ortaya koymak amacıyla Akyaka sakinleri ile 
gerçekleştirilen derinlemesine mülakat görüşmelerine dayalıdır. 

Bu çalışmada, nitel bir araştırma yöntemi olan derinlemesine mülakat 
yöntemi seçilmiştir. Özellikle, sosyal bilimlerde görünenin arkasındaki 
gerçekleri ortaya çıkartmak için ve sosyal gerçekliklerin açıklanmasında nicel 
yöntemlerin yetersiz kaldığı bazı durumlarda alternatif yöntem olan nitel 
araştırmalar katılımcıların sadece durum tespiti yapmalarının ötesinde kendi 
fikir ve önerilerini açıklama konusunda da daha verimlidir. Bu çalışmadaki 
temel amaç, nesne ve ilişkilere ait nedensel güçleri ortaya çıkartmak, tarafların 
görüşlerine yer vermek ve sadece öne çıkan sonuçları ya da baskın olan 
bulguları incelemek değil örtülü kalmış unsurları da belirlemek olduğu için 
araştırma yöntemi olarak derinlemesine mülakat yöntemi tercih edilmiştir.

Araştırmanın ana kütlesi Akyaka sakinleridir. Araştırmanın çalışma 
grubu ise farklı sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere sahip 50 Akyaka 
sakininden oluşmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan 50 Akyaka sakinine 
Slow City Akyaka hareketinin sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir 
kalkınma anlayışına ne denli hizmet eder biçimde yönetildiğini tespit 
etmeye yönelik, derinlemesine mülakat tekniklerine uygun hazırlanmış, 26 
açık uçlu soru yöneltilmiştir. Alan araştırması sonucu elde edilen bulgular 
çalışmada sunulmuştur.  

4.Bulgular ve Tartışma

Bir kent Slow City olma özelliğine sahipse, zaten bunu sağlamak için sahip 
olduğu kriterler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın ç temel ilkesi 
olan ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri korumaya hizmet etmektedir. 
Ancak, Slow City olma özelliğine sahip kentlerin doğru yönetilmesi 
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sayesinde,  “Cittaslow Kentler Birliği” sürdürülebilir yerel kalkınmanın 
somut ve başarılı uygulamalarından biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü 
Slow City özelliğine sahip olan kentler de genellikle turizm hareketliliği 
artmakta ve süreç doğru yönetilmezse, o kentin Slow City olma kriterleri 
ve özellikleri, tüketilme riskiyle karşı karşıya gelebilir.

Akyaka, Türkiye’de Muğla ilinin Ula İlçesine bağlı bir beldesidir. 
Akyaka, gittikçe artan turizm etkinliğinin sonucu olarak, doğal, mimari 
ve kültürel kaynaklarını koruyarak geleceğe taşıyabilmek konusunda 
baskı altına girmiştir. Oluşan baskının farkında olarak Akyakalılar 
beldelerinde sürdürülebilir bir gelişme sağlayabilmek için çalışmalar 
yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmaların sonucunda Akyakalıların katılımı 
ile Akyaka Vizyonu ortaya çıkmıştır. Akyaka Kent Konseyi’nin Akyaka 
Vizyonunun gerçekleştirilmesi için bir çerçeve program oluşturma 
çalışmalarının sonucu olarak, Cittaslow ’un (Uluslararası Sakin Kentler 
Birliği) çok uygun bir çerçeve program sunduğu belirlenmiştir. Kent 
Konseyi, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmaları ile Cittaslow 
felsefesi Akyakalılara tanıtılmış ve Birliğe üye olma konusunda yapılan 
referanduma katılan Akyakalılar %90 oranında “evet” demişlerdir. Akyaka 
Belediyesi Akyakalıların onayı doğrultusunda başlattığı üyelik işlemlerini 
sonuçlandırmış ve Akyaka’nın Uluslararası Sakin Kentler Birliği’ne üyeliği 
26 Haziran 2011 tarihinde verilen sertifika ile onaylanmıştır. Böylece Akyaka 
için geniş yerel paydaş katılımını öngören yeni bir dönem başlamıştır.

Çalışma dâhilinde seçilen alan olan Akyaka’da toplam rastgele seçim 
yöntemi kullanılarak 50 kişi ile Slowcity hareketi ve sürdürülebilir 
kalkınma arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik, derinlemesine mülakat 
görüşmeleri yapılmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular 
aşağıda sunulmuştur. 

Akyaka genel olarak sessiz sakin, doğal güzellikleri ile öne çıkan 
yaşanabilir bir kent olarak tanımlanmaktadırlar. Yaz aylarında turizm 
hareketliliğinin çok arttığı belirtilmiştir. Kış aylarında ise sadece yerel 
halkın burada bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan derinlemesine mülakat görüşmeleri demografik açıdan 
incelendiğinde görüşme yapılan kişilerin cinsiyet dağılımları %32’si kadın 
%68’i de erkekler tarafından cevaplanmıştır. Derinlemesine mülakat 
yapılan kişilerin %14’ünün 15-24 yaş, %22’sinin 25-34 yaş, %24’ünün 35-
44 yaş, %18’inin 45-54 yaş, %10’unun 55-64 yaş aralıklarında olduğu ve 
%10’unun da 65 yaş üstünde olduğu belirlenmiştir. Bu kişilerin %40’ının 
evli, 60’ının da bekar olduğu bilinmektedir. Eğitim durumları bakımından 
incelendiğinde %10’unun ilkokul, %24’ünün ortaokul, %28’inin lise, 
%8’inin ön lisans, %24’ünün lisans ve %4’ünün da lisansüstü mezunu 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Yapılan derinlemesine mülakattaki sorulardan biri de burada yaşayan 
veya çalışan kişilerin Slow City hakkında bilgilerinin olup olmamasına 
yöneliktir ve bunun sonucunda ise mülakat yapılan kişilerin %72’sinin 
Slow City hakkında bilgisinin var olduğu ve geri kalan %28’inin de bu 
konu hakkında bilgisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan çıkan 
sonuç Akyaka’da yapılan Slow City olma hakkındaki referandumla da 
uyuşmaktadır.

Yapılan mülakatlar sonucunda Akyaka’ya gelen turistlerin %46,15 
oranında en çok İngilizlerin, daha sonra %27,69 oranında Almanların ve 
yakın bir oranla (%26,15) Rusların geldiği belirtilmiştir.

Alan çalışması dâhilinde derinlemesine mülakat görüşmesi yaptığımız 
Akyaka sakinlerine, turizm hareketliliğinin seyrine ve gelen turistlerin 
profillerini çıkartmaya yönelik sorduğumuz soruya aldığımız cevaplarda 
son yıllarda Akyaka’da turizm hareketliliğinin arttığını gelen turistler 
içinde yabancı turist oranının azaldığını ve yerli turist oranının arttığını 
görmekteyiz. 

“Yabancı turist artık az ama yerli turist sayısı gitgide artıyor.” (Emekli, 
ortaokul mezunu, 64 yaşında, erkek ve evli)

“Bu sene yabancı turist yok denecek kadar azdı.” (Esnaf, lise mezunu, 
78 yaşında, kadın ve bekar) 

“Akayakada yabancı turist hareketliliği düşüşte ama yerli turist arttı.” 
(Bir otelde aşçı çırağı, üniversite öğrencisi, 22 yaşında, erkek ve bekar).

“Yabancı turist açısından turizm öldü. Yerli turist çok geliyor.” 
(Tezgahtar, ortaokul mezunu, 41 yaşında, erkek ve evli)

Önceki yıllara oranla son yıllarda yabancı turist oranında ciddi bir 
azalmanın gerçekleştiği elde ettiğimiz bulgular içinde öne çıkmaktadır. 
Bunun en önemli nedenleri arasında turizm politikalarının yanlış 
planlanması, kitle turizmine yönelik çalışmaların varlığı, yabancı 
turistlerin geldiği ülkeler ile ülkemiz arasındaki siyasi sorunların etkileri 
sayılabilir. Ayrıca, yabancı turist hareketliliğin düşmesi sonucu iç turizmi 
hareketlendirmeye yönelik uygulanan plansız teşviklerin özellikle yerli 
turistlerin sosyal medya aracılığıyla Akyaka hakkında edindikleri bilgiler 
sonucu Akyaka’yı görmek için günübirlik ziyaretler gerçekleştirdikleri de 
yine elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.  

“Son yıllarda yabancı turist sayısı azaldı yerli turist arttı.” (Turist 
rehberi tercüman, ilkokul mezunu, 67 yaşında, erkek ve evli)

“Son yıllarda akyakada turizm hareketliliği arttı. Ancak yerli turist 
artarken yabancı turist sayısı azaldı.” (Emekli, ilkokul mezunu, 73 
yaşında, erkek ve evli).  
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“Son yıllarda yabancı turist turizmi çok zayıf ama özellikle yazları 
yerli turist sayısı çok arttı.” (Kamu görevlisi, ön lisans mezunu, 45 yaşında, 
erkek ve bekar)

“Turizm hareketliliği çok arttı ama günübirlikçi yerli turist sayısı arttı 
ve bu da Akyaka’yı olumsuz etkiliyor.” (Esnaf, ilkokul mezunu, 39 yaşında, 
erkek ve evli)

“Gelen turistlerde kalite her yıl düşüyor. Yabancı turist hareketliliği 
azalıyor. Yerli turist çok fazla.” (Üniversite öğrencisi, 26 yaşında, erkek ve 
bekar)

Çevrenin sürdürülebilirliği konusunda, özellikle yerli turistlerin bilinçsiz 
bir turist profili göstererek, çevreyi daha çok kirlettikleri ve çevreye zarar 
verdikleri Akyaka sakinlerinin ifadeleri sonucunda elde edilen bulgular 
arasında yer almaktadır. 

“Son dönem turist sayısı artıyor ama yerli turist artıyor ve yabancı 
turist azaldı. Yerli turist çevreye ve doğaya zarar veriyor ve çok kirletiyor.” 
(Emekli, ilkokul mezunu, 73 yaşında, erkek ve evli)

“Turizm hareketliliği yabancı turist olarak bakarsak azaldı ama yerli 
turist sayısı her geçen gün artıyor. Gelen turistler hiçbir olumlu katkı 
sağlamıyor Akyaka’yı kirletip gidiyorlar. Yerli turist saygısız davranıyor 
ve insanları rahatsız ediyor.”  (Taksi şoförü, lise mezunu, 37 yaşında, erkek 
ve evli). 

“Yerli turist sayısı yabancı turistten çok ve çevreyi onlar kirletiyor.” 
(Emekli, ortaokul mezunu, 63 yaşında, erkek ve evli). 

 “Son yıllarda yabancı turist açısından turizm hareketliliği zayıfladı. 
Günübirlikçi yerli turist sayısı arttı. Yabancı turistler olumsuz etki 
yaratmıyor ama yerli turistler çevreye zarar veriyor.” (Otobüs şoförü, lise 
mezunu, 36 yaşında, erkek ve bekar). 

Görüşme yaptığımız Akyaka sakinleri, artan turizm hareketliliğinin 
kente ekonomik katkı sağlayıp sağlamadığına yönelik sorduğumuz soruya 
ise ekonomik açıdan olumlu bir katkının çok fazla olmadığı cevabını 
vermektedirler. 

“Esnafa faydası olmayan, ekonomik katkı sağlamayan, kuru 
kalabalıktan oluşan bir turizm hareketliliği var.” (Seracılık yapıyor, lise 
mezunu, 52 yaşında, erkek ve bekar)

“Turizm hareketliliği var ancak ekonomik katkı sağlayan turist artık 
gelmiyor.” (Berber, ortaokul mezunu, 38 yaşında, erkek ve bekar)

“Ekonomik katkısı olmayan tam tersine doğayı tahrip eden, çevreyi 
kirleten turistler geliyor.” 
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“Ekonomik gelir her geçen gün azalıyor. Kiralar yükseldi konut fiyatları 
arttı esnaf olarak ekonomik sıkıntılarımız var.” (Butik işletmeciliği yapıyor, 
üniversite mezunu, 39 yaşında, kadın ve bekar)

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında kalkınma ve 
az gelişmişlik yer almaktadır. Bu sorunu aşmanın yollarından birisi de bu 
ülkelerin kalkınma için kaynaklarını etkin ve verimli kullanma amacına 
sadık kalmalarıdır. Bu bağlamda, kalkınmanın sürdürülebilir olması 
önem taşımaktadır. Ayrıca, Turizm sektörünün gelişmesi ile kalkınma 
arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Turizm kalkınma için ihtiyaç 
duyulan döviz girdisini sağlar. Turizm sektörünün, bölgesel kalkınma ve 
kaynakların etkin kullanımı konusunda büyük bir yeri ve önemi vardır. Bu 
bakış açısı ile Akyaka’daki turizm hareketliliğinin, özelde bölgeye genelde 
ülkeye, ekonomik katkısını irdelemek için sorduğumuz sorulara görüşme 
yaptığımız kişiler, özellikle yerli ve günübirlikçi diye tabir edilen turistlerin 
yoğunlukta olması nedeniyle ekonomik gelir açısından turizmin en azından 
önceki yıllara göre dezavantajlı bir tablo verdiğini ifade etmektedirler. 

“Kışlar sakin yazlar kalabalık. Genellikle yerli turistler akın akın 
geliyor. Ekonomik katkısı olmayan insan yığını oluyor. Ekonomisi git gide 
kötü oluyor. Küçük esnaf batıyor. Büyük esnaf ve büyük marketler her 
yanı sardı.” ( Esnaf, ortaokul mezunu, 43 yaşında, erkek ve evli)

 “Yabancı turist hareketliliği düştü ekonomik olarak kayıp var.” 
(Market işletmecisi, ortaokul mezunu, 26 yaşında, erkek ve bekar)

“Konut fiyatları çok yükseldi. Eskiden daha çok yabancı turist 
geliyordu. Ticaret çok geriledi ekonomik yapı kötüye gidiyor. Yazları 
çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kuru bir kalabalık var.” 
(Tezgahtar, ortaokul mezunu, 41 yaşında, erkek ve evli) 

“Dar gelirli para harcamayan yabancı turistler ile bol bol yerli turist 
geliyor. Konut fiyatları ve kiralar arttı.” (Apart işletmecisi, üniversite 
mezunu, 33 yaşında, erkek ve bekar) 

Akyaka Sakinleri artan turizm hareketliliğine rağmen özellikle küçük 
esnafın ekonomik olarak kötü etkilendiğini ve gelirlerinde önceki yıllara 
oranla azalma olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca konaklama alanında 
büyük işletmelerin açılması ve büyük marketlerin Akyaka’da şube açmaya 
başlaması gibi nedenlerle artan turizm hareketliliğinin büyük işletmelere 
nispeten ekonomik fayda sağladığı ancak özellikle küçük esnafa ve yerli 
halka çok fazla ekonomik katkı sağlamadığı da yine elde edilen bulgular 
arasında yer almaktadır. 

“Kışın emekli memur ve öğrenci var. Yazın yerli turist ağırlıklı turistler 
var.  Ekonomik anlamda gelen turistin yöreye hiçbir katkısı yok. Küçük esnaf 
para kazanamıyor.” (Emekli, ortaokul mezunu, 64 yaşında, erkek ve evli) 
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“Akyaka’da hayat pahalılaşmaya başladı. Esnaf pek iş yapamıyor. 
Büyük marketler açılıyor ve yerli halk da dahil herkes buralardan alışveriş 
yapıyor. Büyük şehirlere benzemeye başladı.” (Üniversite öğrencisi, 21 
yaşında, erkek ve bekar) 

“Yazları turizm hareketliliği fazla. Yabancı turist az ama yerli turist çok. 
Akyaka için yazları bu kadar fazla hareketlilik kötü oluyor. Büyük işletmelere 
ekonomik fayda sağlıyor ama küçük esnaf ekonomik fayda görmüyor.” (Bir 
otelde güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi, 27 yaşında, erkek ve bekar)

Görüşme yaptığımız Akyakalılara, Akyaka’nın en sevdikleri özelliğini 
sorduğumuzda, yine Akyaka’nın Slow City olmasını sağlayan en temel 
özelliği olan sakinliği cevabı bizlerle paylaştıkları bilgilerde yer almaktadır. 
Ayrıca, bu soruya doğal güzelliği, denizi, ormanı, sessizliği ve huzurlu bir 
yerleşim yeri olması cevapları da sıklıkla verilen cevaplar arasındadır.

“Akyaka’da yaşama nedeni temiz hava, nefes almak ve yaşamın 
sadeliği. Akyaka’nın en sevdiği özelliği sakinliği ve doğası.” (Turist rehberi 
tercüman, ilkokul mezunu, 67 yaşında, erkek ve evli)

“Akyaka’nın en sevdiği özelliği doğası ve sakinliği” (Esnaf, lise mezunu, 
36 yaşında, erkek ve evli)

“Doğma büyüme Akyakalı ve burada yaşıyor. Akyaka’nın en sevdiği 
özelliği sessizliği.” (Muhasebeci, yüksek lisans yapıyor, 26 yaşında, erkek 
ve bekar)

“Doğma büyüme Akyaka’da yaşıyor. En sevdiği özellik sessiz ve sakin 
olması.” (Emekli, ortaokul mezunu, 63 yaşında, kadın ve evli)

“Doğma büyüme Akyakalı. Akyaka’nın yerlisi. En sevdiği özelliği 
denizi ve doğası.” (Esnaf, ortaokul mezunu, 54 yaşında, kadın ve evli)

Akyaka’nın aynı zamanda Slow City olmasını sağlayan bu özellikleri 
görüşme yaptığımız kişilerin Akyaka’da yaşamayı tercih etme nedenleri 
olarak da karşımıza çıkmakta ve aynı nedenlerden dolayı özellikle son 
yıllarda Akyaka göç almaktadır.  

“Doğasını sevdiği için 18 yıldır Akyaka’da yaşıyor aslen Mersinli. 
Akyaka’nın en sevdiği özelliği sakinliği.” (Esnaf, ortaokul mezunu, 55 
yaşında, erkek ve evli) 

“Butik işletmecisi kadın iş nedeniyle 10 yıldır burada yaşıyor. 
Akyaka’nın en sevdiği özelliği doğası.” (Esnaf, lise mezunu, 32 yaşında, 
kadın ve bekar). 

“Sessiz ve kafa dinleyecek bir yer olduğu için 14 yıldır Akyaka’da 
yaşıyor. Ancak son dönemlerde yazları burada kalmıyor.” (Emekli, 
ortaokul mezunu, 64 yaşında, erkek ve evli). 
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“Yazın gelip burayı beğenenler buradan ev alıp taşınıyorlar ve kışlarda 
sakinliğini kaybetmeye başlıyor….. Yavaş yavaş Akyaka da Marmaris 
Bodrum gibi bir yazlık belde olmaya başladı yani bozulmaya başladı.” 
(Muhasebeci, lisans mezunu, yüksek lisans öğrencisi, 26 yaşında, erkek ve 
bekar)

“İstanbulluyum oradan bıktım. Doğayla iç içe sakin ve huzurlu bir 
yaşam için 6 yıldır burada yaşıyorum ama artık burasıda sakinliğini 
kaybetmeye başladı.” (Seracılık yapıyor, lise mezunu, 52 yaşında, erkek ve 
bekar). 

“Akyaka’nın doğasını sevdiği için 16 yıl önce buraya yerleşmiş ve hala 
burada yaşıyor. En sevdiği özelliği sakinliği.” (Berber, ortaokul mezunu, 
38 yaşında, erkek ve bekar).  

“Emekli olup Akyaka’ya taşınmış ve 12 yıldır Akyaka’da yaşıyor. 
Doğasını, ormanın ve denizin iç içe olmasını çok seviyor.” (Emekli, lise 
mezunu, 65 yaşında, kadın ve bekar). 

 “17 yıldır Akyaka’da yaşıyor. Aslen Elazığlı Akyaka’yı ziyaret edip 
beğenmiş ve yerleşmiş. En sevdiği özelliği doğası.” (Eczacı, üniversite 
mezunu, 29 yaşında, kadın ve bekar). 

Slow City hareketinin temel amaçları, kentlerin kendi kimliklerine 
sahip çıkarak, küreselleşme sonucu birbirine benzer nitelikte olmasının 
önüne geçebilme ve kendi kendine yetebilen bir kent olmanın kent için 
gelişim sürecini başka bir boyuta taşıma isteğidir. Ancak, Akyaka’da artan 
turizm hareketliliği sonucunda Akyaka’nın sahip olduğu ve Slow City 
olmasını sağlayan kriterlerini, özellikle sakin, sessiz ve huzurlu bir kent 
olma özelliğini yitirmeye başladığı gözlenmektedir.

“Sakinliği bozulmaya başladı. Akyaka’yı Akyaka yapan özellikler yok 
oluyor.” (Emekli öğretmen, üniversite mezunu, 65 yaşında, erkek ve evli). 

“Akyaka artık sakinliğini kaybetmeye başladı. Gitgide gelişiyor, 
sosyalleşiyor ve yerel değerleri buna bağlı olarak değişiyor ancak Akyaka 
tükeniyor kimse umursamıyor.”(Turist rehberi-tercüman, ilkokul mezunu, 
67 yaşında, erkek ve evli).

“Akyaka’nın yerel değerleri yıpranıyor. Sakinliği yok oldu. Eski 
Akyaka’yı arar olduk.” (Emekli, ilkokul mezunu, 73 yaşında, erkek ve evli). 

“Akyaka açısından dezavantajlı bir dönem başladı. Akyaka’nın 
sonunun başlangıcını yaşıyoruz. Akyaka’nın kalitesi düşüyor.” (Esnaf, lise 
mezunu, 36 yaşında, erkek ve evli).

 “Yöresel ve yerel özellikleri yavaş yavaş kayboluyor. Büyük şehirlere 
benzemeye başlıyor. Sakinlik azalıyor.” (Garson, üniversitede okuyor, 20 
yaşında, kadın ve bekar)
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Daha öncede ifade edildiği gibi, bir kent kendi biricik özelliklerinin 
koruma-kullanma dengesi gözetilerek Slow City olma özelliği kazanır ve 
bu sayede sürdürülebilir kalkınma açısından lokomotif vazifesi görür. Bu 
özellikler aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet etmektedir. 
Ancak, alan çalışmasından elde edilen bulgular ışığında, Akyaka’nın 
Slow City olmasını sağlayan biricik, kendine has ve yerel özelliklerinin 
koruma ve kullanma dengesi gözetilmeksizin, yani sürdürülebilir turizm 
ve sürdürülebilir kalkınma anlayışından uzak yönetildiğini ifade edebiliriz. 

“Akyaka’nın sakinliği gün geçtikçe bozuluyor ve artık gürültü kirliliği 
var.” (Cafe sahibi, ortaokul mezunu, 40 yaşında, erkek ve evli). 

“Gürültü ve çevre kirliliği arttı ve artık huzur kalmadı…. Biz dahil 
Akyaka’yı kimsenin koruyup kolladığını düşünmüyorum. Hep birlikte 
tüketiyoruz.” (Emekli, ortaokul mezunu, 64 yaşında, erkek ve evli)

“Geçmişte sakin ve temiz bir Akyaka vardı şimdi kalabalık ve pis bir 
Akyaka var.” (Kamu görevlisi, ön lisans mezunu, 45 yaşında, erkek ve bekar)

“Akyaka Slowcity oldu diye reklamı arttıkça turizm çöplüğüne döndü. 
özellikle yazlar çok kalabalık ve gürültülü oldu.” (Apart işletmecisi, 
üniversite mezunu, 33 yaşında, erkek ve bekar)  

Slow City özelliğine sahip olan kentlerin bazılarında turizm 
hareketliliğinin kontrolsüz arttığı görülmektedir. Süreç doğru yönetilmezse 
başka bir ifade ile sürdürülebilir turizm ilkelerinden uzak bir yönetim 
anlayışı benimsenir ise bu kentler kontrolsüz artan turizm hareketliliği 
sonucunda birçok olumsuzluk yaşayabilir. Sürdürülebilir kalkınma sekteye 
uğrar dahası o kent Slow City olma özelliğini geri dönülemez bir biçimde 
yitirebilir. Görüşme yaptığımız Akyaka sakinlerine böyle bir durumun 
Akyaka için söz konusu olup olmadığını tespit etmeye yönelik sorduğumuz 
sorulara verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir.  

“Akyaka eskiden daha medeni bir topluluğa hitap ederdi şimdilerde 
ipini koparan geliyor. Sanki kirletmek, kullanmak ve eskitmek için 
geliyorlar. Turizm Akyaka’yı kötü etkiledi.” (Emekli, lise mezunu, 65 
yaşında, kadın ve bekar).

“Daha önceki yıllarda turistlerin bir kalitesi vardı. Şimdilerde doğaya 
saygısı olmayan turistler daha çok geliyor. Akyaka tanındıkça, reklamı 
yapıldıkça daha çok insan geliyor ama Akyaka’ya katkısı olmayan aksine 
Akyaka’ya zarar veren turistler geliyor.” (Esnaf, ortaokul mezunu, 48 
yaşında,  erkek ve evli).  

 “Deniz kirlendi. Ev fiyatları çok yükseldi. Sakinlik bozuldu, tarihi 
doku bozuluyor ve çevre kirliliği artıyor. Hiçbir önlem alınmıyor.” 
(Seracılık yapıyor, lise mezunu, 52 yaşında, erkek ve bekar) 



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V504

“Akyaka’nın yerlisiyim,  gürültülü, trafiğin tıkandığı, kirlenen bir 
belde olduk. Bu yaz 100 bin araç Akyaka’ya giriş yapmış. Bu Akyaka’nın 
kaldırabileceği bir kalabalık değil bunun kontrol altına alınması şart aksi 
halde Akyaka, Akyaka olmaktan çıkacak.” (Taksi şoförü, lise mezunu, 37 
yaşında, erkek ve evli). 

Slow City hareketi bir kent için sürdürülebilir yerel kalkınmanın 
lokomotifi olma özelliğine sahiptir. Ancak, kentin Slow City olmasını 
sağlayan özellikleri, koruma ve kullanma dengesi gözetilmeksizin 
yönetilirse Slow City hareketinin tam tersine sürdürülebilir kalkınmayı 
sekteye uğratacak bir harekete dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu bakış açısı 
ile Akyaka’nın Slow City olması ile artan kontrolsüz turizm hareketliliğinin, 
Akyaka’yı olumsuz etkilediği alan araştırmasından elde ettiğimiz 
bulgularda ortaya çıkmaktadır. Görüşme yaptığımız kişilerden elde edilen 
bu olumsuzluklara yönelik diğer bulgular da aşağıda sunulmuştur.  

“Arsa ve konut fiyatları çok yükseldi. Ağaçlar ve ormanlık bölgeler 
tehdit altında. Kaçak yapılaşma söz konusu.” (Emekli öğretmen, üniversite 
mezunu, 65 yaşında, erkek ve evli). 

“Deniz kirlendi, kadın azmağı kirlendi, ormanlar ve tarihi doku tehdit 
altında.” (Emekli, ilkokul mezunu, 73 yaşında, erkek ve evli). 

“Yazları tarihi doku, çevre, deniz ve orman çok tahrip oluyor. Eğer 
korumaya alınmazsa Akyaka yok olacak.” (Esnaf, lise mezunu, 32 yaşında, 
kadın ve bekar)

“Çevre ve orman kirliliği arttı, konut fiyatları yükseldi. Deniz ve azmak 
kirlendi. Tarihi dokunun korunması adına hiçbir önlem alınmıyor.” (Ön 
lisans öğrencisi, 20 yaşında, kadın ve bekar)

“Tarihi doku bozuluyor. Deniz çok fazla kirlendi. Alt yapı çalışmaları 
adı altında ormanlar tahrip ediliyor. Yeşil korunmuyor ve yok olmasına 
müsaade ediliyor.” (Garson, lise mezunu, 28 yaşında, erkek ve bekar.)

Sürdürülebilir turizmin temel kriterleri olan çevresel, sosyal ve kültürel 
boyutlarına ve ayrıca ekonomik kalkınma açısından arzu edilen verimliliğin 
sağlanabilmesi açısından Akyaka’da artan turizm hareketliliğinin etkilerinin 
genellikle olumsuz yönde olduğu görülmektedir.

“Tarihi alanlar korunmuyor, sit alanları imara açılıyor, deniz ve sahil 
kirleniyor.” (Avukat, üniversite mezunu, 56 yaşında, kadın ve bekar).

 “Tarihi doku eski güzelliğini yitirdi ve korunmuyor. Ormanlar tahrip 
ediliyor sahiller kirlendi çok fazla gürültü var.” (Garson, üniversite 
öğrencisi, 20 yaşında, kadın ve bekar). 

 “Akyaka’nın Mimari yapısı genel olarak korunuyor ama yeni binalar 
Akyaka’ya uygun değil. Tarihi doku korunmuyor ve değeri bilinmiyor. 
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Denizler kirlendi. Çok fazla otel ve apart yapıldı. Yazları gürültü kirliliği 
arttı.” (Eczacı, üniversite mezunu, 29 yaşında, kadın ve bekar). 

“Yazları trafik sıkışıyor ve araba park edecek alan kalmıyor. 
Altyapı çalışmaları çok kötü durumda. Kadın azmağının kirlilik oranı 
arttı. Ormanlık alanlar ve sahil özelleşti yerli halk buraları ücretsiz 
kullanamıyor. Tekne turları denizi mahvediyor.” (Otobüs Şoförü, lise 
mezunu, 36 yaşında, erkek ve bekar). 

Slow City hareketinin temelinde yaşam kalitesini arttırmak ve 
sürdürülebilir kılmak yatmaktadır. Ancak, Akyaka’da özellikle Slow City 
olduktan sonra artan turizm hareketliliği sonucunda, kıyıların ve denizin 
kirlendiği, konut fiyatlarının arttığı, sakinliğin bozulduğu, çevrenin 
kirlendiği elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Ayrıca, hayat 
pahalılığının arttığı, gürültü kirliliğinin arttığı, trafiğin arttığı, orman 
alanlarının yerini kentsel yapılanmaya bıraktığı, büyük marketlerin 
çoğaldığı, tarihi dokunun bozulmakta olduğu da tespit edilmiştir. 

“Orman ve çevre kirliliği olağanüstü arttı”. (Esnaf, ortaokul mezunu, 
55 yaşında, erkek ve evli)

“Gayrimenkul burada çok pahalı ev ve arazi fiyatları çok yüksek. 
Azmak ve deniz kirliliği var. Tarihi dokusu korunmuyor başıboş 
bırakılmış.” (Üniversite öğrencisi, 24 yaşında, erkek ve bekar).

“Deniz ve doğa çok kirlendi. Ormanlık alanlar tahrip oluyor. Akyaka 
yazları özellikle çok kirleniyor. Gürültü ve kalabalık burayı yaşanmaz 
hale getiriyor. Akyaka ölüyor ve önlem alınmıyor.” (Esnaf, lise mezunu, 78 
yaşında, kadın ve bekar). 

“Ormanları ve tarihi dokuyu korumuyorlar. Denizi ve kadın azmağını 
kirlettiler. Turizm Akyaka’ya artık zarar veriyor.” (Emekli, ortaokul 
mezunu, 63 yaşında, erkek ve evli).

“Yollarda arabadan yürüyemez olduk. Trafik bile tıkanıyor. Turizm 
Akyaka’yı kötü etkiledi. Ormanlar özelleştiriliyor, kadın azmağı kirlendi 
ve sahiller kirlendi.” (Emekli, lise mezunu, 65 yaşında, kadın ve bekar).

“Küçük esnaf batıyor. Büyük esnaf ve büyük marketler her yanı sardı. 
Ormanları ve sahilleri özelleşiyor, deniz ve hava kirleniyor. Akyaka yavaş 
yavaş gözümüzün önünde ölüyor ve kimse engellemiyor.” (Esnaf, ortaokul 
mezunu,  43 yaşında, erkek ve evli).

Alan çalışmasından elde edilen en önemli tespitlerden biri de 
Akyaka’nın Slow City anlayışından tamamen uzak, kapitalist sistemin 
tüketim kültürüne hizmet eden ve sürdürülebilirliği tehdit eden popüler 
turizm beldelerine benzemeye başlamasıdır. Akyaka’nın artan turizm 
hareketliliği sonucu yaşadığı olumsuzluklar bunu en net ortaya koyan 
bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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“Ormanlık alanlar yavaş yavaş yok oluyor. Kentsel yapılaşma 
çoğalıyor. Deniz ve ormanlar kirleniyor tarihi doku korunmuyor ve hiçbir 
önlem alınmıyor.” (Esnaf, ilkokul mezunu, 39 yaşında, erkek ve evli). 

“Akyaka’nın tarihi dokusuda en az doğal güzellikleri kadar zengin 
ama korunmazsa yağmalanacak diye düşünüyorum. Yeni yapılan evlerin 
mimarisi bile Akyaka’nın yerel değerleri ile uyuşmuyor.” (Butik sahibi, 
üniversite mezunu, 39 yaşında, kadın ve bekar). 

 “Buraya devamlı beton binalar yapılıyor ve Akyaka’nın silueti 
bozuluyor. Geçmişte sakin ve temiz bir Akyaka vardı şimdi kalabalık ve 
pis bir Akyaka var. Çevre kirliliği arttı ve gürültü kirliliği arttı.” (Kamu 
görevlisi, yüksekokul mezunu, 45 yaşında, erkek ve bekar).

“Sokaklar, sahil ve azmak çok kirlendi. Tarihi yapılar korunmuyor. 
Mimarisi bozuluyor. Çevre çok kirlendi ve gürültü kirliliği arttı” 
(Tezgahtar, ortaokul mezunu, 41 yaşında, erkek ve evli).

“Konut fiyatları ve kiralar arttı. Sokak köpekleri çoğaldı. Tatile 
gelenler aldıkları köpekleri bırakıp gidiyor. Yerel değerleri korunmuyor 
her geçen gün kirlilik artıyor ve ormanlar tahrip ediliyor.” (Apart 
işletmecisi, üniversite mezunu, 33 yaşında, erkek ve bekar).

“Deniz ve sahiller kirlendi, hazine arayan kaçaklar tarafından tarihi 
yerler tahrip edildi ve ormanlar özelleşiyor. Akyaka can çekişiyor.” 
(Balıkçı, ortaokul mezunu, 45 yaşında, erkek ve bekar).

Bir yerel kalkınma modeli olarak karşımıza çıkan Slow City hareketi ile 
sürdürülebilir turizm arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilir olması için sürdürülebilir turizm anlayışına 
gereksinim vardır. Sürdürülebilir turizm çevresel, sosyal ve ekonomik 
değerlerin gözetildiği bir turizm anlayışına dayalıdır. Sürdürülebilir 
ekonomik kalkınma açısından arzu edilen verimliliğin sağlanabilmesi 
sürdürülebilir turizmin sağlanması ile mümkündür.

Bir kent Slow City olma özelliğine sahipse, zaten bunu sağlamak için 
sahip olduğu kriterler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın üç 
temel ilkesi olan ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri korumaya hizmet 
etmektedir. Ancak, Slow City özelliğine sahip olan kentlerin bazılarında 
turizm hareketliliği artmakta ve süreç doğru yönetilmezse, o kentin Slow 
City olma kriterleri ve özellikleri tüketilme riskiyle karşı karşıya gelebilir. Bu 
bakış açısı ile Slow City Akyaka’da yaptığımız alan çalışması sonucunda elde 
edilen bulguların Akyaka’da Slow City hareketinin doğru yönetilemediğine 
yöneliktir. Kısacası, Akyaka’nın şu anki resmine bakıp, ne yazık ki, hızlı 
bir tüketim ve eskitilme riski ile yüzleşmekte olduğu ve bu nedenle can 
çekişmeye başladığı söylenebilir.  
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Slowcity Akyaka’da kentin reklamı yapıldıkça turizm cazibesi artmakta, 
yaz aylarında turist sayısı çoğalmakta ancak turist kalitesi düşmektedir. 
Bu durum kaynakların sürdürülemez bir şekilde hızla tüketilme tehdidini 
gündeme getirmektedir. Akyaka’nın slowcity olma amacı ve slowcity olması 
ile belirlenen gelecek hedefleri eksen değiştirmekte bu bağlamda Akyaka 
için Slowcity olma durumu doğru yönetilmediği sürece Akyaka’ya zarar 
vermektedir.

5.Sonuç ve Öneri

Sonuç olarak, bir kent kendi biricik özelliklerinin koruma kullanma 
dengesi gözetilerek Slow City olma özelliği kazanır ve bu sayede 
sürdürülebilir kalkınma açısından lokomotif vazifesi görür. Bu özellikler 
aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet etmektedir. Bu üç 
kavram karşılıklı birbirlerini besleyen bir yapıya sahiptirler. Ancak, alan 
çalışmasından elde edilen bulgular ışığında, Slow City olan kentlerin artan 
bir turizm cazibesi yaratmasıyla birlikte sosyal, çevresel ve ekonomik 
açıdan dezavantajlar yaratabildiği gözlenmektedir. Kısacası, bir kentin Slow 
City olmasını sağlayan biricik, kendine has ve yerel özellikleri koruma ve 
kullanma dengesi gözetilmeksizin, yani sürdürülebilir turizm anlayışından 
uzak, yönetilirse sürdürülebilir kalkınma için bir lokomotif olan Slow City 
hareketinin tam tersine sürdürülebilir kalkınmayı sekteye uğratacak bir 
harekete dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle Slow City hareketi 
ya da Slow City olmuş kentlerde sürdürülebilir turizm anlayışının ve 
sürdürülebilir kalkınmanın gözetildiği korumacı bir yönetim anlayışının 
hakim olması gerekmektedir. 

6. KAYNAKÇA

ATABAY, S. (1998). 21. Yüzyılda Sürdürülebilir Turizm Politikaları. 1. Uluslararası 
Turizm Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım- Yayın Merkezi, 
2-7, İstanbul.

BALDEMİR, E., Kaşmer Şahin, T. ve Kaya, F. (2013). “Yavaş Şehir Olma 
Durumunun Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi”. Ekonomi ve 
Yönetim Araştırmaları Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, pp.29-50.

BEYHAN, Ş.G. (2005). “Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm 
Ve Kimlik Modeli”. İTÜ Dergisi/a - Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt:4, 
Sayı:2, pp.79-87.

GÜNLÜ, E. (2014). Sürdürülebilir Turizm ve Yöntem, Sürdürülebilir Turizm, 
Kavramlar-Uygulamalar (1. Baskı). İkinci Bölüm. Editör: Metin Kozak. 
Ankara: Detay Yayıncılık. 



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V508

KAYPAK, Ş. (2011).  “Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin 
Sürdürülebilir Bir Çevre”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 
13 (20): pp.19-33.

KELEŞ, R. (2013). Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları (1. Baskı). İstanbul: Cem 
Yayınevi.

KOZAK, M. (Ed.). (2014). Sürdürülebilir Turizm, Kavramlar-Uygulamalar (1. 
Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

MAYER, H. ve Knox, P. L. (2006). “Slow Cities: Sustainable Places In a Fast World. 
Journal of Urban Affairs”. Volume: 28, Number: 4, pp.321-334.

MEYDAN YILDIZ, S.G. (2016). Çevre Bilinci Ve Eko-Kent Planlaması: Gölbaşı 
Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ankara, 
Türkiye.

PEKİN, F. (2011). Çözüm: Kültür Turizmi, Turizm ve Kültür Politikaları (1. Baskı). 
İstanbul: İletişim Yayınları.

SONUÇ, N. (2014). Sürdürülebilir Turizm: Tanım ve İçeriği, Sürdürülebilir 
Turizm, Kavramlar-Uygulamalar (1. Baskı). Birinci Bölüm. Editör: Metin 
Kozak. Ankara: Detay Yayıncılık.

WCED. (1987). Our Common Future, Brundtland Report. Oxford & New York: 
Oxford University Press.

www.cittaslowturkiye.org/, (Erişim.11.03.2017).

www.turizm.gov.tr, (Erişim.07.04.2017).

YALÇIN, A. ve Yalçın, S. (2013). “Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Cittaslow 
Hareketi Bir Model Olabilir Mi?”. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi.  Cilt 5, 
No 1, ISSN: 1309-8012 (Online).pp.32-41.

YAŞAR, G.C. ve Öztürk, S. (2012). Yavaş (Sakin) Kent”, Kentsel Planlama 
Ansiklopedik Sözlük.  Derleyen: Melih Ersoy. İstanbul: Ninova Yayınları.

file:///C:\Users\aidata_1758\Downloads\www.cittaslowturkiye.org\
http://www.turizm.gov.tr


Makro İktisat Çalışmaları 509

EMEK PİYASASINDA CİNSİYETE DAYALI KARİYER AÇIĞI: 
İSTANBUL BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ1

CAREEER GAP IN LABOUR MARKET BASED ON GENDER: 
AN EXAMPLE OF ISTANBUL BANKING SECTOR

Aslı KARATAŞ2

ÖZET

Emek piyasasında kariyer elde etmek zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreç 
kadınlar açısından daha da ağır şartlarla işlemektedir. Çünkü yerleşik ataerkil 
sistem içinde kadın ve erkek toplumda farklı roller ile tanımlanmışlardır. Bu 
toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi emek piyasalarına da yansımış ve kadın işi 
erkek işi gibi tanımlamalarla karşılaşılmasına neden olmuştur. 

Emek piyasasında kadınların belli sektörlerde ve belli pozisyonlarda 
yoğunlaştıkları gözlemlenmektedir. Kadınların emek piyasasına katılımlarında 
nispi de olsa bir artış olmasına rağmen, kadınlar kariyer elde etme konusunda 
erkeklerin gerisinde kalmaktadırlar. Özellikle, kadınların üst düzey yönetici 
pozisyonlarına ulaşmalarını engelleyen ve kariyer sorunları yaşamasına neden 
olan önyargı emek piyasasında yer alan cinsiyete dayalı ayrımcılıktır.

Bu çalışmada İstanbul’da bankacılık sektöründe var olan kariyer açığının 
betimlenmesi, tanımlanması, neden ve sonuç ilişkilerinin analiz edilmesi, olaylar 
arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi, cinsiyetçi ayrımcılık uygulamalarını ortaya 
çıkartan doğrudan ve dolaylı değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
çalışmanın araştırma grubu, birbirlerinden farklı bankalarda, farklı pozisyonlarda, 
farklı yerleşim birimlerinde, farklı bireysel özelliklere sahip 20 kadın banka 
çalışanından oluşmaktadır. Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan 
derinlemesine mülakat tekniği seçilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Emek Piyasası, Kadın Emeği, Ücret, Ücret Açığı, Bankacılık 
Sektörü
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ABSTRACT

It is a difficult and complex process to have a career in labour market. This 
process operates with difficult conditions for women because woman and man 
were defined with different roles in the society within the patriarchal system. The 
effect of these social gender roles is also visible in labour markets and it caused 
descriptions to emerge like women’s job or men’s job.  

It is observed that women are mostly employed in certain sectors and positions.  
Although there is a relative increase in the number of women joining the labour 
market, women fall behind men about having a career. Particularly, prejudice 
which prevents women from reaching top positions as senior management roles 
and also causes them to have career problems is gender discrimination in labour 
market.   

This study aimed at describing and defining career gap in banking sector in 
Istanbul, analysing the cause and effect relationships, determining the relationship 
between the events, and determining the direct and indirect variables which 
revealed the implementations of gender discrimination. The study group of this 
research consists of 20 women bank employees working in different banks, at 
different positions, in different locations, and with different personal qualities. In-
depth interviews, one of the qualitative research methods, were used in this study. 

Keywords: Labour Market, Woman Labour, Wage, Pay Gap,  Banking Sector

1. Kadın Çalışanlar ve Kariyer Sorunları
Günümüzde kadınının sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla rol ve 

sorumluluk sahibi olması konusunda çok önemli gelişmeler kaydedilmiş 
olmakla birlikte, kadınların işgücüne katılım oranları hâlâ erkeklerin 
gerisindedir. Ayrıca, kadınların işgücüne katılım oranlarının yüksek 
olduğu sektör ve iş alanlarında da kadınların kariyer elde etme konusunda 
erkeklerin gerisinde oldukları bilinmektedir. Özel ya da kamu sektöründe 
tepe yönetiminde bulunan kadın oranı erkeklerin oranlarından çok 
gerilerde kalmaktadır. 

Emek piyasasında yer alan kadınların karşılaştıkları sorunlardan biri de 
kariyer elde etmektir. Cinsiyetçi ayrımcılığın belki de en çok ortaya çıktığı 
süreç terfilerdir. Kadın ve erkek çalışanlar arasında terfi alma ve işte yükselme 
konusunda ciddi farklar söz konusu olmaktadır. O’Mahony & Sillitoe’nin 
(2001: 21-29) çalışmalarında da belirttiği gibi kadın çalışanların ağırlıklı 
olarak düşük statülü işlerde istihdam ediliyor olmaları, eğitim düzeylerinin 
düşük olduğu gerekçesi ile bazı pozisyonlarda sürekli çalıştırılmaları, ailevi 
sorumluluklar sebebiyle çalışma hayatının öncelikleri arasında yer almaması 
gibi nedenler kadınların kariyerlerinde yaşadıkları başlıca sorunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kadınların terfi alması konusunda işverenlerin en 
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çok çekindiklerini ifade ettikleri ve bu nedenle yüksek düzeyde sorumluluk 
gerektiren işlerde kadınları istihdam etmek istememe sebeplerinin başında 
kadının hamilelik ve annelik sorumlulukları nedeniyle bu işlere uygun 
olmadıkları önyargısı gelmektedir (Dalkıranoğlu & Çetinel, 2008: 281). 
Bu durum emek piyasasında cinsiyetçi ayrımcılığın ortaya çıkarttığı kadın 
emeğinin kariyer sorunlarından biri olarak ifade edilebilir.   

Çalışma hayatında kariyer açısından cinsiyet ayrımcılığı hem yatay 
hem de dikey ayrımcılık olarak ortaya çıkabilmektedir. Kadın ve erkek 
çalışanların örgüt içinde aynı pozisyona ve role sahip olmalarına 
rağmen farklı iş tanımları ve sorumlulukları almalarına yatay ayrımcılık 
denilmektedir. Bu durumun sonucunda farklı sorumluluklar ile işte 
ilerleyebilmek için fırsat eşitsizliği doğabilmektedir. Dikey ayrımcılık da 
ise kadınlar zaten daha düşük pozisyonlarda ve daha az sorumluluk içeren 
işlerde istihdam edilerek terfi olasılıkları azaltılmaktadır (Boddy, 2008: 27-
28). Bu iki durumun sonucunda da kadınlar erkeklerden daha az kariyer 
fırsatlarından yararlanmakta ve erkeklere kıyasla daha düşük pozisyonlarda 
istihdam edilmektedirler. 

Emek piyasalarında kadınlar kariyer konusunda çok iddialı değilmiş gibi 
görünse de aslında var olan gerçekten bu mudur? Gerçekten kariyer elde 
etmek için ödenmesi gereken bedelleri ödemek konusunda kadın istekli 
olmadığı için mi kariyer elde edememektedir? Yoksa kadınların kariyer 
elde etmek için ödedikleri bedeller erkeklerden çok daha fazla olduğu için 
isteksiz hale mi gelmişlerdir? Rekabetin çok yıkıcı olduğu, kuralların çok 
katı olduğu bu oyun içinde kadın diğer toplumsal rollerini öncelik yaptığı 
için mi, yoksa yapmak zorunda kaldığı için mi kariyer elde etme konusunda 
çok başarılı değildir? Bu soruların cevapları kadınların kariyer sorunlarını 
tespit etmek ve arkasında yatan gerçekleri açığa çıkartmak için gereklidir.

Toplumsal cinsiyet rolleri ve kapitalist sistem ile ataerkil sistemin 
güçlü ittifakı sadece kadının emek piyasasında hangi oranda temsil 
edildiklerini, hangi sektörlerde nasıl işlerde istihdam edildiklerini 
belirlemekle kalmayıp aynı zamanda kadının kariyer elde etmesinin 
önünde de sorunlar yaratmaktadır.

2. Kadın Çalışanların Kariyer Gelişiminin Önündeki Engeller 
Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığını saptamak kolay ancak açık bir 

şekilde sergilenmesi nadirdir. Bunun yerine kadınlara yönelik ayrımcılık 
daha çok önyargısız gibi görünen çalışma pratikleri ve kültürel normlar 
içine gizlenmiştir. Bazen kadınlar bu engelleri aşmak adına erkekler gibi 
davranmayı öğrenmiş, bazen de bunu öğrenmeleri onlara empoze edilmiştir. 
Ancak bunu yapan kadınlar bir yandan da eleştiriye uğramaktadırlar. 
Erkekler aynı davranışları sergilediğinde tutkulu, başarılı, azimli olarak 
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nitelendirilirken kadınlar benzer (erkeksi) davranışlar sergilediklerinde itici, 
kontrol düşkünü ya da katı yönetici olarak tanımlanmaktadır (Meyerson & 
Fletcher, 2006: 75-79). Bu nedenle kadınlar aslında görünmeyen ama var 
olan engellerin içinde kariyer planlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

Kadınların yönetici pozisyonlarına (özellikle üst düzey yönetici 
pozisyonlarına) ulaşmalarını engelleyen ve kariyer sorunları yaşamasına 
neden olan önyargı çalışma hayatında yer alan cinsiyete dayalı ayrımcılıktır. 
Bu önyargı üç nedene dayandırılmaktadır (Güler, 2005: 64):

• Kadın ve erkeğin kişilik farklılıklarına dayanan önyargıdır. 
Kadınların erkeklere göre duygusal olması, bağımlı ve pasif olması, 
buna karşın erkeklerin daha rasyonel olmaları gibi önyargılardır.

• Kadın ve erkeğin toplumdaki rolleri; kadının saldırgan olmaması, 
erkeklere emir verememesi, erkeğin de kadından emir almak 
istememesi gibi önyargılardır.

• Mesleklere göre sınıflandırmada, erkekler yöneticiliğe daha 
yatkındır, buna karşın kadınlar hemşirelik, öğretmenlik gibi 
mesleklerde daha başarılı olabilir gibi önyargılardır.

Toplumsal olarak kadınların cinsiyetlerinden kaynaklanan kalıplaşmış 
önyargılar kadına çalışma hayatında engel oluşturmanın yanı sıra, yönetici 
konumunda kadın rol modellerin oluşmasına da engel oluşturarak 
kadınların bu roller için uygun olmayacağı inancını da pekiştirmektedir 
(Deemer & Fredericks, 2006: 89). Öğrenilmiş davranış kalıpları kadınların 
kariyeri önünde görünmez engellerin güçlenmesini sağlamaktadır. 

Kadınların kariyer elde etmelerinin ya da başka bir ifade ile yönetici 
kademelerinde düşük oranlarda istihdam ediliyor olmalarının nedenleri 
arasında toplumsal cinsiyet rolleri ve ailevi sorumluluklar ile ataerkil 
önyargıların uzantısı olan bir cinsiyetçi ayrımcılık yer almaktadır. Bazı 
durumlarda da kadın çalışanlar kendi hemcinslerinin önünde engel 
oluşturmakta, bazen de kadınlar kendileri kendilerine kariyer konusunda 
engeller koymaktadır. Emek piyasasında kadınların kariyerleri önündeki 
bu engeller cam tavan sendromu olarak bilinmektedir. 

2.1. Kadın Çalışanların Kariyer Gelişiminin Önündeki Mikro 
Engeller

Bir kadının çalışma kararı vermesi, emek piyasasına girmesi, kariyer 
elde etmesi ve kariyer yönetimi bir erkeğin aynı süreci yaşamasından çok 
daha farklıdır. Çünkü kadın bu kararları verirken ve eyleme geçirirken 
çok daha fazla değişkenin etkisi altında kalmakta ve mücadele etmektedir. 
Bu engellerin birey ve örgütsel boyutunu oluşturan kısmı mikro faktörler 
olarak değerlendirilebilir.  Bu faktörler kadınların kadınlara, erkeklerin 
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kadınlara, örgüt kültürünün kadınlara ve kadınların kendi kendilerine 
oluşturdukları engeller olarak incelenmektedir. 

2.1.1.  Erkek Çalışanlar Tarafından Konulan Engeller
Çalışma hayatında cinsiyet, ilişkilerin belirlenmesinde etkili olan önemli 

bir unsurdur. Özellikle erkeklerin kadın çalışanlara karşı tutumlarını 
ve kadın üstlerle çalışmaya bakış açılarını doğrudan etkilemektedir. Bu 
ilişkilerdeki cinsiyetçi tutumların, örgüt yapısı içinde kadının yönetici 
kademelere gelmesinde engeller oluşturduğu da bilinmektedir. 

Kadınlar, genellikle erkekler tarafından eril olarak tanımlanan çalışma 
hayatında erkeklere göre yenidirler. Ayrıca, sosyalleşme biçimleri kadınları, 
onlar için bu yeni alanda pek fazla hazırlayacak şekilde düzenlenmemiştir. 
Bazı erkekler çalışma hayatında kadınlara karşı duyarsızdır ve onları 
kabullenmekte güçlük çekerler. Onları kabullenseler dahi bunu istemeyerek 
yaparlar. Kadınlar çoğu zaman bir yandan atılgan içgüdülerden yoksun 
oldukları için cezalandırılır ve yönetici kadrolarına uygun görülmezler, 
diğer yandan ise çok atılgan ve saldırgan olduklarında da aşağılanabilirler 
(Schwartz, 2006: 182). Temelde kadının yönetici olmasına verilen tepki, 
özelde kadının davranışlarını eleştirerek onu sistemin dışına itmeye 
yöneliktir. Başka bir ifade ile bu tutarsızlık yöneticilik kadrolarının 
kadınlara göre olmadığının vurgulanmaya çalışıldığı bir soğuk savaş olarak 
da ifade edilebilir.

Erkek egemenliğinin baskın olarak hissedildiği örgüt kültüründe, kadına 
yönelik ayrımcılık, örgütün görünmez engelleri kadının kariyer kazanmasını 
engelleyen kurumsallaşmış yapılar olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu durum 
Weber’in “sosyal kapanma” olarak ifade ettiği kavramdır. Sosyal kapanma, 
ataerkil dışlanma stratejilerinin çalışma hayatına uygulanması, baskın 
grubun kendisi dışında kalanlara fırsatları sınırlayarak avantajları tekeline 
alması olarak tanımlanmaktadır (Rutherford, 2001: 372). Günümüzde de 
çalışma yaşamına dâhil olan kadınlar, erkek meslektaşları tarafından eşit 
bir iş arkadaşı gibi değil, karşı bir cins, yani kadın olarak görülmektedir. 
Kadınların bu durum karşısında kendilerini kabul ettirebilmek için üstün 
bir çaba harcamaları gerekmektedir (Güler, 2005: 58). Genellikle de 
kadınlar ne yaparlarsa yapsınlar erkek çalışma arkadaşlarına kendilerini 
kabul ettirme konusunda başarılı olamazlar. 

2.1.2. Kadın Çalışanlar Tarafından Konulan Engeller
Kadınların yönetici pozisyonlarına yükselmelerinde daha çok erkek 

yöneticilerin koyduğu engeller tartışılırken kadın yöneticilerin koyduğu 
engeller göz ardı edilmektedir. Kadın yöneticiler tarafından konulan 
engellerin başında “kendini referans alma yanılgısı” gelmektedir. Kadın 
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yöneticilerin bilinçaltındaki “ben bu noktaya nasıl geldiysem, herkes aynı 
şekilde gelebilir” özel bir çabaya (desteğe) gerek yok mantığı bu engelin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bir diğer engelde tepe yönetimde 
görülen “tek kadın” olmanın bir başarı ve ayrıcalık göstergesi olduğu 
inancıdır (Örücü vd., 2007: 119). Kadın yöneticilerin birçoğu bu ayrıcalığın 
kendilerinde kalması isteği ile hemcinslerine engel olabilir. 

Kadın çalışanların alt pozisyonlarında çalışan kadınlara karşı “kraliçe 
arı sendromu” olarak da bilinen bu tutumları nedeniyle, yöneticinin 
erkek olması durumunda alt kademede çalışan kadınların daha hızlı 
yükselebilecekleri inancı yaygın bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Oswold & VanMatre, 1990: 42). Bu durum o kadar yaygın bir hal 
almıştır ki birçok kadın çalışan tarafından, kadının kadına karşı yarattığı 
engellerin, erkek çalışanların yaratacağı engellerden daha büyük olacağı 
bile düşünülmektedir.    

2.1.3. Kadınların Kendilerinin Oluşturduğu Engeller
Toplumsal yaşam içinde oluşan cinsiyet rolleri çalışma hayatında 

ataerkil yapının devam etmesi ile pekiştirilmektedir. Bu yapılanma 
ve önyargılar ile kadınlar meslek hayatlarına ilişkin beklentilerini ve 
planlarını gerçekleştirmekte, bu da kariyer elde etme açısından kadının 
önüne engel olarak çıkmaktadır. Önyargılar ve öğrenilmiş kadın rolleri ile 
yetişen kadın rol çatışmaları yaşamakta, kariyer edinmenin aile yaşamında 
oluşturacağı olumsuzluklardan çekinmekte ve önünde rol model olarak 
alacağı örneklerin az olması sonucunda da kariyer konusunda kendisine 
engeller koyabilmektedir (Crampton & Mishra, 1999: 89). Kadın 
çalışanların birçoğu yöneticilik fırsatları yakaladıklarında eşi, çocukları 
ve ailevi sorumluluklarının önceliği konusunda baskı yaşarlarsa kariyer 
fırsatını değerlendirmemeyi tercih etmektedirler.  Kadınların, kariyerin 
getireceği yük ve sorumluluk sonucunda öncelikli sorumluluklarını 
aksatacakları ve suçluluk duygusu yaşama endişesiyle kariyer edinmekten 
çekindikleri bilinmektedir.

2.1.4. Kadınlara Çalıştıkları Örgüt (Kurum) Tarafından 
Konulan Engeller 

Kadınların çalışma hayatında yükselmelerinin önündeki engellerin 
günümüzde görece dolaysız bir nedeni daha vardır. Çoğu kuruluş erkekler 
tarafından ve erkekler için kurulmuştur ve erkeklerin deneyimine dayalıdır. 
Yetkinlik ve liderliğe ilişkin örgütsel tanımlar hâlâ klişe olarak erkeklere 
atfedilen sıkı, saldırgan, kararlı gibi özelliklerle yüklüdür. Bunun altında 
yatan temel belirleyici ise cinsiyete ilişkin tarihsel işbölümünün hâlâ geçerli 
olmasıdır. Örgütsel yaşamın kuralları bu gerçeklikle düzenlenmektedir. 
Firma içinde geç saatlerde toplantılara katılabilecek, her an iş seyahatine 
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çıkabilecek bireyler yönetici kadroları için tercih edilmektedir. Erkekler 
bu şartlara uyma konusunda daha elverişli ve avantajlı görünmektedir. 
Çünkü erkeklerin geneli günde 15 saat erişilebilir durumda olmaktadır 
(Meyerson & Fletcher, 2006: 80). Ortaya çıkan bu tablo aslında örgütsel 
uygulamaların ataerkil sistemin kurallarının bir yansıması olduğunu bize 
açıkça göstermektedir. 

Kadınların kariyer elde etmede yaşadıkları bir diğer sınırlama da 
hamilelik, doğum ya da çocuk bakımı gibi nedenlerle almak durumunda 
kaldıkları izinler sonucu oluşmaktadır.  Kurumlar kadınların bu tür izin 
haklarını onların aleyhine değerlendirerek terfilerine mani olmaktadırlar. 

Birçok örgüt, işi ve kişisel yaşamı bir alanda kazanılanın bir başka alanda 
kaybedildiği oyun olarak görmektedir. Bu geleneksel bakış açısından, 
yöneticiler iş ve kişisel yaşantılarının nasıl kesişmesi gerektiğine karar 
verirler ve çoğu zaman iş ve kişisel yaşam programlarını bir sosyal refah 
konusu olarak gösterirler (Friedman, Christensen & Degroot, 2001: 101). Bu 
denge sistemi içinde de kadın için işin ikincil olacağı önyargısı mevcuttur.

2.2. Kadın Çalışanların Kariyer Gelişiminin Önündeki Makro 
Engeller

Bütün mikro faktörlere rağmen hala ataerkil değerler, yani toplumsal 
cinsiyetin belirleyici olduğu toplumsal faktörler kadınların kariyer 
gelişimlerinin önündeki en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sorunun nedenlerini bireye ve örgüte indirgeyen mikro faktörlerin 
altında yatan nedenlerde makro faktörler ile ilişkilidir. Bu nedenle makro 
faktörleri incelemek sorunun asıl nedenlerini ortaya çıkartıp boyutlarını 
vurgulamak adına, yani görünenin ardındaki gizi açıklamak için gereklilik 
arz etmektedir. Bu anlamda makro faktörler yani toplumsal faktörler 
kariyer gelişiminde cinsiyet rollerini incelemeyi gerekli kılmaktadır.  

Toplumsal kurallar ve yerleşik ataerkil sistem içinde kadın ve erkek, 
toplumda farklı roller ile tanımlanmışlardır. Bu toplumsal rollerin etkisi 
emek piyasalarına da yansımış ve kadın işi erkek işi gibi tanımlamalarla 
karşılaşılmasına neden olmuştur. Toplumsal cinsiyet rollerinin gölgesinde 
belirlenen yapıda özellikle ev içi ya da ev eksenli işler daha çok kadın işi olarak 
algılanırken, kamusal alan ve bu alanda ortaya çıkan işler daha çok erkeklere 
yakıştırılmıştır. Burada en önemli etki kadının ailevi sorumluluklarının 
daha fazla olması ve annelik rolünün çalışma hayatında (önyargılar ve eşitsiz 
uygulamalar nedeniyle) kadının aleyhine işletilmesi ile ilişkilidir. 

Toplumsal cinsiyet rolleri emek piyasasında kadının yerinin 
belirlenmesinde önemli bir etken oluştururken bazı sektör ve işlerde kadın 
çalışanlar yoğunlaşmış bazı sektör ve işlerde ise kadın çalışanlar azınlıkta 
kalmıştır. Ayrıca, cinsiyetçi ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek bu durum 
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sonucunda kariyer elde etme konusunda da kadın ve erkek çalışanlar 
arasında kadınların aleyhine gelişmeler söz konusu olmuştur.   

Emek piyasasında ve firmalarda görev dağılımları ve kariyer olanakları 
ne yazık ki hala toplumsal cinsiyet rollerinin bir uzantısı olarak devam 
etmektedir. Bacacı’nın (2001: 323)’deki çalışmasında da belirttiği gibi, 
örgütlerde işleyiş yıllarca toplumsal cinsiyet rollerine uygun tasarlanmış ve 
yürütülmüştür. Çünkü örgütler büyük ölçüde erkekler tarafından kurulmuş 
ve onlar tarafından yönetilmiştir. Ancak kadının toplumsal yaşamda, emek 
piyasasında ve dolayısıyla da örgütlerde daha fazla yer alması, erkeğin 
geleneksel toplumsal cinsiyet rolüne göre şekillenmiş örgütlerde sorunlar 
yaratmaya başlamış ve erkeklerin geleneksel toplumsal cinsiyet rolünün 
örgütsel yasamdaki iktidarı sorgulanmaya başlamıştır. Bu durum sadece 
örgütlerde görev dağılımında değil aynı zamanda toplumsal rollerin 
uzantısından etkilenen kariyer gelişiminde de cinsiyetçi ayrımın varlığını 
kabul anlamına gelmektedir. 

Bilindiği gibi kadın ve erkek arasındaki fark biyolojik olarak doğru 
kabul edilse de, toplumda kadına ve erkeğe atfedilen roller sadece 
biyolojik farklılıklardan değil psikolojik, kültürel ve sosyal algılardan 
da kaynaklanmaktadır. Toplumda kadının sahip olduğu cinsiyet rolleri 
sosyal hayatında etki yaratmanın yanı sıra çalışma hayatını da derinden 
etkilemektedir. Kadınların hamilelik döneminde işten uzak kalmaları, 
doğum ya da çocuk bakımı gibi nedenlerle çalışmaya ara vermeleri, 
ailevi sorumluluklarının ve görevlerinin erkeklerden daha fazla olması 
ve kadınların çalışma hayatında bu durumun verimliliklerini düşürdüğü 
inancı kadınların kariyer gelişmesinde negatif etkisi olan unsurlardır. 
Ayrıca, yüksek sorumluluk gerektiren işlerde kadınların kendilerini ya da 
çalıştıkları örgütlerin onları yetersiz görmesi, seyahat-toplantı-uzun çalışma 
saatleri gibi çalışma koşullarına cinsiyet kısıtları nedeniyle katılımlarının 
az olacağı ya da buna yönelik önyargılar gibi kadının toplumsal cinsiyet 
rollerinden kaynaklanan unsurlar da kadının kariyer elde etmesinin 
önünde engel teşkil etmektedir.    

3. Metodoloji

Bu çalışmada İstanbul’da bankacılık sektöründe var olan kariyer 
açığının betimlenmesi, tanımlanması, neden ve sonuç ilişkilerinin analiz 
edilmesi, olaylar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi, cinsiyetçi ayrımcılık 
uygulamalarını ortaya çıkartan doğrudan ve dolaylı değişkenlerin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Burada eleştirel bakış açısı ile görünenin ardındaki 
gerçekleri ortaya çıkartmak ve eşit gibi sunulan koşulların aslında gerçekten 
eşit olup olmadığının sorgulanması da amaçlanmaktadır. Çünkü koşullar 
eşit olmazsa sonuçta eşit olmayacaktır. 
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Bu çalışmadaki temel amacımız nesne ve ilişkilere ait nedensel güçleri 
ortaya çıkartmak, genelleme yapmak değil tarafların görüşlerine yer vermek 
ve sadece öne çıkan sonuçları ya da baskın olan bulguları incelemek değil 
örtülü kalmış unsurları da belirlemek olduğu için araştırma yöntemi olarak 
derinlemesine mülakat tekniği tercih edilmiştir.  

Bankacılık sektörü kapitalist sistemin zorlu çalışma koşullarını en çok 
hissettirdiği ve çalışanlar üzerinde bu olumsuz çalışma koşullarının en 
dikkat çekici örneklerinin ortaya çıktığı sektörlerden biri olma özelliğine de 
sahiptir. Bu nedenle hem kapitalist sistemin kadınlar üzerinde oluşturduğu 
etkileri saptamak hem de toplumsal cinsiyet temelli kariyer açığını 
tespit etmek için bu çalışmada bankacılık sektörü seçilmiştir. Bankacılık 
sektörünü en güçlü temsil gücüne Türkiye’de İstanbul sahiptir. İstanbul, 
Türkiye için bankacılık ve finans merkezi olarak kabul edilmektedir. 

İstanbul’da bankacılık sektöründe çalışan kadınlara yönelik kariyer 
açığını incelemek üzere yapılan bu çalışmanın araştırma grubu, 
birbirlerinden farklı bankalarda, farklı pozisyonlarda, farklı yerleşim 
birimlerinde, farklı bireysel özelliklere sahip 20 kadın banka çalışanından 
oluşmaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturan kadın banka 
çalışanlarının hepsi en az lisans düzeyinde ve genellikle alanları ile ilgili 
eğitime sahiptir.  Görüşme yaptığımız kadın banka çalışanlarının pek çoğu 
için bankacılık sektörü ilk iş deneyimleridir. Bankacılık sektöründe çalışma 
hayatına girmişler ve hala devam etmektedirler.  

4. Bulgular ve Yorum

Toplumsal cinsiyet rolleri emek piyasasında kadının yerinin 
belirlenmesinde önemli bir etken oluşturmaktadır. Çalışma hayatında 
cinsiyet ayrımcılığını net göstergelerle saptamak ve ortaya koymak çoğu 
kez kolay değildir. Çünkü bu tarz ayrımcılıklar daha çok önyargısız gibi 
görünen çalışma pratiklerine ve kültürel kurallar içine gizlenmiştir. Emek 
piyasasında cinsiyetçi ayrımcılığın belki de en çok ortaya çıktığı süreç 
terfilerdir. Kadın ve erkek çalışanlar arasında terfi alma ve işte yükselme 
konusunda ciddi açıklar söz konusudur.

Yönetici pozisyonları açısından bakıldığında kadın yöneticilerin 
sayısı oldukça düşük seyretmektedir. Özel ya da kamu sektörlerindeki 
kadın yöneticilerin genellikle orta kademe yönetici pozisyonlarına kadar 
ilerledikleri ve orada durdukları gözlenmektedir.  Cam tavan sendromu 
olarak literatürde ifade bulan ve kadınların kariyer elde etmelerini engelleyen 
görünmez engellerin varlığı ortaya çıkan bu tabloyu açıklamaktadır.

Bir bütün olarak kadın emeğinin istihdam ediliş biçimine ve kariyer 
konumlandırmalarına bakmak gerekmektedir. Bankacılık sektöründe 
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kadınların işe alım sürecinde yoğun olarak tercih edildiklerini ancak 
yönetici kadrolarında aynı oranla temsil edilmediklerini görmekteyiz. 
Sektörün toplam istihdam hacminin yarısından fazlasını oluşturan kadınlar 
ne yazık ki bankacılık sektöründe özellikle üst düzey yönetici kademlerinde 
yer almamaktadırlar. Bu resmin ortaya çıkmasında birçok farklı etken söz 
konusudur. Ancak, en belirgin etkenin ataerkil sistemden kaynaklanan 
önyargılar olduğunu ifade edebiliriz. Bu önyargılar bankacılık sektöründe 
kadınlar aleyhine bir kariyer açığına neden olmaktadır.   

“Bankacılık sektöründe çalışan kadınların kariyer konusunda erkeklerin 
gerisinde kalmasının bence en önemli sebebi anne olmalarıdır. Hamilelik 
dönemi, doğum izinleri ve anne olduktan sonra süt izinleri gibi durumlar 
mecburen işten uzaklaşmayı gerektiriyor. Ayrıca anne olmak, ev işlerinin 
yükü, çalışma şartlarında erkekler kadar rahat olamamak kadınların 
kariyerini etkiliyor. Kısaca kadın çalışma hayatına girişte çok fazla sorun 
yaşamasa da çalışma süresi içinde biyolojik rolleri ve kadın olmasının getirdiği 
ailevi görevleri sebebiyle kariyer elde etmekte sıkıntı yaşıyor. Kadınlar ve 
erkekler açısından kariyerlerinin farklı olmasının nedeni bence asla başarı 
ya da başarısızlık değil, asıl etken kadının ve erkeğin iş yaşamında ve ailevi 
yaşamındaki görevlerinin farklı olmasıdır. Erkekten işinde başarılı olması 
toplum tarafından öncelikli olarak beklenirken kadından öncelikli olarak 
beklenen iyi bir eş ve iyi bir anne olmasıdır. İyi bir eş ve iyi bir anne olmak 
için de işinizi ikinci plana atmak zorundasınızdır. İşinizi ikinci plana atınca 
da erkekler kariyer konusunda kadınları elbette geçer. Sonuçta kadın ve erkek 
çalışanların kariyer açısından farklılıkları varsa bu tamamen toplumsal 
yapıdan kaynaklanıyor.” (Özel bir bankada gişe memuru, evli, 27 yaşında, 2 
aylık hamile, görüşme tarihi: 23.07.2013)  

Bankacılık sektöründe kadınları uzman, şef, şube müdürü ya da orta 
kademe kariyer pozisyonlarında, bölgesel farklılıklar olsa da, görmekteyiz. 
Ancak, bölge müdürü, bölge koordinatörü, daire başkanı gibi özellikle 
üst düzey yönetici kadrolarında kadınlar neredeyse yok denecek kadar az 
bir oranla temsil edilmektedirler.  Bunun birçok nedeni söz konusudur.  
Kadınlar bugün bankacılık sektöründe üst kademe yönetici pozisyonlarında 
özellikle görünmeyen engellerin etkisi ile hak ettikleri oranla temsil 
edilememektedirler. 

“Şubelerin çoğunda kadın çalışan sayısı yüksektir. Üst yönetimde erkek 
ağırlıklıdır. Bunun sebebi bence, erkeklerin evdeki sorumlulukları az kadının 
ise daha çok. Bir kadının bir erkekten eksik yanı olduğunu düşünmüyorum 
ama kadının anne olması, yemek yapması ev işleri kesinlikle kariyerini 
etkiliyor. Erkekler bu konularda daha avantajlı o yüzdende üst yönetimde 
daha çok yer alıyorlar.” (Kamu bankasında operasyon sorumlusu, evli ve bir 
çocuk annesi, 33 yaşında, görüşme tarihi: 08.07.2013)  
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“Bizim bankamız 21 bölgeden oluşuyor. Bölgemde kadın bölge müdürü 
yok, bölge koordinatörü yok, kadın daire başkanı da yok. Kadın genel müdür 
muavinimiz var o da bir tane. Şube müdürlerinden kadın var, ticari bölgelerde 
çalışan kadın çalışanlarda var ama onun daha üstündeki yüksek kariyerli 
pozisyonlar tamamen erkek çalışanlara ait. Bankacılık sektöründe kadın 
çalışan sayısının yüksek ama kariyerli pozisyonlarda kadın çalışan sayısının 
az olmasının nedeni bence, kadının iş dışındaki görevleri ve öncelikleri. 
Bu çok ciddi bir özveri gerektiriyor. Kadın sadece işteki sorumlulukları ile 
kalmıyor. Eve gidince ilk gireceği yer yatak odası üstünü değiştirdikten 
sonra mutfak. Mutfak yemek masası gidiş gelişten sonra zaten saat akşam 
10 oluyor. Sonra işler varsa çamaşır, ütü, çocuk bakımı böyle devam ediyor. 
Çok yönlü bir hayat benim hayatım. Durum böyle olunca yükümüz ister 
istemez artıyor.”  (Kamu bankasında şube müdürü, evli ve 2 çocuk annesi, 
46 yaşında, görüşme tarihi: 10.07.2013)  

Bankacılık sektöründe, pozisyonların ve terfilerin belirlenmesinde, 
birbirlerini doğaları gereği besleyen ve güçlendiren kapitalist ve ataerkil 
sistem içerisinde şekillenen, cinsel kimliklere yakıştırılan toplumsal rollerin 
etkisini sıklıkla kadın banka çalışanlarının anlatılarında da görmekteyiz.  
Bu anlamda kapitalizm ile daha da güçlenen ataerkil sistem bankacılık 
sektöründe de kurulu düzen içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
pekiştirmektedir.

“Bana göre bankacılık sektöründe kadınların işe alım sürecinde yoğun 
olarak talep edilmesi ancak kariyer konusunda erkeklerin gerisinde 
kalmasının temel sebebi feodalite zihniyetidir. Bana göre hala feodal sistem 
devam etmektedir. Gizli feodalite söz konusudur. Belki toplum çok fazla açık 
yansıtmıyor ama evlenen kadının eşi o kadar fazla yansıtıyor ki ataerkil 
ve feodal sistemin işlediğini, kadın bunun gölgesinde kalıyor ve bireysel 
hareketleri kısıtlanıyor. Evlenince kocasının sahip olduğu bir varlık haline 
geliyor, bu da işle ilgili kariyerle ilgili tüm kararlarını etkiliyor. Kadının işe 
başlarken taşıdığı hırsları, zamanları, çalışma azimleri ve verimlilikleri git 
gide yok oluyor ve erkek çalışanlar kadın çalışanların önüne geçiyor. Kadın 
evlendikten sonra işle ilgili potansiyelini kullanamaz oluyor. Ben bunu 
hem kendi yaşamımdan (boşanan bir kadın bankacı olarak) hem de şube 
yöneticisi olduğum için çok net görebiliyorum. Evlenen bir kadın personelim 
ile evlenmeyen bir kadın personelim arasında çok fazla çalışma farkı oluyor. 
Çünkü evleniyor bir süre sonra çocuk sahibi oluyor aile düzenini korumak, 
eşini korumak, çocuklarına bakmak zorunda kalınca iş ikinci plana itiliyor. 
Erkeğin sorumlulukları daha az ama kadından evli bir kadından beklenenler 
çok fazla kadın hem işe hem eve yetişemiyor. Vazgeçtiği kariyeri oluyor ya da 
benim gibi eşinden vazgeçip kariyerini koruyor.” (Yabancı sermayeli özel bir 
bankada şube müdürü, boşanmış, bir çocuk annesi, 39 yaşında, görüşme 
tarihi: 25.07.2013)  
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Ataerkil sistem içinde kadın ve erkeğin toplumsal rolleri biyolojik 
farklılıkların dışında öğrenilmiş ve toplumsal olarak dayatılmış bir döngü 
ile şekillenmektedir. Kadın ve erkek olmak başlı başına toplumsal cinsiyet 
kategorisi oluşturmaktadır. Kültürel, ideolojik, gelenek ve göreneklerden 
beslenen kadınlara ve erkeklere yakıştırılan cinsiyete has davranışlar ve 
düşünüş biçimleri somut yaşam biçiminin gündelik hayat pratikleri olup 
öğrenilmiş bir gerçekliktir. Doğuştan gelmez ve doğal değildir. Ataerkil 
sistem içinde toplumsal olarak biçimlendirilmiş roller olan evin temizliği, 
yemek yapımı, çocuk, eş, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükler kadınların 
asli görevleri olarak tanımlanmaktadır. Doğal olarak, kadınların özellikle 
eş ve anne olarak bilinen toplumsal rollerine ilişkin bakım hizmetlerine 
harcadıkları emek ve ek roller kadınların emek piyasası deneyimlerini 
olumsuz etkilemektedir. Kadınlar, erkeklere kıyasla daha fazla ev içi 
sorumluluk üstlenmekte bu da kariyerlerini olumsuz etkilemektedir. Bu 
sorun ataerkil sistemin doğasından kaynaklanmaktadır ve kadınlar üzerinde 
zorlayıcı etkisi ile kendini yaşatmaktadır. Bu bilinen bir gerçekliktir ve kadın 
banka çalışanlarıyla yaptığımız görüşmelerde de ortaya çıkan en belirgin 
sonuçlardan biridir. Ancak, burada dikkat çeken en önemli noktalardan biri 
ise bu durumun kadın banka çalışanları tarafından içselleştirilmiş olmasıdır. 

“Kadınların evlilikleri özel hayatları istese de istemese de iş hayatlarına 
yansıyor. Evlilik çocuk kariyere bir şekilde engel oluyor. Evlilikte görevlerin 
çoğu kadına ait, çocuk bakımı kadına ait, doğal olarak kadının yorulması iş 
hayatındaki kariyer fırsatlarını olumsuz etkiliyor. İşveren de haklı erkekler 
daha profesyonel hangi erkek çocuğa bakacağım akşam gelemem der ki? 
Doğal olarak esnek çalışma saatleri olan sorumluluk alınması gereken ve 
erkeklerin daha kolay uyum sağlayabileceği yöneticilik gibi pozisyonlar 
erkeklere daha uygun.”   (Özel bir bankada operasyon sorumlusu, bekâr, 32 
yaşında, görüşme tarihi: 12.07.2013)  

 “Biz kadınlar fedakâr olarak yaratılmışız. Kutsal görevlerimiz var annelik 
gibi. Bu nedenle işe başlama konusunda iş dünyasında varız ama zaman 
ilerledikçe diğer görevlerimiz eşimize olan ve ailemize olan görevlerimiz 
sebebiyle iş dünyasında gerilerde kalabiliyoruz. Bu bence normal bir durum 
sonuçta çocuk bakımı, ev işleri ailevi sorumluluklar fedakârlık ister ve bu 
konuda feda edilen iş olacaksa çok da önemli değildir. Çünkü aile ve ailevi 
sorumluluklarımız biz kadınlar için kutsal sorumluluklardır.”  (Yabancı 
sermayeli özel bir katılım bankasında operasyon memuru, bekâr, 27 
yaşında, görüşme tarihi: 16.07.2013)  

Çalışma hayatına giren ve profesyonel olarak tanımlanmış işlerde 
istihdam edilmiş pek çok kadının kariyerlerinde belli noktalarda duraksama 
yaşadıkları ya da çalışma hayatına ara verdikleri bilinen bir gerçektir. Bu 
duraksamaların ya da çalışma hayatına ara vermenin temel belirleyicileri ise 
sıklıkla hamilelik, doğum, çocuk bakımı, ev içi sorumluluklar olmaktadır. Bu 
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toplumsal olarak dayatılan zorunluluklara bankacılık sektörünün kendine 
özgü çalışma biçimleri (esnek çalıştırma biçimleri)  olan, uzun çalışma 
saatleri, fazla mesailer ve iş tatminsizliği gibi etkenler de eklenince kadınların 
çalışma hayatından kalıcı bir şekilde uzaklaştıkları da görülmektedir. 
Kadınların sektöre geri dönüşlerinde ise tayin, düşük pozisyon, düşük ücret 
vb. etkenlerle yeniden aynı işe ya da pozisyona dönemedikleri de kadın 
banka çalışanlarının yaşanmışlıkları ile bizlere sunulmaktadır.  

“Bizim bankamızda genel müdürler, segment müdürleri genellikle erkek. 
İşe alım sürecinde kadınlar daha çok tercih edilirken erkekler üst düzey 
yönetici olarak daha çok karşımıza çıkıyor. Ben şimdiye kadar yapılan şube 
ziyaretlerinde hiç bölge müdürü kadın görmedim örneğin. Neden hep erkek diye 
de aslına bakarsanız pek düşünmedim. Galiba kadınların kariyer yönetimini 
etkileyen birçok dışsal faktör var. Örneğin evlilik, çocuk vb. Bir de hamile kaldığı 
ya da evlendiği için banka tarafından işten çıkartılanlar olabiliyormuş bunu 
daha önce bir çalışma arkadaşımdan duymuştum. Şöyle ki, benden önceki gişe 
sorumlusu evlendiği için işten çıkartılmış diye duydum ama şahit olmadım 
çünkü birlikte çalışmadık. O işten çıkarılmış ben galiba onun yerine geldim. Ben 
de evlilik hazırlıkları içinde olduğum için açıkçası biraz da endişeye kapıldım. 
Ama aramızda şöyle bir fark var. O evlilik nedeniyle şube değişikliği istemiş tayin 
gelmeyince de işten çıkışı verilmiş evlilik tazminatını almış ve ayrılmış.” (Özel 
bir bankada gişe memuru, bekâr, 25 yaşında, görüşme tarihi: 18.07.2013)    

“İşe alım sürecinde kadın ve erkek eşit hatta kadın çalışan daha çok tercih 
edilir. Ancak, şube müdürlerini de geçelim daha üst pozisyonlara gelince erkek 
istihdamı artacaktır. Çünkü bunun en temel sebebi çalışma süreleri içinde 
kadının annelik gibi sorumluluk nedenleri ile geride kalmalarıdır. Örneğin 
ben bir doğum yaptım 1-2 yıl kaybettim bir doğum daha düşünsem bir bu 
kadar daha performansım açısından kayıp yaşayacağım. Zaten bir çocuk 
daha düşünsem muhtemelen banka beni tutmak da istemez. Evim ile iş yerim 
arasındaki en uzak mesafeye görev verir ve benim istifa etmemi sağlamaya 
çalışır.  Kadınlar satrançtaki piyonlar gibidir devamlı öne sürersiniz koz olarak 
kullanırsınız işinize yaramayacaksa ya da daha iyi bir kazanım söz konusu 
olursa tek bir hamle ile işini bitirirsiniz. Yönetim sizi çok da önemsemez altı 
üstü bir piyon der.” (Özel bir bankada şube müdür yardımcısı, evli bir çocuk 
annesi, 33 yaşında, görüşme tarihi: 05.07.2013)  

Çalışan kadınların kariyer konusunda kendi kendilerine koydukları 
engeller de söz konusudur. Toplumsal yaşam içinde oluşan cinsiyet rolleri 
çalışma hayatında ataerkil kuralların devam etmesi ile pekiştirilmektedir. 
Kadınlar bu önyargılar ile çalışma hayatlarına ilişkin beklentilerini ve 
planlarını gerçekleştirmekte bu da kariyer elde etme açısından kadının 
önüne engel olarak çıkmaktadır. Öğrenilmiş çaresizlik olarak da ifade 
edilebilecek bu durum sonucunda kadın rol çatışmaları yaşamakta, kariyer 
edinmenin aile yaşamında oluşturacağı olumsuzluklardan çekinmekte 
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ve başaramayacağına olan inancı güçlendiği için kendi isteği ile kariyer 
konusunda kendisine engeller koyabilmektedir.

“Bazen de kadının isteyerek kendine ket vurduğu durumlar oluyor, çok 
fazla yorulmak ya da yoğun çalışmak istemediği için geri planda kalmayı 
tercih edebiliyor.” (Özel bir bankada gişe memuru, bekâr, 25 yaşında, 
görüşme tarihi: 18.07.2013)    

“Bankacılık sektöründe hâkimiyet kadında, ancak üst kademe yönetici 
kadrolarında daha çok erkekler var. Erkekler daha hırslı bu nedenle önleri daha 
açık. Bir de sorumluluk ve risk pozisyonunuz yükseldikçe artıyor. Kadınlar 
da üst düzey yönetim kadrolarında olmak istiyorlar ama huzur daha önemli 
geliyor. Kişiliklerinin yıpranmaması için ve anne olarak, eş olarak görevlerini 
aksatmamak için öncelikleri kariyer olmuyor.” (Özel bir bankada şube 
müdürü, evli ve bir çocuk annesi, 41 yaşında, görüşme tarihi: 09.07.2013)  

Bu durumun en önemli belirleyicisi kadınlar üzerinde oluşmuş olan 
çifte baskı ya da başka bir ifade ile katmanlı sömürü olayıdır. Erkekler 
ev içi sorumlulukları kadınlarla eşit biçimde paylaşmıyor, tüm ev içi 
sorumluluklar ve işler kadınların asli görevi olarak görülüyor ve kadına 
kabul ettiriliyor. Kamusal alanda kadın ikincil bir statü ile değerlendiriliyor. 
Bir de bunun üstüne bütün çalışanları etkileyen rekabet, gözetim, uzun 
çalışma saatleri ve hedef baskısı gibi olumsuzluklar eklenince kadın daha 
fazla sorumluluk almaktan kaçınıyor ya da daha fazla sorumluluk üstlenecek 
gücü ve enerjiyi bulamıyor. Bu doğrultuda kadın bir seçim yapmak zorunda 
kalınca,  kadına öğretilen roller gereği önceliği ev içi sorumluluklar olarak 
görüyor ve seçimini kariyerden vazgeçme yönünde kullanıyor.    

“Kadınlar bankacılık sektöründe yoğun bir şekilde istihdam ediliyor. Ama 
üst düzey bankacılık pozisyonlarında kadın sayısının azaldığı doğrudur. 
Hatta bu pozisyonlarda kadın çalışan görsek bile sıkıntıları büyüktür. Daha 
öncede dediğim gibi, annelik olayı farklı. Örneğin ben genel müdürlükteyken 
bölüm başkanımız kadındı. Çok da başarılı bir yöneticiydi, hem iş anlamında 
hem de yönetsel anlamda başarılıydı. Ama bir noktada farklı bir karar 
verdi, ben çocuğumu büyüteceğim yoruldum dedi ve bıraktı gitti yani. Bence 
kadınların ev işlerindeki payı ve yetiştiriliş tarzı kadını etkiliyor. Seçim 
yapmak zorunda kalıyor. Anneliği ağır basıyor ve kariyerini ikinci plana 
atabiliyor. Yani erkeklerin üst düzey yönetici kademelerinde daha çok olması 
kadınların anne olmayı yuva kurmayı daha çok sevmesinden kaynaklanıyor 
bence. Bu kadının tercihidir.” (Özel bir bankada bireysel müşteri temsilcisi, 
bekâr, 28 yaşında, görüşme tarihi: 21.08.2013)  

“Üst düzey pozisyonlar profesyonellik ister. Mazeret kaldırmayan işlerdir 
bunlar. Kadın ise bu tempoda çalışmaya pek uygun değil. O yüzden şube müdürü 
ve üstü kadrolarda kadınları az görüyoruz. Bence bu çok normal. Çünkü 
kadının evinde de onu bekleyen bir sürü görevi ve işi var. Kadınlarda daha üst 
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pozisyonları istemez bankalarda kadınların çalışma temposu ve işe ayıracakları 
zaman açısından kadınları üst düzey kadrolarda pek istemez. Bence karşılıklı 
arz talep sebebiyle fotoğraf bu halde.” (Yabancı sermayeli özel bir bankada şube 
müdür yardımcısı, bekâr, 30 yaşında, görüşme tarihi: 17.07.2013)  

Örgüt yapısının erkek egemen bir kültüre sahip olması da doğal 
olarak çalışma hayatında kadınların yükselmelerinin önündeki engellerin 
görece dolaysız bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkek egemen 
örgüt kültürünün baskın olduğu çalışma hayatında kadınların kariyer 
fırsatlarından yararlanmaları da kısıtlı kalmaktadır.  Bankacılık sektöründe 
çalışan kadınların pek çoğunun, yöneticilerin önyargıları nedeniyle de 
işte yükselme ve terfi aşamasına geldiklerinde engellerle karşılaştıkları 
bilinmektedir. Görüşme yaptığımız kadın banka çalışanlarının anlatıları da 
bu gerçekliği doğrular niteliktedir.  

“Bankacılık sektöründe alt pozisyonlarda ve işe alım sürecinde kadınlar 
daha çok, ancak üst pozisyonlarda genellikle erkek çalışanlar var. Bu 
durumun bence en önemli sebebi karar alma sürecinde banka yönetiminin 
erkekleri daha güçlü görmeleri diye düşünüyorum. Kadınlar daha duygusal 
diye düşünülüyor ve karar alma sürecinde iş ortamında profesyonel 
olamayacakları düşünülüyor olabilir. Ayrıca kadınların otorite kurma 
gücünün zayıf olması bu durumun ortaya çıkmasında etken olabilir. Aslında 
çok başarılı personeller bizde genellikle kadınlar oluyor ama kadınların üst 
düzey yöneticiliği beceremeyeceği önyargısı, erkeklerin toplumsal üstünlükleri 
ve üst düzey pozisyonların onlara yakıştırılması erkekleri ileri taşıyor.”   (Kamu 
bankasında satış sorumlusu, evli, 31 yaşında, görüşme tarihi: 22.07.2013)

Cinsiyetçi yaklaşımlar çalışma hayatına ilişkin ilişkilerin belirlenmesinde 
etkili olan önemli bir unsurdur. Erkeklerin kadın çalışanlara karşı tutumlarını 
ve kadın üstlerle çalışmaya bakış açılarını doğrudan etkilemektedir. Bu 
ilişkilerdeki cinsiyetçi yaklaşımların, örgüt yapısı içinde kadının yönetici 
kademelere gelmesinde engeller oluşturduğu da bilinmektedir. Kadınların 
pek çok durumda erkek çalışanlara karşı kendilerini kabul ettirmekte sıkıntı 
yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Çünkü erkek çalışanların pek çoğu kadın 
yönetici ile çalışmaktan memnuniyet duymaz ya da bir kadının astı olmayı 
kendine yediremez. Bankacılık sektöründe de erkek çalışanların, kadın 
yöneticilere bakış açılarının olumsuz olduğu, bu nedenle de kadınların 
yönetici pozisyonlarına ulaşmada engellerle karşılaştıkları bilinmektedir.  

“Bir de bizim toplumumuzda kadın yönetici ile çalışmak da pek sevilmez. 
Çalışanlar özellikle erkek çalışanlar kadından emir almaktan hoşlanmaz. 
Bu da işin performansını düşürebilir. Kadın yöneticiye saygı az olabilir bu 
otoriteyi sarsar düşüncesi ile de erkek yöneticiler tercih ediliyor olabilir.”  
(Özel bir bankada KOBİ müşteri temsilcisi, bekâr, 31 yaşında, görüşme 
tarihi: 11.07.2013)  
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5. SONUÇ

Emek piyasasında kadın ve erkek emeği arasında istihdama katılım, 
ücret ve kariyer açısından cinsiyete dayalı ayrımcılık yaşanmaktadır. 
Kadınlar emek piyasasında erkeklerle eşit oranda temsil edilememekte, 
eşit pozisyonlarda ve eşit ücretle istihdam edilmemektedir. Emek piyasası 
için evrensel geçerliliği olan ücret ve kariyer açısından cinsiyetçi ayrımcılık 
Türkiye’deki emek piyasası için de geçerlidir. Özellikle, sektörün yarısından 
fazlasını temsil eden kadın istihdam oranına rağmen bankacılık sektöründe 
cinsiyete dayalı ayrımcılık oldukça dikkat çekicidir. 

Bankacılık sektörü hizmet sektörü içinde yer almakta ve hizmet 
sektörünün feminizasyonu bankacılık sektörü için de geçerliliğini 
korumaktadır. Feminizasyonun yüksek olduğu bankacılık sektöründe 
piramidin üst kısımlarına çıkıldıkça kadınların yönetim kadrolarında 
yeterince temsil edilmedikleri gözlenmektedir.  Özellikle üst düzey yönetim 
kadrolarında kadınların istihdam oranları ile paralel bir temsil oranına 
sahip olmadıkları görülmektedir. Bankacılık sektöründe istihdam edilme 
ve olanaklar açısından ilk bakışta kadınlara yönelik bir cinsiyetçi ayrımcılık 
yokmuş gibi görünmesine rağmen, özellikle kariyer açığı yönünden ciddi 
bir cinsiyetçi ayrımcılık söz konusudur.

Bankacılık sektörünün toplam istihdam hacminin yarısından 
fazlasını oluşturan kadınlar, ne yazık ki bankacılık sektöründe yönetim 
kademelerinde, özellikle üst düzey yönetici kademlerinde, istihdam 
oranlarına paralel bir oranla temsil edilmemektedirler. Bu resmin ortaya 
çıkmasında birçok farklı etken söz konusudur. Ancak, en belirgin etkenin 
ataerkil sistemden kaynaklanan önyargılar olduğu araştırmamız sonucu 
ortaya çıkan bulgular arasındadır. Bu önyargılar bankacılık sektöründe 
kadınlar aleyhine bir kariyer açığına neden olmaktadır.   
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GELİR DAĞILIMINDA KURAMSAL TARTIŞMALAR

THEORETICAL DISCUSSIONS IN INCOME DISTRIBUTION

İzzettin ULUSOY1

ÖZET

İktisadi düşünce alanında ilk bilimsel ekol kabul edilen Fizyokratlardan, 
Neoklasik iktisatçılara varıncaya kadar pek çok iktisadi ekol, gelir bölüşümü 
kavramı üzerinde önemli çalışmalar yapmıştır. Ancak, bölüşüm olgusunun birey ve 
toplum tarafından değer yargıları içermesi, herkes tarafından benimsenen evrensel 
boyutta ve tutarlı bir gelir dağılımı kuramının ortaya çıkmasını engellemiştir. Buna 
paralel olarak gelir farklılıklarının azaltılması ve adil gelir dağılımında nasıl bir 
ölçü kullanılması gerektiği konusunda toplum kesimlerinin kabul edebileceği ortak 
bir ölçü bulunamamıştır. Bundan dolayı, gelir dağılımı konusu, dün olduğu gibi 
günümüzde de iktisat politikasının tartışmalı konularının başında gelmektedir. 
Ancak tartışmalı şekilde bugüne kadar gelen gelir dağılımı kuramları, ortaya 
çıktığı dönem ve toplumlar açısından bakıldığında günümüze ışık tutmaktadır. Bu 
çalışmada, Klasik ve Neoklasik iktisatçıların gelir dağılımına ilişkin ileri sürdükleri 
kuramları tanıtılmaya çalışılacak, bu kuramlara yöneltilen eleştiriler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Gelir, Gelir Dağılımı, Emek Değer Kuramı, Artık Değer

ABSTRACT

Many economic schools, from the physiocrats who were accepted the first 
scientific school in the field of economic thought, to the Neoclassical economists, 
have made important studies on the concept of income distribution. However, 
the inclusion of value judgments by of the concept of distribution individuals 
and society prevents the emergence of a consistent income distribution theory at 
the universal scale adopted by all. Parallel to this, there is no common measure 
that society can accept about how to reduce income disparities and how to use 
a measure of fair distribution. Therefore, today, income distribution is at the 
beginning of controversial issues of economic policy as it was yesterday. However, 
controversial theories of income distribution, which have come to this day, have 
shed light on the emergence of periods and societies. In this study, the theories of 
classical and neoclassical economists about the distribution of income will be tried 
to be introduced and the criticisms directed to these theories will be examined.

Keywords: Income, Income Distribution, Labor Value Theory, Residual Value

1    Dr. Öğr. Üyesi, .İzzettin ULUSOY, Mustafa Kemal Üniversitesi, iulusoy3144@
gmail.com
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GİRİŞ

Gelirin sağlanması kadar, dağılımı konusu da önem arz etmektedir. 
Gelirin dağılımı, üretimi gerçekleştirilen üretim faktörlerinin, katılımları 
oranında üretimden pay almalarıyla gerçekleşmektedir. Emeğin payı 
ücret, sermayenin payı faiz, toprağın payı rant ve müteşebbisin payı 
kârdır. Her üretim faktörünün üretimden adil pay almaması gelir dağılımı 
problemini ortaya çıkartmaktadır. 

Tarih boyunca üretim ve tüketim ilişkilerinin gelişmesine paralel 
olarak meydana gelen en tartışmalı konulardan biri gelir dağılımı ve 
adaletine yönelik olmuştur. Kapitalizm, sosyalizm ve karma iktisat gibi 
temel iktisadi yaklaşımlar; yapıcı, eleştirel ve radikal yorumlarla konuya 
katkıda bulunmaya çalışmışlardır. 

Klasik iktisatçılar ve Neoklasik iktisatçılar, piyasa mekanizmasının 
kaynak dağılımı ve bölüşüm açısından en etkin çözümü sunduğunu 
savunmuşlardır. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak, 1950’li yıllara 
kadar ekonomide sermaye birikimi ve büyüme gibi faktörlere önem 
verilmiş, faktör gelirleri sorununun zaman içerisinde büyüme ile 
birlikte kendiliğinden çözüme kavuşacağına inanılmıştır. Oysa bu 
inanç,  beklendiği gibi gelişmemiştir. Süre içinde bir yandan sanayici 
karının aşırı yükselmesi, öte yandan iş görenlerle işverenler arasındaki 
ilişkilerin ücret konusunda gerilmesi ve yabancılaşmanın yaygın duruma 
gelmesi bölüşümdeki adaletsizliği gözler önüne sermiştir. Bu durum, 
büyük huzursuzluklara, ayaklanmalara ve ideolojik çatışmalara neden 
olmuştur. Bu çerçevede, gelir uçurumlarının azaltılması ve düşük gelirli 
grupların desteklenmesi gerektiği seslendirilmeye başlanmıştır. Ancak, 
iktisat politikasında gelir farklılıklarının azaltılmasında ve gelirin adil bir 
şekilde paylaşılmasında ne tür bir ölçü kullanılması gerektiği konusunda 
kesin bir görüş birliği sağlanamamıştır. 

Adam Smith’den itibaren bölüşüm analizleri ekonomi kitaplarında 
önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Klasik iktisatçılar gelir dağılımının 
önemini kabul etmişler, bölüşüm olgusunu emek değer kuramı ile analiz 
etmeye çalışmışlardır. 

Neoklasik iktisatçılar ise, fayda değer kuramı çerçevesinde bölüşüm 
olgusunu üretim faktörlerinin fiyatlandırılması şeklinde bir problem 
olarak ele almış, marjinalist analiz bağlamında üretim faktörleri 
piyasasında fiyat oluşumunu açıklanmaya yönelmiş ve üretilen çıktıdan 
üretim faktörlerinin ne kadar pay alması gerektiğini belirlemeye 
çalışmıştır. Bu çalışmamızda, Klasik ve Neoklasik iktisatçıların gelir 
dağılımına ilişkin ileri sürdükleri kuramları tanıtılmaya çalışacak, bu 
kuramlara yöneltilen eleştiriler inceleyeceğiz.
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1- GELİR DAĞILIMININ TANIMI 

Ekonomi yazınında gelir dağılımı ilişkileri ve gelir dağılımı kavramları 
bazen farklı bazen de aynı anlamda kullanılmakta ve bu nedenle bir 
kavram kargaşası yaşanmaktadır. Gelir dağılımı konusu, değer yargıları ve 
ideolojik değerlendirmelere açık olduğu için iktisat biliminin çok tartışılan 
alanlarından biri olmuştur. Bu nedenle söz konusu kavram kargaşasının 
gözetilerek yapılacak çalışmanın içeriğine uygun bir tanımlamanın 
yapılması kaçınılmazdır.

İngilizce bir deyim olan “income distribution” deyimi Türkçe ‘ye “gelir 
dağılımı” şeklinde yerleşmiş ve ekonomi kitaplarında bu sözcüklerle yer 
almıştır. Biz de bu çalışmada gelir dağılımı terimini kullanacağız.

Korkut Boratav, “bir toplumda, ürünlerin veya gelirlerin, paylaşılmasını 
düzenleyen mekanizmaya bölüşüm, ürünlerin veya gelirlerin bireyler 
veya sosyal gruplar arasında paylaşılma yöntemini belirleyen sosyal 
ilişkilere bölüşüm ilişkileri; bölüşüm ilişkileri sonucu birey veya gruplara 
giden ürünlerden alınan payların ifadesine(ki genel olarak bu, rakamlarla 
istatistiki olarak yapılır) “gelir dağılımı” demektedir (Boratav,1972:9).

Bir başka tanıma göre gelir dağılımı “mal ve hizmet üretiminde 
kullanılan tüm girdilerin, araç ve gerecin aşınma payları satış fiyatından 
çıkarıldığında geriye kalan fazlanın, yani net katma değerin, sürece katılan 
işçilere ve sermaye sahiplerine dağılımıdır(Kepenek-Yentürk:1994,416)

Bu tanımlar dikkate alınarak genel olarak, gelir dağıtımını, ulusal 
çıktının veya bu çıktının parasal karşılığı olan ulusal gelirin üretime 
katkıda bulunanlar(üretim faktörü sahipleri) arasında bölüşümü olarak 
tanımlayabiliriz. Bu dağılıma, ilk ya da birincil gelir dağılımı denir.

2. GELİR DAĞILIMI KURAMLARI

Bu başlık altında gelir dağılımı ilişkilerini açıklayan gelir dağılımı 
kuramlarını inceleyeceğiz. incelenen kuramlar (Kalecki dışında) açık ya 
da kapalı olarak tam rekabet varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım, 
K.Marx’tan Adam Smith’e, Kaldor’dan Samuelson’a kadar uzanmaktadır. 
Bu iktisatçılar tekeller ve aksak rekabet hakkında bazı değerlendirmeler 
yapmış olsalar da, modellerinin temelini yine tam rekabet varsayımına 
dayandırmışlardır. İncelenen kuramların diğer bir varsayımı da, dışa 
dünyaya kapalı ekonomi varsayımıdır.

Gelir dağılımı kuramlarının her biri, gelir dağılımı konusunda farklı 
yaklaşımlar getirmiştir. Bu nedenler üzerinde uzlaşma sağlanmış bir kuram 
bulunmamaktadır. Sadece, bu kuramların ortak paydası ve belki de tek 
uzlaşılan noktası, gelir dağılımındaki dengesizliklerin, üzerinde önemle 
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durulması gereken bir sorun olduğudur. Aşağıda gelir dağılımı kuramlarına 
genel hatlarıyla değinilecektir.

2.1. Klasik Gelir Dağılımı Kuramı
Adam Smith’den itibaren bölüşüm analizleri ekonomi kitaplarında 

önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Klasik iktisatçılar gelir dağılımının 
önemini kabul etmişler, bölüşüm olgusunu emek değer kuramı ile analiz 
etmeye çalışmışlardır.

Klasik yaklaşımda gelir dağılımını ele alan en önemli iki kişi, David 
Ricardo ve Karl Marx’dır. Her ikisi de kapitalist üretim sisteminin uzun 
devrede geçireceği evrimle ilgilenmekteydiler ve bu evrim sonucunda 
ana ekonomik sınıflar arasında gelirin nasıl dağıtılacağı konusuna önem 
vermekteydiler. Klasikler üretime katılan sınıfların üretimden alacakları 
payların ne olacağı konusunu incelemişlerdir. Ricardo, ekonomi politiğin 
konusunu, toprak ürünlerinin üç sınıf arasında, kar, ücret ve rant şeklindeki 
bölümünün yasalarının saptanması olarak görmekteydi.  Böylelikle de 
bölüşümü, kapitalizmin dinamiğini belirleyici unsuru olarak ele almaktaydı. 
Ricardo’nun modeli, sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı ilişkileri üzerine 
kurulmuştur; kar sermaye birikiminin kaynağını oluştururken, sermaye 
birikimi de bölüşümü, dolayısıyla da karı belirlemektedir. Bu bağlamda 
Marx’ın ele aldığı kapitalizmin temel çelişkisini Ricardo’da da bulmak 
mümkündür. Bu çelişkinin ortaya çıkış nedenleri ve biçim farklı olmasına 
rağmen, hem  Marx hem de Ricardo kapitalist birikiminin, bu birikiminin 
kaynağı olan karı ortadan kaldıracağı öngörüsünde birleşmektedirler. 
Ancak Ricardo’dan farklı olarak Marx, bir adım ileri giderek kapitalizmin 
temel çelişkisi olarak sadece karı değil, kapitalist üretim biçimini de ortadan 
kaldıracağı sonucuna ulaşmaktadır.(Başoğlu ve diğ:1999:2 

Klasiklerden A. Smith, gelir dağılımı konusunda bazı tezler ileri 
sürmüşse de amacı, bir gelir dağılımı kuramı geliştirmek olmamıştır. Smith’e 
göre emek talebi sermaye arzına bağlıdır ve ücretlerdeki artış karı düşürür. 
Ricardo kuramında bu fikri temel dayanak yapmış, Marx’da kuramında bu 
noktadan hareket etmiştir. Her üç iktisatçı da kâr payında düşme eğiliminin 
olacağı konusunda birleşmiş, hatta Marx, reel ücretler sabit kalsa bile yine 
de kâr payının düşeceğini ileri sürmüştür.

2.1.1. Ricardo’nun Gelir Dağılımı Kuramı
Dönemin ünlü iktisatçısı David Ricardo ekonomide üretim faktörleri 

arasında gelir dağıtımını düzenlemenin politik iktisadın öncelikli görevi 
olduğunu belirterek “Klasik Fonksiyonel Gelir Dağılımı Kuramı” nı 
geliştirmiştir. Makroekonomik dağılım sorununun ilk olarak Ricardo 
tarafından ele alındığı ileri sürülür.
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Ricardo’nun göreli paylar kuramından çıkan sermaye birikimi ve 
teknik ilerlemenin durduğu durağan duruma doğru ekonomi ve toplumun 
kaçınılmaz ilerlemesini gösteren basitleştirilmiş bir makroekonomik modeldir. 
Ricardo’nun gelir dağılımı teorisinde ekonomi endüstri ve tarım olmak üzere 
kabaca iki kesime ayrılır. Ekonominin genel gelişimi açısından önemli olan 
kesim tarım kesimidir. Teori, üç ana varsayıma dayanır.(Çiftçi, 2018:25)

1-Tarım arazisi sınırsız olmadığından ve tarım arazisi aynı kaliteye 
sahip olmadığından, tarım azalan verimler yasasına tabidir. 

2-İkinci varsayım (Malthus Yasası), ücretlerin asgari geçim düzeyinin 
üstüne çıkması halinde nüfusun hızla artacağını ve bu düzeyin altına 
düşmesi durumunda ise azalacağını öngörür. 

3-İktisadi gelişmede anahtar bir role sahip olan sermaye birikimi için 
kar son derece önemli bir unsurdur. 

Ricardo, ekonomi politiğin konusunu, toprak ürünlerinin üç sınıf 
arasında kâr, ücret ve rant şeklindeki bölüşüm yasalarının saptanması olarak 
görmekteydi. Böylelikle bölüşümü, kapitalizmin dinamiğinin belirleyici 
faktörü olarak ele almaktaydı. Nitekim Ricardo’da ortaya çıkan model, 
sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı ilişkileri üzerine kurulmuş olup; 
kâr, sermaye birikiminin kaynağı olmakta, sermaye birikimi ise bölüşümü 
ve dolayısıyla karı belirlemektedir(Akyüz,1980:3).

Ricardo’ya göre emek, tıpkı diğer alınıp satılan mallar gibi biri “doğal 
fiyat” diğeri de “piyasa fiyatı” olmak üzere iki fiyata sahiptir. Emeğin doğal 
fiyatı(doğal ücret), işçilerin kendi soylarını beslemeye ve azalıp artmadan 
devam ettirmeye yetecek fiyattır”(Ricardo,1981:93). Bu nedenle Ricardo’ya 
göre emek, bir mal gibi ele alınabilir ve miktarında artma ve azalmalar 
olabilir. Ricardo, para değerinde meydana gelen ve dolayısıyla parasal 
ücreti etkileyen değişmeler dikkate alınmadığı zaman ücretleri etkileyen 
iki faktör olacağını, bunlardan birincisinin “işçi ve arz talebi” ikincisinin de 
“emek ücreti ile satın alınan malların fiyatı” olduğunu söylemiştir (Ricardo, 
1981: 97). Ekonomik gelişme aşamasında, emeğin piyasa fiyatı(piyasa 
ücreti) doğal ücretin üzerinde olabilir ve bir süre bu düzeyini koruyabilirdi. 
Fakat bu durum, erken evlenmelere ve çok çocuklu ailelere neden olur ve 
kısa zamanda emek arzının artmasına yol açardı. Bu ise, piyasa ücretini 
yeniden doğal ücret düzeyine indirirdi. Buna karşılık ekonomik durgunluk 
döneminde, piyasa ücreti doğal ücretin altına düşecek ve emek arzı; 
ölümler, azalan evlilikler küçük aileler nedeniyle azalacaktır. Bu durumda 
ise piyasa ücreti, yeniden doğal düzeyine yükselecektir.

Ricardo rantı, “toprağın orijinal ve tahrip edilemez güçleri için toprak 
sahibine yapılan ödeme” olarak tanımlamıştır(Ricardo,1981:67). Rant, 
ekilen toprakların verimlilik farklarından kaynaklanmaktadır. Nüfus` 
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hızla çoğalıp tarımsal ürünlere talep arttıkça verimli toprakların yanında 
daha az verimli alanlar üretime açılacaktır(Spıgel,1971:324). Verimi düşük 
topraklarda üretim maliyeti de artacaktır. Tarımsal ürünlerin fiyatı da doğal 
olarak verimi düşük ve üretim maliyeti yüksek olan toprakta üretilen ürün 
fiyatı civarında olacağından, düşük maliyetle üretim yapılan toprakların 
sahipleri daha fazla rant elde edeceklerdir. Yani marjinal arazinin getirisi 
ile bunun üzerinde bir yerime sahip arazinin getirisi arasındaki fark, rantı 
belirleyecektir (Blaug,1985:116).

Ricardo’nun kuramında, ücretler asgari geçim düzeyinde veri iken, gelir 
rantiyerler ile girişimciler arasında bölüşülür. Istihdam düzeyi arttıkça 
karların payı azalırken, rantın payı artmaktadır. Rantlar, ücretlere bağlı 
değildir ve sadece azalan verimler sonucu ortaya çıkmaktadır. Ricardo, 
her ne kadar bölüşüm kuramını değer kuramından bağımsız olarak 
geliştirmişse de, ikisini bağdaştırmaya çalışmış ve bölüşümle ilgili temel 
önermelerini, emek-değer kuramının kuramsal çerçevesi içinde de formüle 
etmiştir. Bu kuram Şekil 1. yardımıyla açıklanabilir.

Şekil-1. Ricardu nun Gelir Dağılımı Kuramı

Kaynak: Carlo Panico and Neri Salvadori, (1993), Post Keynesian Theroy of 
Growth and   Distribution, Cambridge Universty Press, pp-85 1993

Tarımsal ürün dikey eksende, tarımda çalışan işçi sayısı olarak işgücü 
yatay eksende gösterilmiştir. AP eğrisi emeğin ortalama ürün miktarını, 
MP eğrisi ise emeğin marjinal ürün miktarını göstermektedir. AP ve MP 
eğrileri birbirlerinden ayrı bir şekilde seyrederler ve ikisi de azalan verim 
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prensibi nedeniyle gittikçe düşen eğim gösterirler.  Bu farklılığı yaratan 
faktör, Ricardo’nun analizinde ücret ve kar toplamının marjinal ürüne eşit 
olduğunu varsaymasıdır. Bunun nedeni, ücret seviyesinin, uzun dönemde, 
modern anlamıyla emeğin marjinal prodüktivitesi tarafından değil, fakat 
emeğin doğal ve geçimlik fiyatı tarafından belirlenmiş olmasıdır. Bunun için 
Şekil 1 de, OW mesafesi doğal veya geçimlik ücrete eşittir. Bu ücret haddi 
reel terimlerle (tarımsal ürün terimleriyle) öyle bir seviyeyi temsil eder ki 
bu seviyede mevcut iş gücü, geçimlik yaşam standardını koruyabilecektir. 
Ricardo düşüncesinde marjinal ürün, ücretin ve karın toplamına eşit 
olduğuna göre, istihdam seviyesinin ON’ye eşit olduğu varsayımı ile WP 
mesafesi ünite çıktı başına kârı temsil eder. Rant PC mesafesine eşittir. 
Çünkü rantın, emeğin ortalama ve marjinal ürün hakkında eşit olduğunu 
daha başlangıçta kabul etmiştir. Fiili istihdam seviyesi (ON), sermaye 
teşekkül haddi tarafından belirlenmiştir. Çünkü net yatırım çıktıyı 
artırmaya hizmet eder, bu da emeğe olan talebi artırır.

Ricardo’nun nispi paylar teorisinin temel karakteri, tarım sektöründe 
üretim geliştikçe meydana gelen durum analiz edildiği zaman görülebilir. 
Esasen Ricardo’nun şemasında şunlar yer alır: Toplam üretimde gelişme, 
yüksek seviyede bir sermaye yığılımı (net yatırım) sonucu meydana gelir. 
Bu sermaye yığılımı da yüksek karlarla sağlanır. Üretimde gelişme emeğe 
olan talebi arttırır. Böyle bir talep ise piyasa ücret seviyesini, doğal ücret 
seviyesinin üzerine çıkarır. Sonuçta, nüfus artar ve tarım ürünlerine olan 
talebi gelişir ve bu da üretimi teşvik eder.(Polat, 2007:29 Tarım arazisi sabit 
olduğundan tarımda üretimi arttırmak için, daha fazla emek kullanılması 
çabaları (Şekil 1.1.’de yatay eksende görülmektedir) er veya geç azalan 
verim olayı ile karşılaşmaya neden olur. Böyle bir olay ise emeğin ortalama 
ve marjinal ürün miktarını azaltmış olur. Bu son durum, şekilde AP ve MP 
eğrilerinin aşağı doğru eğim göstermeleri şeklinde belirtilmiştir.

Tarımsal üretimi artırmak için daha fazla emek istihdam edildikçe, 
üretimin maliyeti ve bu nedenle tarım ürünlerinin fiyatları yükselir. Bunun 
nedeni, azalan verim olayı veya tarım sektöründe ortalama ve marjinal 
ürün miktarının azalmasıdır. Böyle olunca, rant, ister istemez yükselecektir. 
Çünkü rant, emeğin marjinal toprak (üretim maliyetini karşılayacak kadar 
ürün veren toprak) üzerindeki ürün ile emeğin ortalama toprak üzerindeki 
ürünü arasındaki farktır. Şekil 2.1’de bu gelişme, istihdam hacmi arttıkça 
ünite başına üretimin yükselen rant değeri olarak kendini gösterecektir. 
(ON istihdam seviyesi ile birlikte BC mesafesi olarak ). Aynı zamanda, 
tarımsal üretimin yükselen maliyeti, işçilerin geçimlik yaşam standardını 
koruyabilmeleri için nakdi ücretlerin yükselmesi gerektiğini ifade 
eder. Reel terimlerle doğal ücret (OW) mesafesi değişmeyecek, toplam 
çıktı artmak zorunda kalacaktır. Bu durum, şekilde ücretlilerin toplam 
üretimdeki payını temsil eden dikdörtgenin hacminin genişlemesiyle 
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gösterilmiştir. Başlangıçta ON istihdam seviyesinde ONKW şeklindeydi. 
Bu alan istihdamın OM mesafesi ile temsil edilen son üst limitte doğru 
gelişmesi ile büyümüş olacaktır. OMK’W Bu durumda teşekkül etmekte 
olan karın ne manzara göstereceği de açık bir şekilde görülmektedir. Üretim 
artarken birim çıktı başına kar (ON istihdam seviyesinde WP mesafesi) 
devamlı düşüş gösterir ve sonuçta ON istihdam seviyesinde (bu noktada 
MP, emeğin doğal fiyatını tam eşit olan seviyeye düşmüştür) kar tamamıyla 
ortadan kalkar. Şekil 2.1’de yer alan ve devamlı düşüş gösteren ünite başına 
kar toprak üzerine azalan verim nedeniyle tarım sektöründe meydana 
gelmiştir. Bu durum ekonominin imalat sektörü için de doğrudur. Tarım 
ürünlerinde fiyatların yükselmesiyle geçimlik yaşam standartlarının nakdi 
maliyeti yükselir ve bu durum imalatçıları daha yüksek ücret ödemek için 
zorlar. Böylece imalat sektöründe kar düşer. Ayrıca sermayenin mobiliteye 
sahip bulunduğu var sayıldıkça tarım ve endüstri sektöründe kar aynı 
olacaktır; yoksa sermaye bir sektörden diğerine kaymış olacaktır.

Ricardo’nun gelir dağılımı kuramını şöyle özetleyebiliriz: Sabit bir 
teknoloji ve sabit bir gerçek doğal ücret varsayımlar’ altında, ücretlerin 
toplam ürün içindeki göreli payı, istihdam ve toplam ürün düzeyi arttıkça 
yükselir. Buna karşılık karın göreli payı azalacak ve sonunda sıfır olacaktır. 
Rantın payı hariç tutulursa azalan verimler yasası geçerli iken, ücretler 
hiçbir artık bırakmayacak şekilde tüm üretimi yediğinden büyüme 
dinamiği son bulacaktır. Çünkü sermaye birikimi, ekonomik genişleme ve 
nüfus artışı için gerekli artık ortadan kalkmıştır. Sonuç olarak ekonomik 
büyüme durmuştur. Ücretler üretime eşit olurken, ne artık, ne birikim, 
ne genişleme vardır. Ekonominin durağan denge noktası olan “kıyamet” 
gününe erişilmiştir. Kıyamet günü teknik gelişmeyle ancak, geçici olarak 
durdurulabilir. Ancak, karın ortadan kalkmasını ve buna bağlı olarak 
sonunda durağan durumun oluşumunu engelleyemez.

Sonuç olarak Ricardo modeli, büyüme ve bölüşümü birlikte ele almış 
ve büyümeyi, faktör paylarının gelişimine bağlamıştır. Son derece sınırlı 
varsayımlara dayanan bu modelin, ortaya atıldığı dönem dikkate alındığında, 
gelir dağılımı konusunda önemli katkılarının olduğu küçümsenemez.

2.1.2. Marx’ın Gelir Dağılımı Kuramı
Marx’ın temel bölüşüm teorisi kavramı, işgücünün değeri, emek-değer 

teorisinin kapitalist üretim koşulları bir mal haline gelen ve piyasada 
serbestçe alınıp satılabilen işgücüne uygulanmasıyla türetilmiştir. Marx’da 
teorisini, genel hatlarıyla Ricardo’nun artık ilkesine dayandırır. Ancak bu 
iki kuram arasında bazı farklar bulunmaktadır.(Polat,2007:31 Bunlar;

• Marx, azalan verim kanununu kabul etmediği için dikkate almamış 
ve bu nedenle rant ve kar arasında analitik bir ayrım yapmamıştır.
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• Marx, emeğin arz fiyatının genel olarak bütün mallar cinsinden 
sabit olduğunu varsayar.

• Marx’a göre ücreti geçimlik düzeyde tutan kuvvetin, emek arzının 
talebi aşması, yani yedek işçi ordusudur.

Marx analizinde emek-değer kuramını işgücü değerine yani ücrete 
uygulamıştır. Ona göre, emek için arz fiyatı, gerekli işgücü miktarını 
korumak için işçinin asgari yaşam düzeyini belirleyen mal ve hizmetlerin 
üretimini yapmaya yetecek olan işgücü miktarı tarafından belirlenir. 
Ricardo’da olduğu gibi Marx’ın kuramında da emeğin bir doğal fiyatı 
vardır. Bu fiyat(reel ücret) düzeyinde işçiler sadece kendisinin ve ailesinin 
geçimini sağlamaktadır. İşte bu reel ücretin değeri, işçinin geçimlik yaşam 
standardında yer alan malların üretimi için gerekli olan işgücü miktarı 
tarafından belirlenir.

Ricardo’da olduğu gibi Marx’ın gelir dağılımı kuramında da kapitalist 
bir ekonomide temel bölüşüm kategorileri ücret ve kardır. Marx, değer 
analizinden hareketle, karın kökeninin artık değer olduğunu ve artık 
değer tarafından belirlendiğini ileri sürmüştür. Marx’a göre artık değer 
şöyle oluşur: işgücü, belirli bir zaman diliminde, emeğin arz fiyatı veya 
minimum reel ücretle ölçülen emeğin maliyetinden daha fazla ekonomik 
değer üretecektir. İşgücü, bütün ekonomik değer veya değişim(mübadele) 
değerinin kaynağını oluşturduğu için, işçi, çıktı değerinin tümünü elde 
etmede başarısız olduğu zaman, sömürü ortaya çıkacaktır. Toplam çıktı 
değeri ile emeğin arz fiyatı arasındaki fark, artık değerdir. Bu değer, üretime 
katılan emek dışındaki faktör sahiplerinin yani, kapitalistlerin eline geçer. 
Böylelikle kapitalistler, fiziksel üretim araçlarına sahip olmanın avantajı ile 
artık değere el koyarak işçi sınıfın, sömürmektedir.

Artık değer kavramı, gelir dağılımını konu alan Marx’ın kuramında 
önemli bir yere sahiptir. Artık değer girişimci karının temel kaynağıdır. Bu 
nedenle, kapitalist sınıfın el koyduğu artık değerin miktarı, karın toplam 
gelir içindeki göreli payını belirlemiş olacaktır. Ancak, Marx, öncelikle, 
çıktının ücretler(veya emek geliri) ve kâr (veya ücret dışı gelir) arasındaki 
dağılımıyla ilgilenmemiştir. Marx, ücret dışı gelir payının servet gelirlerinin 
çeşitli türleri arasındaki dağılımına özel bir ilgi göstermemiştir. Ricardo’nun 
aksine azalan verim ilkesine yer vermemiştir. Bu nedenle analizinde rant ve 
kâr diye bir ayırıma gitmemiştir (Peterson,1994:453).

Marx’a göre herhangi bir nihai mal veya hizmetin değeri, c+v+s toplamına 
eşittir. Bunlardan c, hammadde ve sermaye tüketimini v, Marx’ın değişken 
sermaye olarak tanımladığı ve cari üretimde yer alan işgücü değerini(asgari 
geçim ücreti cinsinden ücret tutarını), s’de artık değeri temsil eder. Buna 
göre herhangi bir mal veya hizmetin değeri, c+v+s toplamına eşittir. Tüm 
ekonomi için GSMH’nın değeri C+V+S olarak yazılabilir. Burada C, 
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sermaye tüketimine eşittir. Çünkü tüm ekonomi düzeyinde hammaddeler, 
ara malları oluşturduğundan bunların değeri nihai çıktı içinde yel alır. 

,   Net çıktı, C’yi gayri safi çıktıdan çıkartarak elde 
edildiği için, V+S’ye eşit olacaktır. Bu nedenle net çıktı iki temel paydan 
oluşmaktadır. Bunlar, ücret payı(V) ile kâr payı(S) `dir.

Marx’ın analizinde, kâr payının ücret payına oranı çok önemli bir yere 
sahiptir. Çünkü bu oran (S/V), sömürü oranının ölçüsü olması yanında, 
bu orandaki bir değişiklik, toplam çıktıda ücret ve ücret dışı gelirin(kar) 
göreli payında değişiklik anlamı taşır. Bu oranda bir artış, sömürü oranında 
bir artışı, yani toplam gelirde kâr payının artacağını, aksi durumda da kâr 
payında bir azalışın olacağını gösterecektir.

Marx’a göre, ekonomideki en önemli etken güç, kapitalistlerin emeğin 
sömürü oranını artırma çabaları etrafında toplanır. Marx’ın kapitalist 
ekonominin uzun devre gelişimi kuramının özünde, böyle bir sistemde 
etken temel güçlerin tam bu sonucu yaratacak şekilde çalıştıkları iddiası 
vardır. Bu güçlerin en önemlisi rekabettir. Marxgil kuramda rekabet, 
sömürme oranın artırmak için, maddi üretim araçlarının sahipleri 
arasında bir mücadele ortaya çıkacaktır. Marx, teknik gelişme ya da 
işgücünün fiziksel verimliliğindeki değişikliğin, sabit bir çalışma günü ve 
gerçek asgari geçim ücretinde bir değişikliğin olmadığı durumda, toplam 
çıktının büyümesini sağlayacağını ve artık değeri artıracağını ifade 
etmektedir. Bu, piyasa ücretinin asgari geçim ücretinden büyük oranda 
ayrılmadığı sürece geçerlidir ve Marx, bu kaynaktan doğan sömürü 
oranı artışını “göreli artık değer”de bir artış olarak niteleyerek bunun, 
emek verimliliğiyle doğru orantılı olarak değişeceğini kabul etmiştir 
(Uysa1,1999:19-20).

Ricardo’da olduğu gibi Marx’ın kuramında da teknolojik gelişme, 
üretimde birim çıktı başına daha çok üretim aracı ve daha az dolaysız emek 
kullanılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böylelikle Marx’ta teknolojik 
gelişme, emeğin yerini makinaların alması şeklinde ortaya çıktığı için 
teknolojik işsizliğe yol açmaktadır. Makine gücünün işsiz bıraktığı işçiler 
bir “yedek işsizler ordusu” oluşturacaktır. Yedek işsizler ordusu, işgücü arz 
fazlalığına ve sonuçta ücretlerin asgari düzeye inmesine neden olacaktır. 
Marx’a göre teknolojik gelişmeler klasiklerin zannettiği gibi tesadüfi 
olaylar değildir. Aksine, kapitalist üretimin devamını sağlamak için bilinçli 
şekilde geliştirilen ve emek tasarruf edici araçların yaratılmasını amaçlayan 
çabaların ürünüdür. Artık değerin devamı için yedek işsizler ordusunun 
varlığı gereklidir(Marx,1978:602).

Marx’a göre, sermaye birikimi ve teknik gelişme, kapitalist sistemde işçi 
sınıfının yoksulluğunu artıracaktır. Buna göre, sermaye birikimi ve artan 
gerçek üretim düzeyi toplam çıktıda ücretlerin göreli payının düşmesine, 
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buna karşılık, karların göreli payının artmasına neden olacaktır. Ücretlerin 
toplam çıktıdaki göreli payındaki düşüşün nedeni, teknik gelişmeyle 
sağlanan üretimdeki artışın tamamının, üretim araçları sahiplerine 
gitmesidir. İşçinin gittikçe artan yoksulluğu, reel ücret düzeyindeki 
düşüşlerden dolayı değildir. Çünkü işçilerin yoksulluğu mutlak anlamda 
artmamaktadır. Buradaki konu, teknik gelişmeyle birlikte ortaya çıkan artı 
çıktı oranı kadar reel ücretlerde bir artışın sağlanamamasıdır. İşte Marx’ın 
gelir dağılımı kuramının en çarpıcı yönü budur.

Marx, klasik iktisadi ekolün tahlil araçlarındaki çelişkiden yararlanarak 
kapitalizmin mübadele olgusunun emek ürününün tümünün emeğe 
gitmesini önlediğini, artı değeri kapitalistin ele geçirdiğini bölüşümün 
bu niteliği kapitalizmin yasalarından doğduğu için bu sistemde reformun 
mümkün olmadığını ileri sürmüştür. Neoklasik iktisatçılar bu iddialara 
karşı, her üretim girdisinin ürüne yaptığı katkıya eşit getiri sağladığını, 
bunun adil olduğunu, belirli varsayımlar altında toplam ürün bütün girdiler 
arasında paylaşıldığında geriye hiçbir artık kalmadığını toplam ürünün 
tükendiğini gösteren bir bölüşüm kuramı geliştirmeye çalışmışlardır 
(Kazgan,1993:137). Sonuç olarak diyebiliriz ki Marx, daha çok toplam 
çıktının, ücretler ve karlar arasındaki dağılımla ilgilenmiştir.

2.2. Neoklasik Gelir Dağılımı Kuramı
Neoklasik Okul, 1870’lerden 1920’lere kadar geçen dönemde, klasik 

“değer kuramı”nda köklü değişme yapan ve geçimlik veya doğal ücret 
anlayışından marjinal yerime bağlı ücret anlayışına geçen, fakat, bunun 
dışında klasik görüşleri, -birtakım kayıtlarla- liberal ideolojiyi sürdüren 
iktisatçıların okulu olmuştur. Keynes’ten sonra dahi -ABD’nde Chicago 
Okulu gibi- Neoklasik anlayışa bağlı iktisatçılar, bu görüşleri günümüze 
kadar sürdürmüşlerdir(Kazgan, 1984:122).

Neoklasik düşünürler, klasik düşüncenin yıpranan ve yoğun eleştirilerine 
maruz kalan ilkelerini daha da güçlendirmek, gerekli onarımı yaparak 
kapitalizmin işleyişinde karşılaşılan tutarsızlıkları gidermek için ekonomik 
konuları soyutlama yöntemleriyle incelemeye çalışmışlardır (Sundrum, 
1990:160-161).

Neoklasiklerle birlikte, iktisat biliminin ağırlık merkezi, emek-
değer teorisinden fayda-değer kuramına kaymıştır. Bu kayış, üretim 
yanında bölüşüm sorununun ele alış biçiminde de görülmekte ve bu 
sorun tamamen farklı nitelikteki bir yaklaşımla incelenmektedir. 
Bölüşüm, bir faktör fiyatlandırması olarak ortaya çıkmakta ve 
fiyat teorisinin özel bir sorunu olarak ele alınmaktadır. “Neoklasik 
yaklaşım, bölüşüm sorununu iki ayrı düzeyde formüle emektedir: 
Bireyler arasındaki ve faktörler arasındaki bölüşüm. Gelirin bireyler 
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arasındaki bölüşümü üretim faktörleri arasındaki dağılımına ve faktör 
fiyatlarına bağlıdır. Sınıfsal bölüşüm söz konusu olmadığı gibi, bireyler 
arasındaki bölüşümü belirleyen temel faktör olan üretim faktörlerinin 
dağılımı sorunu da bir kenara atılmaktadır. Bu fiyatlandırma sorunu, 
toplumsal ve kurumsal etkenlerden bağımsız olarak ele alınmakta ve 
üretimin nesnel koşullarına bağlı olarak çözümlenmektedir. Böylece, 
değer teorisinin bir kenara attığı üretimin nesnel koşulları, marjinal 
verimlilik teorisi ile birlikte bölüşümü belirleyen temel unsur olarak 
ortaya çıkmaktadır(Akyüz,1980:95-96).

Marjinal verimlilik ilkesine dayalı bölüşüm kuramı, 19. yüzyılın 
sonunda J.Clark tarafından en olgun düzeyine ulaştırılmıştır (Akyüz, 
1980:90).

Bu kuramda, bütün üretim faktörleri aynı özelliğe sahiptir ve bölüşüm 
sorunu, her üretim faktörünün marjinal verimliliğine göre çözülmektedir. 
Bunun yanında, arzın da bölüşümün belirlenmesinde etkisi vardır. 
Örneğin, bir ekonomide, emek faktörü doğal kaynaklara oranla daha 
fazla ise, doğal kaynaklar, fazla miktarda emekle birleşeceğinden, emeğin 
üretim artışındaki payı düşük kalacak ve sonuçta emeğin göreli geliri az 
olacaktır. Aynı şekilde, bir ekonomide sermaye az ve buna karşılık fazla 
emek ve doğal kaynak olması durumunda, sermaye sahiplerinin geliri 
fazla olacaktır.

Klasik okulun analiz araçlarındaki çelişkilerden yararlanan Marx, 
kapitalizmin değişim kanunlarının, üretime harcanan emeğin tümünün 
emeğe gitmesini önlediğini, artık değere kapitalistin el koyduğunu, 
kapitalizmin kanunlarından çıkan bu dağılımı değiştirmenin, kapitalist 
bir sistemde olanaklı olmadığını iddia etmişti. Neoklasik iktisatçılar, 
bu iddialara karşı tam rekabet koşullarının egemen olduğu piyasalarda, 
her üretim faktörünün üretime yaptığı katkıya eşit bir getiri sağladığını 
ve bunun adil olduğunu, belirli varsayımlar altında üretilen ürünün 
üretime katılan bütün ‘faktörler arasında paylaşıldığını, geriye hiç bir artık 
kalmadığını, toplam ürünün tükendiğini gösteren bir dağılım kuramı 
geliştirdiler (Kazgan, 1984:173).

Bu durumu Clark, marjinal verimlilik kuramına dayalı olarak 
geliştirdiği bir modelle açıklamıştır. Modellin varsayımları; sadece 
emek ve sermaye olarak iki üretim faktörünün varlığı, sermaye birikimi 
ve teknolojik gelişmenin olmaması, tüketici zevk ve tercihlerinde bir 
değişikliğin yer almaması ve nüfus artışının olmamasıdır. Bu varsayımlar 
altında Clark’ın marjinal verimlilik kuramı Şekil 2 yardımıyla 
açıklanabilir(Uysal,1999:23)
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Şekil-2. Clark da Bölüşüm
Clark’ın modelinde, girişimci, kullandığı üretim faktörlerine marjinal 

verimliliği ölçüsünde ödeme yapmaktadır. Burda girişimcinin karı, satış 
hasılatı ile üretim maliyetleri arasındaki farktır. Ancak, tam rekabet 
varsayımına bağlı olarak uzun dönemde karların sıfır olacağı kabul 
edilmektedir.

Şeklin sol tarafı, sermaye miktarı sabit iken, emeğin marjinal verim 
eğrisini (SP), sağ tarafı ise, emek miktarı sabitken, sermayenin marjinal 
verim eğrisini(SM) göstermektedir. Toplam ürün, OLPS veya OKMS 
alanına eşittir. Sol taraftaki ücret alanı (OLPN) ile sağ taraftaki faiz alanı 
(OKMN) birbirine eşittir. Bu nedenle, tam rekabet koşullarındaki bir 
piyasada toplam ürün, emek ve sermaye arasında toplam ürüne katkıları 
oranında (marjinal ürün) bölüşülmekte (gelir elde edilmekte), bu bölüşüm 
sonucu geriye hiç bir artık kalmamaktadır. İşte Clark, böyle işleyen bir 
bölüşüm yapısının doğru olduğunu savunmuştur.

2.3. Keynes Sonrası Gelir Dağılımı Kuramları
Keynes’de bölüşüm üzerinde durmuş ve kapitalist bir ekonomide iki 

temel sorun olduğunu, bunlardan birinin gelir dağılımı, diğerinin de tam 
istihdam olduğunu vurgulamış, ancak daha çok tam istihdam sorununu 
çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapmıştır. İleri sürdüğü görüşler, 
kendinden sonra gelen ekonomistler tarafından uzun süre bölüşüm ve 
büyüme kuramları için başlangıç noktasını oluşturmuştur. 

Keynesyen ekolün son zinciri Post-Keynesyenlerdir. Gelir dağılımı 
konusunda önemli çalışmaları olan bu ekolün kurucu ve temsilcileri 
arasında Michael Kalecki, Sdney Weintraub, Paul Davidson, Joan Rabinson, 
H. Minsky G.L. Shackle ve Passinetti ve Kaldor gibi iktisatçılar 
bulunmaktadır. Gelir dağılımı teorileri içinde özellikle Kalecki, Kaldor, 
Pasinetti ve Robinson gibi iktisatçılar ön plana çıkmıştır. 
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Keynesyen düşünceden etkilenerek yeni yaklaşımlarda bulunan çok 
sayıda iktisatçı bulunmaktaysa da biz aşağıda Kaldor, Pasinetti, Kalecki ve 
Weintraub’un gelir dağılımı kuramına getirdikleri yenilikler üzerinde genel 
hatlarıyla duracağız.

Etkin bir gelir dağılımı sistemi için kapitalist ve işçi sınıfı olarak ikiye 
bölünmüş piyasanın, işçi aleyhine gelişen durumunun ‘Fiyat Uyumu’ 
açısından daha nitelikli incelenebileceğini gören yeni (neo) Keynesçiler, 
temel teoriyi geliştirmişlerdir. Bu kimseler ekonomi literatüründe Neo-
Keynesyen ekolün kurucu ve savunucuları olarak bilinmektedir. Gelir 
dağılımına ilişkin bu ekolün kurucu ve savunucularını ise başta Kalecki 
olmak üzere Kaldor ve Passinetti  olarak sıralayabiliriz.

2.3.1. Kaldor Modeli
N. Kaldor, Keynesyen tahlil araçlarını (özellikle çarpan teorisini) 

kullanarak bir gelir dağılımı modelinin ortaya konulabileceğini ve böyle 
bir modelin Keynesyen teori ile bağdaşabileceğini göstermeye çalışmıştır. 
Tam istihdam düzeyinde veri bir gelirden hareketle, gelirin, ücretler 
ve kârlar olmak üzere iki kategoriye ayrıldığını ve bunlar arasındaki 
önemli farklılığın marjinal tasarruf veya marjinal tüketim eğilimlerinden 
kaynaklandığını vurgulamıştır. Ücret geliri elde edenlerin marjinal tasarruf 
eğilimleri kapitalistlerin marjinal tasarruf eğiliminden küçüktür. Böylece, 
veri tasarruf eğilimleri altında, gelirdeki kârların payı yatırım çıktı oranına 
(I/Y) bağlı olacaktır. Bu oranın gelir dağılımını ne ölçüde etkileyeceği 
ise, “gelir dağılımı duyarlılık katsayısı” tarafından belirlenmektedir. 
Eğer marjinal tasarruf eğilimleri arasındaki fark küçükse, yatırım-çıktı 
oranındaki küçük değişmeler, gelir dağılımında daha büyük değişmelere 
yol açacaktır (Kaldor, 1970: 81-85). 

Uzun dönem tam istihdam büyüme dengesindeki bir ekonomide 
büyüme ve bölüşüm arasındaki ilişkileri incelemektedir. Modelin 
varsayımlarını şöyle özetleyebiliriz; (Polat,2007: 39) 

• Yatırımların uzun dönem etkilerle, özellikle kar bekleyişleri 
tarafından belirlendiği ve kısa dönemde bu etkilerin değişmediği 
varsayılmaktadır.

• İşçilerin sadece ücret, kapitalistlerin de sadece kar geliri elde ettikleri 
varsayılmaktadır.

• Model işçi-kapitalist ve ücret-kar ayrımına paralel olarak sınıfsal 
tasarruf fonksiyonu varsaymakta, işçilerin tasarruf eğilimi, sw’nin 
kapitalistlerin tasarruf eğilimi, sp’ den küçük olduğunu kabul 
etmektedir.

• Sınıfsal tasarruf fonksiyonlarında ortalama ve marjinal tasarruf 
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oranlarının birbirine eşit olduğu; bu oranların, sistemin içsel 
değişkenleri, örneğin fiyat ve gelir bekleyişleri tarafından 
etkilenmediği varsayılmaktadır.

• İşgücü arzı ve bunun büyüme oranı dışsal etkilerle belirlenmektedir. 
Ücret pazarlıkları ücretler üzerinden olmaktadır. İşgücü arzı ne 
parasal, ne de reel ücretlerdeki değişmelere karşı duyarlı değildir.

Kaldor’un gelir dağılım teorisi yatırım-gelir oranında meydana gelen bir 
değişmenin karın ve ücretin nispi paylarında ne gibi değişmeler meydana 
getireceğini göstermektedir. 

Kaldor, modelinde, yatırımın gelire olan oranındaki değişikliklerin, 
kâr ve ücretlerin gelir toplamındaki göreli paylarınde ne gibi 
değişiklikler getireceğini göstermeye çalışmıştır. Bu model matematiksel 
olarak şöyle gösterilebilir:(Kaldor,1970:81-85)

S =I

Y = W + P

Burda (Y), ulusal geliri (tam istihdam varsayımı yapıldığı için Y, 
tam istihdam milli geliridir ve dışsal olarak belirlenmiştir), (W) de ücret 
ödemelerini gösterir. 

P ise karları ifade eder.

Bir ekonomide planlanmış tasarruflar; ücret gelirinden yapılan tasarruf   
( ) ve kâr gelirinden yapılan tasarruflardan ( ) oluştuğundan;

 

Böylece, Kaldor modelinde denge tasarruf miktarı, her iki gelir 
grubunun her birinin ortalama tasarruf eğilimine bağlı olacaktır. 

,ücretlilerin ortalama tasarruf eğitimini, , kâr geliri elde edenlerin 
ortalama tasarruf eğilimini gösterirse;

  

 yazılabilir.

Yatırımlar her iki gelir sınıfının yapacakları tasarruflara eşit 
olacağından; 

I = P+ W

W = Y-P olduğundan,

I =  P +  (Y - P) yazılabilir. Bu denklem açılır ve “P” parantezine 
alınırsa;
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I =  P+ Y -  P   elde edilir. Bu da,

I = P(  - )+  Y şeklinde yazılabilir. Eşitliğin her iki tarafı “Y” ye 
bölündüğünde,

I/Y = P/Y(  - )+  olur. Eşitliğin her iki tarafının 1/(
–   ile çarpılmasıyla;

1/(  - ) I/Y = P/Y +   olacaktır. Eşitlik yeniden düzenlenirse; 

P/Y = {{1/(  – )} I/Y} -sw /(  - ) denklemi elde edilir.

Bu eşitlik, yatırımlar ve tam istihdam milli geliri dışsal olarak 
verilmişken, ekonominin tam istihdamda dengeye gelebilmesi için gelir 
dağılımının ne olması gerektiğini göstermektedir. Diğer bir anlatımla, bu 
kâr payının gerçekleşmesi; dışsal olarak verilmiş yatırımla, tam istihdam 
gelir düzeyinde yaratılmış tasarrufların eşit olmasının, yani, S=I eşitliğinin 
bir gereğidir (Akyüz,1980 b:555).

Modelin, tam istihdamın geçerli olduğu ve ücret ve ücret dışı gelir 
elde edenlerin tasarruf eğilimlerinin sabit olduğu varsayımları dikkate 
alındığında, toplam gelirdeki kâr payının, yatırımın, gelire oranının bir 
fonksiyonu olduğu ortaya çıkmaktadır.  ve   ‘nin farklı oldukları(ki 
Kaldor’a göre  daha büyüktür) ve  >   olması halinde yatırım -hasıla 
oranındaki (I/Y) bir artış, toplam gelirdeki kâr payında (P/Y) bir artışa 
neden olacaktır. Ücret geliri elde edenlerin tasarrufu(Sw) kâr geliri elde 
edenlerin tasarrufundan(  ) büyük olması halinde ise, fiyatlardaki düşme 
talepte bir azalmayı beraberinde getirecek, bu durum fiyatların daha aşağı 
inmesine neden olacaktır. Bu nedenle sistemin istikrarlı bir şekilde işlemesi 

 >   olmasına bağlıdır.

Ücret ve ücret dışı gelir elde edenlerin marjinal tasarruf eğilimleri 
arasındaki farkın küçük olması, gelir dağılımının duyarlılık katsayısını —ki 
bu katsayı 1/(  -   )’dir- büyüteceğinden, yatırım-hasıla oranındaki (I/Y) 
küçük bir değişiklik, emek dışı gelir sahiplerinin gelir payını göreli olarak 
daha büyük oranda artıracaktır.

Sw ‘nin sıfır olması halinde ise, kârların toplamı, yatırımların ve 
kapitalistlerin tüketimlerinin toplamına eşit P = (1/ ) I olacaktır.

Kaldor kuramının en önemli yönü, kâr payının I/Y’nin bir fonksiyonu 
olduğudur. Tam istihdam koşullarının geçerli olduğu bir ortamda Δl `daki 
bir artış, hem S/Y’yi hem de I/Y’yi artırır. 

Eğer daha yüksek reel yatırım düzeyinde bir dengede buluşmak 
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isteniyorsa bu gereklidir. Ancak I/Y oranı yükselmemişse, fiyat artışları 
süreklilik kazanacaktır. Kaldor kuramının ana ilkesi daha yüksek tasarruf-
hasıla oranı oluşturduğundan, bunu gerçekleştirmek için gelir dağılımında 
bir kaymanın gerekli olduğudur. Sürekli bir tam istihdam dengesi için, 
daha yüksek bir tasarruf-hasıla oranının (dolayısıyla daha yüksek yatırım) 
gerçekleştirilmesi zorunludur.

Tam istihdam halinde yatırım harcamalarında meydana gelen bir 
artış önce toplam talebi sonra da fiyatları yükseltir. Parasal ücretler 
enflasyondaki artışa paralel olarak artmadığı için kâr marjları ücretlere 
oranla yükselecektir (Peterson, 1994:467). Parasal ücret artışlarının genel 
fiyat düzeyi artışlarına ulaşamaması, ücretlilerin reel gelirlerini düşürürken, 
ücret dışı gelir sahiplerinin reel gelirini kâr marjı aracılığıyla yükseltecektir. 
Kâr geliri elde edenlerin tasarruf eğilimi ortalama olarak daha yüksek 
olduğu için, reel gelir dağılımı, genel olarak, ekonomide reel tasarruf 
düzeyini yükseltecektir. Bu olay, tasarruf/hasıla oranı tekrar yatırım/hasıla 
oranıyla dengeye gelinceye kadar devam edecektir. Bu mekanizma içinde 
gelir dağılımı, kâr geliri elde eden grupların lehine olacaktır.

Kaldor, gelirin fonksiyonel dağılımı ile gelir ve istihdam düzeyinin 
belirlenmesinde etkin olan değişkenler arasında birebir ilişki kurduğu 
için, yaptığı analiz, makro ekonomik gelir dağılımı olarak nitelenebilir. 
Fakat analizin, belirtilen varsayımlarla çok sınırlayıcı olduğu söylenebilir. 
Kaldor modeli, tam istihdamdan sonra kapasite artırma girişimlerinin, 
ücret dışı gelirin toplam gelir içindeki payını artıracağını ileri sürerken, 
tam istihdam düzeyinin altında reel gelirde meydana gelen değişmenin 
fonksiyonel gelir dağılımını ne yönde etkileyeceği konusunda hiçbir 
açıklama getirmemektedir.

Kaldor’un yaptığı analiz sadece tam istihdam düzeyine 
uygulanabileceğinden, büyük ölçüde genel olma karakteristiğini 
yitirmektedir. Bunun yanında, gelir dağılımındaki değişmenin yatırım 
ve dolayısıyla genel denge düzeyine nasıl etki edeceğini incelememesi 
açısından da analiz tek yönlü bir gelir dağılımı kimliğini taşımaktadır.

2.3.2. Pasinetti Modeli
Pasinetti modeli, Kaldor modelinin bir uzantısıdır. Modelin hareket 

noktası, Kaldor modelindeki eksikliği gidermektir. Model, ekonominin tam 
istihdam koşulları altında büyüdüğünü varsayarak, bu büyüme süreci içinde 
ortaya çıkan bölüşüm-birikim ilişkisini incelemektedir. Yukarıda açıklanan 
Kaldor modelinde, hem işçiler hem de kapitalistler tasarruf yapmakta, 
kapitalistler, biriktirdikleri ve yatırdıkları tasarruflar karşılığında bir kâr 
elde ettikleri halde işçi sınıfı, tasarrufları karşılığında ne faiz ne de kâr geliri 
etmektedir. Pasinetti bunun “işçi sınıfının tasarruflarının kapitalistlere 
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karşılıksız olarak transferi anlamına geldiğini, oysa tasarrufların, üretim 
araçlarının mülkiyetini sağladığını belirterek bu tutarsızlığı düzeltmektedir.

Burada da, daha önce olduğu gibi sınıfsal tasarruf fonksiyonu varsayımı 
yapılmaktadır. Kapitalistler, yatırım yapan tek sınıf olmakta devam etmekte ve 
sadece kâr geliri sağlamaktadırlar. İşçi sınıfının tasarrufları ise onları, üretim 
araçlarının mülkiyetine ortak etmektedir. Ancak bu ortaklık, bu sınıfın dolaysız 
olarak yatırım yapmaları değil, tasarruflarını belli bir faiz oranı üzerinden 
kapitalistlere borç vermeleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla işçilerin 
eline, tasarruflarını kullanmaları sonucu fiziksel üretim araçları değil, tahvil, 
senet gibi menkul kıymetler geçmektedir(Akyüz, 1980 b:564-565).

İşçilerin tasarruflarını menkul kıymetlere yatırarak faiz geliri 
elde etmeleri, modele yeni bir değişken getirmekte ve bu değişkenin 
belirlenmesini gerektirmektedir. Pasinetti, uzun dönem denge koşulları 
altında faiz oranının kâr oranına eşitleneceğini varsaymaktadır. Bu, 
kapitalistler ile işçilerin tasarruflarından aynı oranda gelir edinmeleri 
demektir. Bu nedenle kapitalistlerin işçilere, tasarrufları karşılığında 
ödedikleri gelir, toplam kârların bir parçası olmakta; işçiler hem ücret hem 
de kâr geliri de elde etmektedir(Uysa1,1999:43).

Modelde, işçilerin tasarruf oranının, elde ettikleri gelirin türünden 
bağımsız olduğu varsayılmaktadır. işçiler, toplam gelirlerinin belli bir 
oranını tasarruf etmekte, gelirlerinin bileşimindeki değişme, tasarruf-
gelir oranın’ etkilememektedir. Buna karşılık, kapitalistlerin kârlarından 
yaptıkları tasarrufların oranı ise, işçilerin tasarruf eğiliminden farklıdır. 
Kaldor modelinden farklı olarak burada, işçilerin tasarruf eğilimleri sıfır 
değildir. Çünkü işçilerin kâr geliri elde edebilmeleri için  uzun dönemde 
net tasarruf ve birikim yapmaları gerekmektedir. 

Pasinetti modelinin, Kaldor modelinden ayrılan en çarpıcı 
yönü, kâr oranının işçilerin tasarruf eğiliminden bağımsız olmasıdır. 
Her iki modelde de sınıfların ulusal gelirdeki payları aynıdır. Ancak, bu 
modelde sınıf payları-gelir payları özdeşliği ortadan kalktığı için; 
Kaldor modelinde aynı zamanda kâr payı olduğu halde, Pasinetti 
modelinde kapitalistlerin payı kârlardan farklıdır. 

Özet olarak; bu model, tam istihdamda, durağan durum dengesinde 
büyüyen bir ekonomide, bölüşümün belirlenmesinde aşağıdaki sonuçlara 
varmaktadır(Akyüz,1980 b:568):

• Tam istihdam ulusal geliri ve bunun için gerekli yatırımlar 
dışsal olarak verildiği zaman, denge durumunda toplam karlar 
ve kâr oranı işçilerin tasarruf eğilimlerinden bağımsız olarak 
belirlenmektedir.

• Bu koşullar altında toplam reel ücretler (W) işçilerin tasarruf 
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ve yatırımlarından bağımsızdır.

• işçiterin tasarruf eğilimlerinin etkilediği tek şey, toplam karların 
(P) ve dolayısıyla ulusal gelirin sınıfsal dağılımıdır.

2.3.3. Weintraub Modeli
Sidney Weintraub, 1958 yılında yayınladığı “Gelir Dağılımı 

Kuramına Bir Yaklaşım” adlı yapıtında, gelirin fonksiyonel dağılımını, 
modern gelir ve istihdam kuramında anahtar kavram olan toplam arz 
fonksiyonu kavramıyla analiz etmiştir. 

Weintraub, sabit fiyatlar yerine cari fiyatlarla elde edilmiş bir toplam arz 
fonksiyonunun, gelir ve istihdam teorisiyle bir toplam gelir dağılım teorisi 
arasında gerekli bir köprü olduğuna inanmıştır. Weintraub, istihdam seviyesi 
değiştikçe, gelirin fonksiyonel dağılımının nasıl değişeceğini göstermek 
için toplam arz şedülünü kullanmıştır. Ayrıca, teorisini tamamlamak için, 
toplam talep seviyesiyle gelirin fonksiyonel dağılımı arasında ilişki kurmaya 
çalışmıştır. Toplam arz fonksiyonu (TA), toplam ücretin (TÜ), parasal ücret 
haddi (PÜ) ve istihdam düzeyinden (İ) oluştuğu varsayımı altında, toplam 
ücret, kiralar, faiz ve sözleşmeli maaşlar gibi sabit ya da sözleşmeli gelirler 
veya ödemeler (SG) ile bakiye ya da kar (K) toplamından (TA = TÜ + SG 
+ K) meydana gelir.

Ekonominin toplam arz eğrisini meydana getiren üç tür gelir arasındaki 
ilişki şekil 3’de gösterilebilir.

Şekil-3. Weintraub’un Toplam Arz İşlevinin Kurulması

Kaynak: Dilek Polat, Ağrı Alt Bölgesinde Gelir Dağılımı ve Göç, Y.LisansTezi, 
Atatürk Ünv. Sos.Bilm.Enstütüsü, Erzurum, 2007 s.41-42
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Şekilde, toplam arz fonksiyonu (TA) eğrisi, parasal ücretlerin sabit olduğu 
varsayımı altında toplam ücretleri (TÜ) doğrusu ve sabit ya da sözleşmeye 
bağlı ödemeleri (SG) doğrusu ile gösterilmektedir. Buna göre kar, toplam 
arz eğrisi ile sabit ya da sözleşmeye bağlı ödemeler doğrusu arasındaki farka 
(K = TA-SG) eşittir. N1 istihdam düzeyine kadar hasıla faktör maliyetleri 
altında kalmakta, ekonomi bu istihdam düzeyine ulaşıncaya kadar karlar 
negatif olmaktadır. Bu durum, firmaların zararına çalışmaları anlamına 
geleceğinden ekonomi uzun süre N1 İstihdam düzeyinin altında kalamaz.

Weintraub’a göre toplam arz esnekliği (TAE) istihdamdaki bir yüzde 
değişikliğin (Δİ /İ) hasıladaki yüzde değişikliğe (ΔTA /TA) oranıdır. Eğer TAE 
>1 ise artan verim veya yükselen marjinal hasıla sözkonusudur. Bu şartlar 
altında toplam gelir içinde ücret payı artar. Ücretler sabitken marjinal hasılanın 
artması durumunda fiyatlar düzeyi düşer (TÜ ile TA arasındaki açık azalır). 
TAE< 1 ise tam tersi bir durum meydana gelecek ve emeğin toplam gelir 
içindeki payında bir azalma meydana gelecektir. İstihdam ve çıktının artmasına 
paralel bir şekilde karların toplam gelirdeki nispi payları da artacaktır. Çünkü 
çıtı arttıkça irat sahibi sınıfın gelirindeki göreli düşüşten girişimci gruplar ve 
kar geliri elde edenler yararlanacak ve paylarını arttıracaklardır. Sonuçta azalan 
verimler kanunu ve parasal ücretlerin sabit olduğu varsayımları geçerli ise gelir 
ve çıktı düzeyindeki bir artış büyük bir ihtimalle sabit gelirlilerin aleyhine, kar 
geliri elde edenlerin lehine gelir dağılımını değiştirecektir.

Waintraub, yapıtında, yukarıdakilerin yanında ekonomide çıktının 
dağılımında etkili olan diğer faktörlerden de söz etmiştir. Örneğin, parasal 
gelirdeki bir artışın ücret payına olumlu etkisi olsun veya olmasın, tekelin, 
toplam gelirdeki fiyat payını düşüreceğini ileri sürmüştür. Eğer fiziki 
sermaye stokundaki değişmeler emeğin marjinal verimliliğini artırıyorsa 
ücret payı üzerinde olumlu etki yapabilir. Ancak, her zaman böyle kesin 
sonuçlara ulaşılmayabilir. Weintraub, emeğin göreli payındaki bir değişmeyi 
sadece emeğin marjinal verimliliğine bağlamamakta, aynı zamanda emeğin 
marjinal hasılasının ortalama emek hasılasına olan oranına bağlı olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle emeğin ortalama hasılası, marjinal hasılası 
oranı kadar atıyorsa, marjinal hasıladaki bir artış, ücretlerin göreli payında 
bir artış sağlamayacaktır(Waintraub,1958:51).

2.3.4. Kalecki Modeli
Keynes sonrası gelir dağılımı kuramlarından son olarak da M.Kalecki 

nin kuramı üzerinde durulacaktır.

Ulusal gelirde faktör paylarına düşen gelirin belirlenmesinde piyasa 
yapılarının önemi çok büyüktür. Örneğin tekelleşme eğiliminin olduğu bir 
piyasada, faktör paylarının belirlenmesinde tam rekabet koşullarının etkili 
olması beklenemez. Bu nedenle tekelleşmenin olduğu bir ekonomide faktör 
gelirlerinin payları ve gelir bölüşümüne etkilerinin incelenmesi gereklidir.
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Kalecki; devlet aktivitesinin olmadığı kapalı bir ekonomik sistem 
ve ücretlilerin hiç tasarruf yapmadıkları varsayımına dayalı basit bir 
model kurmuştur. Model, faktörlerin gelir dağılımından aldıkları payları 
piyasadaki rekabet derecesiyle açıklamaktadır.

Tekelci bir piyasada gelirin kapitalist ve ücretliler arasında dağılımı 
tekelleşme derecesine göre farklılaşmaktadır (Sawyer, 1988: 384-385).

Tekelleşme derecesindeki artış toplam gelir içinde kapitalistin payını 
arttırırken ücret sahiplerinin payını azaltır. Ücretlilerin gelir azalışları 
ilk etapta reel gelirlerinde bir düşüşe neden olur, sonra da tüketim 
malları taleplerinde bir azalışa yol açar ve talep azalışı bu malları üreten 
firmalara istihdam ve gelir azalması şeklinde yansır. Ancak, tam rekabet 
koşullarına yaklaştıkça bu kez ücretlilerin ulusal gelirdeki payı artarken, 
sermayedarların kâr payı azalacaktır.

Tam rekabet koşullarında sapma olması halinde, firma davranışları ve 
tekelleşme derecesine bağlı bir fiyatlandırma sisteminin faktör gelirleri 
üzerindeki etkisi ilk defa Kalecki tarafından incelenmiştir. Kalecki’nin 
kurduğu modeldeki varsayımlar; eksik rekabet koşulları altında istihdam 
düzeyi, üretim düzeyi ile belirlemekte ve firmalar eksik kapasitede 
çalışmaktadırlar. Eksik rekabetten dolayı firmalar, fiyatlarını belirlerken en 
yüksek karı elde etme ilkesi yerine, rakip firmaların fiyatlarını ve ortalama 
temel maliyetlerini baz almaktadırlar. Temel maliyetler, ücret giderleri 
(W) ve üretimde kullanılan hammaddede ve yardımcı maddelerin (R) 
toplamıdır. Firmanın gayri safi kârı, satış fiyatı ile temel maliyet arasındaki 
fark kadar olmaktadır. Buna göre satış fiyatı (p);

 şeklinde yazılabilir(Asımakopulus,1988:377-87).

Burada diğer firmaların satış fiyatlarının ortalamasını, x, birim 
üretimin temel maliyetini, m, fıyat/temel maliyet ilişkisinin, n, fiyat/diğer 
firmaların satış fiyatları ortalaması ilişkisinin katsayılarını göstermektedir. 
Bu katsayılar ne kadar büyük olursa, firmanın satış fiyatı, rakip firmaların 
ortalama satış fiyatından o kadar yüksek olacaktır. Kısa dönemde x ve  
veridir. Bu nedenle, Kalecki modelinde bir firmanın satış fiyatı ile rakip 
firmaların satış fiyatları arasındaki fark ile ifade edilen tekelleşme derecesi, 
m ve n katsayılarının büyüklüğüne bağlı bir göstergedir. Yukarıdaki eşitlik, 
yarı tekelci bir durumdur. Çünkü, tam rekabet halinde (p) nin (n) den 
yüksek olması, firmanın üretimini artırarak tam kapasiteye ulaşmasını teşvik 
edecektir. Bunun sonucunda, o endüstride üretim yapan bütün firmalar tam 
kapasiteye ulaşacaklar ve böylece fiyatlar, arz ve talebi dengeye getirecek, 
dolayısıyla, firmanın tekelleşme derecesindeki bir artış, o firmanın satış fiyatı 
ile rakip firmaların satış fiyatları arasındaki farkın artmasına yol açacaktır 
(Uysa1,1999:48). Endüstride tekelleşme derecesi şekil 4 de gösterilmiştir. 
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Şekil-4. Bir Endüstride Tekel Derecesi

Yukarıdaki şekilde AB doğrusu da bu eşitliği göstermektedir. n < 1 
olduğu için AB doğrusu 45°’lik doğrudan daha yatıktır. (m) ve (n) deki 
değişmelerle AB doğrusu, A’B’ ne kayarsa, (p) ve (x) veri kabul edildiğinde, 
firmanın fiyatı daha yüksek olacaktır. Bu durumda tekelleşme derecesi 
artmış olacaktır. Tersi bir durumda, yani AB doğrusunun A” B” ne kayması 
halinde tekelleşme derecesi azalacaktır. Çünkü firmanın ürün fiyatı 
düşmüştür.

Görüldüğü gibi, tekelleşme derecesi yükseldikçe (AB’nin OK doğrusunu 
kestiği nokta), kesim noktasının apsisi de büyümektedir. Kesim noktalarında 
p/x ve p/x birbirine eşit olduğuna göre, bu noktanın apsisi, (m/1- n)’e eşittir. 
Bu nedenle, tekelleşme derecesinin artması (m/1-n)’in artması demektir. 
Böylece, herhangi bir i sektöründe firmaların fiyat eşitlikleri;   

nolu eşitliğin her iki tarafı (x) ile bölünürse;

  bulunur.

 
P1i = m1j x1j + n1j        

P2j = m2j x2i + n2j   pi    

=        şeklinde yazılabilir. Sektör ortalaması da;

=  Buda,

                                                  (2)

Tekelleşme derecesinin yüksekliği oranında (p/x) ve (m/1-n) de o kadar 
yüksek olacaktır. Sektörün ortalama kâr oranı  γ  sembolü ile gösterilirse,

=(1+ )x           (3)

    

  pi
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ve 2 nolu eşitlikten  nin değeri yerine konulursa,

      yazılabilir.             (4) 

Görüldüğü gibi ortalama kâr oranı ( ), ve  e bağlı bulunmaktadır. 
Yani, tekelleşme derecesi arttıkça  da artmaktadır.

Kalecki’ye göre, bir sektörde fonksiyonel bölüşümün belirleyicileri, 
tekelleşme derecesi ve buna bağlı olarak değişim gösteren ortalama kâr 
oranıdır. Toplam temel maliyet (Qx) ücret ödemeleri (W) ile üretim sürecinde 
kullanılacak ham ve yardımcı madde ödemeleri (R) nin toplamına eşittir:

Qx = W + R                                              (5)
Burda, R/W = k  olarak tanımlanırsa, R = Wk   yazılabilir ve buradan; 

Qx = W (1 + k)   olacaktır.                   (6) 
Üretim süreci sonunda elde edinilen gayri safi kâr (Z); toplam gelir ile 

temel maliyet arasındaki farka eşit olacaktır:

Z = pQ -W(1 +k) (7)

(3), (6) ve (7) nolu eşitliklerden ücret / kâr oranı;

Kalecki’ye göre, kâr ve ücret gelirleri toplamından oluşan katma değer içindeki 
emeğin payını hesaplamak için, (7) nolu eşitlikten Z + W = pQ - wk yazılabilir 
ve bu eşitliğin her iki tarafı W ye bölünürse;

Z 1 = pQ - wk 

 
Bu eşitlikten emeğin katma değer içindeki payı da, 

    formülüyle hesaplanır.

Görüldüğü gibi, bir sektörde emek payının yüksekliği (düşüklüğü) 
tekelleşme derecesi ve toplam maliyetler içinde ücret-dışı maliyetlerin 
düşüklüğüne (yüksekliğine) bağlı bulunmaktadır.

Tekelleşme derecesini etkileyen faktörlerin başında, firmaların ilan ve 
reklam faaliyetleri gelmektedir. Böylelikle, fiyat rekabetinin yerini reklam 
kampanyası almaktadır. Reklam giderlerinin toplam maliyetleri artırması, 
kârların azalmasına neden olmakta, firmalar da bu kâr azalışını frenlemek 
için, bulundukları endüstrideki diğer firmalarla örtülü bir anlaşmaya 
giderek satış fiyatlarını yükseltmektedirler.
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Diğer yandan, sendikaların güç durumları da tekelleşme derecesini 
etkilemektedir. Kârların ücretlere oranla yüksek olması, güçlü sendikaların 
ücret artış talepleri açısından pazarlık güçlerini artırır. Bu yolla sağlanan 
ücret artışları, firmaların daha düşük kâr oranını kabullenmesine neden 
olarak tekelleşme derecesini düşürür.

Kalecki’ye göre, tekelleşme derecesindeki değişme, gelirin sermaye 
sahipleri ve işçiler arasındaki dağılımı yanında, sermaye sahipleri 
arasındaki dağılımı açısından da önemlidir. Büyük ölçekli firmaların boy 
göstermesiyle yükselen tekelleşme derecesi, diğer endüstrilerden, büyük 
ölçekli firmaların bulunduğu endüstrilere doğru gelir akımı yaratarak, 
gelirin, büyük firmalarda toplanmasına neden olacaktır.

Görüldüğü gibi, Kalecki’nin bölüşüm modeli, sadece farklı üretim 
faktörleri arasındaki bölüşüm ilişkilerinin incelenmesiyle sınırlı 
kalmamakta, faktörlerin kendi içindeki ilişkileri de dikkate alınmaktadır. 
Ancak yine de bu model, bölüşüm sorununa kesin bir çözüm 
getirememiştir. Çünkü model, ulusal ekonomi düzeyinde değil, sektörel 
düzeyde kurulmuştur. Dolayısıyla, ekonominin tümünü ele alan analizlerde 
modelden yararlanmak olanaksızdır. Modelin eksik rekabet ve düşük 
kapasite varsayımları günümüz koşullarına uygundur. Ancak, istihdam 
düzeyinin sadece üretim düzeyiyle belirlendiği varsayımı tartışmalıdır. 
Ayrıca modelde, faktör fiyatlarında oluşacak değişmelerin dikkate 
alınmamış olması da eleştirilebilir(Uysa1,1999:51).

Ancak yine de Kalecki modeli, daha önceki modellerden farklı bir bakış 
açısı taşıdığından gelir bölüşümü kuramına önemli katkılar sağlamıştır. 
Çünkü, Kalecki’nin tekelleşme derecesi kavramı merkezinde oluşturduğu 
bu yaklaşım, daha önce ele alınan makro bölüşüm modellerine bir alternatif 
oluşturmuştur. Bu iki yaklaşım arasındaki temel fark, ilkinde serbest, 
ikincisinde aksak rekabet ortamının geçerli olmasıdır.

Tüm bu düşüncelerin ortak yanı, parasal ücretlerin belirli bir dönem sabit 
olduğu, ancak fiyatların değişken olduğudur. Bu durum fiyat-ücret sarmalını 
ortaya çıkaracağından talep enflasyonu meydana gelecektir. Gelirler politikası 
ise genel olarak tam istihdama yaklaşıldığında ortaya çıkan ücret artışlarına 
dayalı bir maliyet enflasyonu sonucunda görülen ücret -fiyat sarmalını 
önlemeye yönelik olarak uygulanan bir politikadır (Ataman, 1996).

SONUÇ

İncelediğimiz Klasik ve Neoklasik İktisadi kuramlar, Sanayi Devriminin 
iktisadi yapısını yansıtmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte bir yandan üretim 
araçlarına sahip girişimci kapitalist sınıf doğarken, diğer yandan da üretim 
araçları mülkiyetine sahip olmayan işçi sınıfı ortaya çıkmıştıdır. Bunun 



Makro İktisat Çalışmaları 551

sonucunda  19. yüzyılın başlarında gelir bölüşümü bağlamında çok önemli 
ekonomik ve politik değişimler görülmeye başlanmıştır. Sanayi Devrimi 
ile birlikte yaşanan üretim artışı dinamik ekonomi geçişi sağlamış, ancak 
gelir dağılımında adaleti sağlamada aynı başarı yakalanamamıştır. Teknik 
ilerlemeler sonucu, üretim ve tüketim hacminde artışlar görülmüştür. Bir 
yandan hızla zenginleşen mutlu bir azınlık ortaya çıkarken, diğer yandan 
milyonlarca aç ve sefil insan toplulukları ortaya çıkmıştır. Artan üretim artışı 
ve beraberinde getirdiği yüksek karlar sermaye birikimini hızlandırmıştır.

Sanayi devrimi ile tarımsal bir ekonomiden endüstriyel ve kentsel bir 
ekonomiye geçişi beraberinde getirmiş, kalabalıklaşan kentte açlık ve 
sefalet baş göstermiştir. Emeği koruyacak yasal önlemler olmadığı için 
ücretler sabit tutulmuş, sermaye kesimi korunmuştur. Sanayi devrimi ile 
en yoksul bölgelerle en zengin bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı hızla 
artmış, gelir dağılımı uçurumu da büyümüştür. Sanayi devrimi, gelişmiş 
ve azgelişmiş ülkeler arasında adaletsiz gelir dağılımını daha da artırmıştır. 

Klasik iktisatçılar bölüşümü emek-değer kuramı ile açıklamışlar, emeği 
değerin kaynağı olarak görmüşlerdir. Marx, Klasik ekolün tahlil araçlarındaki 
bu çelişkiden yararlanarak kapitalizmin değişim yasalarının artık değerin 
tümünün emeğe gitmesini önlediğini bunun yerine artık değeri kapitalistin 
ele geçirdiğini, bölüşümün bu niteliği, kapitalizmin yasalarından doğduğu 
için bu sistemde reformun mümkün olmadığını ileri sürmüştür.

Neoklasik iktisatçılar bu iddialara karşı her üretim girdisinin 
ürüne yaptığı katkıya eşit getiri sağladığını, bunun hakça bir paylaşım 
olduğunu, belirli varsayımlar altında toplam ürünün bütün girdiler 
arasında paylaşıldığını, geriye hiçbir artık kalmadığını gösteren bölüşüm 
kuramını kurmaya çalışmışlardır. Klasik ekoldeki “emek değer” kuramı 
yerini Neoklasiklerde “fayda değer” kuramına bırakmıştır. Neoklasik 
iktisatçılara göre piyasa mekanizması hem kaynak dağılımını hem de adil 
gelir dağılımını sağlamada etkindir. Neoklasik gelir dağılımı kuramı, faktör 
gelirlerini birbirlerinden ve net çıktı değerinden bağımsız olarak, bir arada 
belirleyebilen tek gelir dağılımı kuramı olmasıyla öne çıkmaktadır.

Gelir dağılımı kuramları bazı noktalarda birbirinden ayrılsalar da, 
tarihsel süreçten beri istenilen amaç; daha adil, eşitliğe dayalı bir gelir 
dağılımı yaratmaktır. Ancak, iktisat politikasının en tartışmalı alanını 
oluşturan bu amacı gerçekleştirmek için arayışlar sürmektedir.
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KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE TÜRKİYE 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

CREDIT RATING ORGANIZATIONS AND 
AN ASSESSMENT ON TURKEY

Cansel OSKAY1

ÖZET

Bir ülkenin, bankanın veya finansal kurumun borçlarını ödeyebilme yeteneğini 
gösteren kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri kredi notları, özellikle 
yabancı yatırımcıların karar süreçlerini etkilemektedir. Piyasaları doğrudan 
etkileyebilme gücüne sahip olmalarına rağmen eleştirilere konu olmaktadırlar. 
Bu durum alternatif arama çabalarına neden olmuştur. CDS olarak ifade edilen 
kredi risk priminin, dinamik yapıdaki göstergeleri ve serbest piyasada bağımsız 
şekillenmesi, kredi kuruluşlarına güçlü bir alternatif olmuştur. CDS primi, 
piyasanın tahvillerle ilgili olarak nasıl bir risk algılaması içinde olduğunun en 
temel göstergesidir.

Bu çalışmada,  kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi, Türkiye’nin 
1980’lerden günümüze kredi not görünümü ve bu kuruluşlara alternatif olarak 
CDS primleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Türkiye Ekonomisi, 
CDS Primleri

ABSTRACT

The credit ratings given by credit rating agencies that demonstrate the ability 
to pay the debts of an individual country, bank or financial institution affect 
the decision processes of foreign investors in particular. Despite having the 
power to influence markets directly, they are subject to criticism. This has led 
to an alternative search effort. The demonstration of the credit risk premium, 
expressed as CDS, in the dynamic structure and independent formation in the 
free market has been a strong alternative to credit institutions. The CDS premium 
is the most basic indication of how the market is perceived as a risk perception. 
In this study, the importance of credit rating agencies, Turkey’s credit rating 
outlook from the 1980s to the present day and will be considered as an alternative 
to these organizations CDS premiums.

Keywords: Credit Rating Agencies, The CDS Premium, Credit Note

1     Dr. Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi İİBF canselseymen@hotmail.com
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GİRİŞ

Küreselleşme süreci ile birlikte Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının 
önemi giderek artmıştır. 150’den fazla Kredi Derecelendirme Kuruluşu 
var olmasına rağmen bunlardan üçü piyasanın lideri konumundadır. Bu 
kuruluşlar Moddy’s, Standard and Poor’s ve Fitch’tir. Kuruluşların oligopol 
yapı göstermesi sebebiyle, bir başka derecelendirme kuruluşu piyasada bir 
etki meydana getirememektedir. 

Yatırımcılar ve resmi kurumlar bu kuruluşların raporlarına göre 
pozisyon almaktadırlar. Kredi notları sayesinde yatırımcılar alacakları 
riskleri görebilmekte, yatırım miktarını ve isteyecekleri faiz oranını 
belirleyebilmektedirler. Ancak kredi derecelendirme kuruluşları birçok 
kriz ve iflası öngörememişlerdir. Bu krizlerin başında Mortgage ve 2008 
Küresel Kriz’i gelmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kendi 
çıkarlarını düşünmeleri ve buna göre not vermeleri gündeme gelmiş, bu 
görüş kabul görmüştür. Tüm bu kriz ve iflasların yanında objektiflikten 
uzak değerlendirme süreci, kredi derecelendirme kuruluşlarını 
eleştirilerin odağı haline getirmiştir.

İlk kredi notları 1990 yılında verilen Türkiye,  üç büyük derecelendirme 
kuruluşu olan S&P’den BBB (durağan), Moodys’den Baa3 ve JCR’dan BBB 
olmak üzere “yatırım yapılabilir ülke notu” almıştır. Türkiye’nin kredi 
notları zaman içerisinde dalgalı bir seyir izlemiş, Moody’s ve Fitch’in notları 
bakımından 23 yıl sonra 2013 yılında yeniden yatırım yapılabilir ülke notunu 
almış olmasına rağmen 2016 yılında Moody’s, 2017 yılında Fitch açısından 
tekrar kaybetmiştir. S&P’den 1994 yılında kaybettiği “yatırım yapılabilir 
ülke” notunu hiçbir zaman alamamıştır. Moody’s 7 Mart 2018 tarihinde 
kredi notunu değiştirmezken, kredi notu görünümünü durağandan negatife 
çekmesi tepkilere neden olmuş, “milli kredi derecelendirme kuruluşu” 
kurulacağı yönünde açıklamalarla gündemde yerini almıştır.

Kredi derecelendirme kuruluşları, özellikle 2008 küresel krizi ardından 
eleştirilerin odak noktası olmalarıyla, 1995 yılında JP Morgan tarafından 
finansal piyasalara tanıtılan CDS primleri kredi notunun bir alternatifi 
olarak daha fazla ilgi görmeye başlamıştır (Ulusoy ve Yılmaz, 2017:69).  
CDS primi, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği 
alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi 
kabul etmesinin bedelidir. CDS primi yükseldikçe, bu artan primin faize 
yansımasından dolayı,  borçlanma maliyeti de bir o kadar artmaktadır. CPS 
primleri, ülke piyasalarındaki risklilik durumunu daha hızlı göstermesi 
açısından kredi derecelendirme kuruluşlarından daha avantajlıdırlar.

Bu çalışmanın amacı, kredi derecelendirme kuruluşlarını tanımak 
ve eleştirilerin ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koymaktır. Kredi 
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derecelendirme, eleştiriler, Türkiye not görünümleri ve bu kuruluşlara 
alternatif olarak CDS Primleri çalışmanın konusunu oluşturmuştur.

1. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI

1.1. Kredi Derecelendirme Kavramı
Kredi derecelendirme, bir şirketin, sigorta şirketinin, bankaların veya 

devletin mali sorumluluklarını tam ve zamanında yerine getirebilme 
kabiliyetinin belirlenmesidir (www.turkkredirating.com, 2017). Kredi 
derecelendirme kuruluşları borçlunun borcunu ödeme isteğini de 
değerlendirmektedir. Ödeme isteği ve yeteneği derecelendirmede öne 
çıkan kriterlerin başında gelmektedir. Şirketler veya devletler yüksek bir 
kredi notu elde etmeye çalışarak daha düşük faiz oranlarından borçlanma 
imkanını hedeflerler (Afonso v.d, 2007: 7). Bu nedenle kredi derecelendirme 
günümüzde önemini korumaktadır.

Tablo 1: Üç Büyük Derecelendirme Kuruluşunun Not Görünümleri
S&P Fitch Moody’s Notun Açıklaması
AAA AAA Aaa En Yüksek Derece
AA+ AA+ Aa1 Yüksek Derece
AA AA Aa2 Yüksek Derece
AA- AA- Aa3 Orta Üstü Kredi Seviyesi
A+ A+ A1 Orta Üstü Kredi Seviyesi
A A A2 Orta Üstü Kredi Seviyesi
A- A- A3 Orta Üstü Kredi Seviyesi

BBB+ BBB+ Baa1 Ortanın Altı Seviye

BBB BBB Baa2 Ortanın Altı Seviye
BBB- BBB- Baa3 Ortanın Altı Seviye

BB+ BB+ Ba1 Yatırım Yapılmaz

BB BB Ba2 Yatırım Yapılmaz
BB- BB- Ba3 Yatırım Yapılmaz
B+ B+ B1 Yatırım yapılamaz, Aşırı Spekülatif
B B B2 Yatırım yapılamaz, Aşırı Spekülatif
B- B- B3 Yatırım yapılamaz, Aşırı Spekülatif
CCC+ Caa1 Çok riskli
CCC CCC Caa2 Aşırı riskli
CCC- Caa3 İflas Eşiğinde
CC Ca İflas Eşiğinde

D
DDD
DD
D

C İflas

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2017/01/turkiyenin-kredi-notu-nicin-
dustu.html#more 
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Dünya’da 150’den fazla kredi derecelendirme kuruluşu olmasına rağmen 
oligopolistik bir yapı gösteren üç kuruluş vardır. Bunlar Moody’s, Standard 
and Poor’s ve Fitch derecelendirme kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların vermiş 
oldukları notlar nedeniyle finansal piyasaları yönlendirdiği tartışılmaz bir 
gerçektir.

Standard & Poor’s ve Poor’s Kuruluşları derecelendirme piyasasının 
%80’ini kontrol etmektedir. Fitch Kuruluşunun payı ise yaklaşık olarak 
%14’tür. S&P ve Moddy’s anlaşmazlığa düştüklerinde üçüncü bir görüş 
olması açısından Fitch önemlidir (Hill, 2004:60 ).

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının önemi arttıkça gerçeği 
yansıtmayan, sahte derecelendirme kuruluşları artmıştır. SEC (Securities 
Exchange Commission) bu potansiyel tehlike karşısında, “Ulusal Olarak 
Tanımlanmış Kredi Derecelendirme Kuruluşları” (NRSRO) adında bir 
kategori oluşturmuştur. Ve bu kategoriye göre üç derecelendirme kuruluşun 
değerlendirmelerini geçerli kabul etmiştir. Bu kuruluşlar ise S&P, Fitch ve 
Moddy’s olarak belirlenmiştir (Tekin, 2016). Bu kuruluşların kredi notları 
ve notların açıklamaları Tablo 1’de gösterilmektedir.

1.2. Üç Büyük Derecelendirme Kuruluşu: Moody’s, 

S&P ve Fitch
1900 yılında John Moddy tarafından “Demiryolları Yatırımları Analizi” 

kitabı yayımlanmıştır. Bu kitaptaki semboller ilerleyen yıllarda uluslararası 
nitelik kazanarak yaygınlaşmıştır. 1909 yılına gelindiğinde ise John 
Moddy Amerika’da ilk derecelendirme kuruluşunu kurmuştur. Kullanılan 
semboller kendi içerisinde üçe ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla yatırım derecesi, 
spekülatif derecesi ve çöp seviyesidir. Yatırım derecesinde olan bir şirketin 
borç aracını ve kredi riski oldukça düşüktür. Spekülatif seviyedeki bir 
şirket için ise yatırım ihtimalinin olduğu ancak spekülasyon durumunun 
da gözlendiği açıktır. Çöp seviyesi ise yatırım yapılamaz düzeyi temsil 
etmektedir. Bu düzeydeki bir şirket çok riskli konumdadır. Pozitif, durağan 
ve negatif sembolleri ise notun kısa zamandaki olası değişim yönünü ifade 
etmektedir (Ayaz, 2013).  

Standard and Poor’s Derecelendirme Kuruluşu, Henry Varnum Poor 
tarafından 1860 yılında Amerika’da kurulmuştur. Bu kuruluş iki şirketin 
birleşmesi sonucu oluşmuştur. Bu şirketler “Standard Statistics Company” 
ve “Poor’s Publishing Company” dir (Tekin, 2016).

Fitch Derecelendirme Kuruluşu 1913 yılında kurulmuştur. 1924 yılında 
kapsamını genişletmiştir (Hasbi, 2012). Fitch derecelendirme kuruluşu 
diğer iki büyük derecelendirme şirketinin yanında üçüncü bir görüş olması 
nedeniyle önemlidir.
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Kredi derecelendirme kuruluşlarının gücünü görmek açısından şu 
örneği verebiliriz. 1998 yılında Moddy’s, ünlü alman şirketi Hannover Re’yi 
incelemek istediğini bildirmiştir. Ancak Hannover Re zaten diğer iki büyük 
firma tarafından halihazırda incelendiği için bu teklifi reddetmişlerdir. 
Teklif reddedilmesine rağmen Moddy’s kuruluşu Hannover Re’yi incelemeye 
başlamıştır. Diğer iki firma Hannover Re’nin mali durumunun iyi olduğunu 
belirtirken Moddy’s kuruluşu ise olumsuz bir görünüm tablosu çizmiştir. 
Kısa zaman içerisinde Hannover Re hisseleri değer kaybetmiştir ve şirket 
yüz milyonlarca dolar değer kaybına uğramıştır (Karaca, 2005).

1.3. Değerlendirme Kriterleri
Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme kriterlerini şu 

şekilde özetleyebilmemiz mümkündür:

Ülke ekonomisinin GSMH arttırma kapasitesi: GSMH’deki büyüme 
trendi, yatıma ayrılan payın fazla olması, bütçe açığının GSMH’den aldığı 
pay, ihracat gelirlerinin gelişimi ve mal gruplarına göre ağırlığı temel 
göstergelerdendir.

Likitide Göstergeleri: Ülkedeki para arzı, enflasyon oranları, Merkez 
Bankasının para piyasasındaki etkinliği ve IMF rezervlerinin dahil edilip, 
ancak altın rezervlerinin dahil edilmediği rezervler bu başlık altında 
toplanmaktadır.

Dış Borç Birikimi: Toplam dış borç, ihracat gelirlerinin oranı ve ithalat 
giderlerinin oranı, anapara ve faiz servisleri oranları, ülkenin krizlerle 
karşılaşma riskini ölçmekte kullanılan göstergelerdir.

Siyasi Risk: Diğer kriterlerle karşılaştırıldığında en fazla itiraza yol 
açan kriterdir. Nedeni ise kuruluş uzmanlarının karar aşamasında nesnel 
ölçütlerden sapmalara neden olabilmesidir. Siyasi risk, toplam değer 
içerisinde %30 ile %50 arasında bir değere sahip olabilmektedir.

Yeni Yöntemler: Klasik kriterlere ek olarak yeni yöntemleri örnek 
gösterebiliriz. Bunlardan birincisi “Economic Freedom Index” tir. Bu 
endeks şu soruya yanıt aramaktadır: ülke ekonomisi yerel siyasi karar 
mekanizmalarından ne kadar bağımsız olabilmektedir? Ayrıca endeks 
ekonominin dış finansal krizlerinden ne ölçüde etkilenebileceğini 
ölçmektedir.

Yeni yöntemlerden ikinci ise, “Business Environment Risk Index” tir. 
Bu endeks finansal riski, politik riski ve ekonomik riski puanlamaya tabi 
tutmaktadır. 100 üzerinden yapılmakta olan bu puanlama 55 altı yüksek 
risk bölgesini, 40 altı ise yatırım yapılamayacak bölgeyi tanımlamaktadır 
(Çalışkan, 2002).
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1. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ 
ÖNGÖREMEDİKLERİ KRİZLER VE İFLASLAR

Kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi giderek artmaktadır. Bu 
kuruluşların onay vermesi ile ülkeler rahat bir şekilde borç bulabilmekte 
ve kredibiliteleri artabilmektedir. Yüksek kredi notları alan ülkeler, 
uluslararası finans piyasalarından daha düşük faiz oranları ile borçlanma 
imkanına kavuşmaktadırlar. Düşük kredi notu alan ülkeler ise borçlanma 
maliyetlerini yükseltmektedirler (Karaca, 2005: 2). Kriz dönemlerinde 
bu etki daha fazla olmaktadır. Ekonominin daralması ile fon bulmakta 
zorlanan ülke, diğer taraftan güvensizlik göstermesi nedeniyle de kredi 
notunu düşürmektedir. Bu da krizi daha da derinleştiren bir unsurdur.

2.1. Enron Skandalı
Enron Şirketi 1985 yılında ABD’de kurulan bir doğalgaz şirketidir. 

Bu şirket ABD’nin yedinci büyük şirketidir. %90’ı halka açık bu şirketin 
iflas etmeden önceki notu “yatırım yapılabilir” düzeyde gösteriliyordu. 
Üç derecelendirme kuruluşunun da (S&P, Moddy’s ve Fitch) yanılması ve 
şirketin iflasının ardından da kredi notlarını düşürmeleri nedeniyle sert 
eleştirilere maruz kalmışlardır (Hill, 2009:283).

2.2. Mortgage Krizi 
Mortgage krizi, Amerika’da 2007 yılında ortaya çıkmış ve dalga dalga 

yayılarak finansal krize dönüşmüştür. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde 
ödeme gücüne tam anlamıyla sahip olmayan kişilere krediler verilmiş ve bu 
kişiler faiz oranların yükselmesi sonucu borçlarını ödeyememe durumuna 
düşmüşlerdir. İcra yolu ile satışlar gerçekleştirilmiş ve birçok kişi iflas 
etmiştir. Finans kuruluşlarında likitide sorunu ortaya çıkmış ve birbirlerine 
kredi vermemeye başlamışlardır. Bu da konut fiyatlarında sert bir düşüşe 
neden olmuştur. Ancak finans sisteminin önemli bir parçası olan kredi 
derecelendirme kuruluşları bu krizi öngörememişlerdir (Tekin, 2016).

2.3. Lehman Brothers Şirketinin İflası
Mortgage krizi ile 2007 yılında başlayan finansal kriz, 2008 yılında 

Lehman Brothers Şirketi’nin iflasına yol açmıştır. 158 yıllık dev yatırım 
bankasının iflas etmesi krizin, dalga dalga dünyaya yayılmasına neden 
olmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşları bu iflası da öngörememişlerdir. 
Nitekim Lehman Brothers Şirketi’nin iflas etmeden bir gün önceki notu 
AAA idi. Bu da en yüksek yatırım yapılabilir seviyeyi ifade etmektedir 
(Tekin, 2016). Bu gibi örneklerin son yıllarda artması bu şirketlere olan 
güveni ciddi ölçüde zedelemiştir.
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2.4. Avrupa Krizi ve Küresel Kriz
Varlık fiyatlarının özellikle konut fiyatlarının artması ve bu balonun 

patlaması ile Amerika’da mortgage krizi yaşanmıştı. Daha sonra bu kriz, 
likitide krizini dönüşmüş ve piyasaları olumsuz yönde etkilemişti. Ani 
alım satımlar gerçekleşmiş, başta emtia piyasaları bu durumdan olumsuz 
etkilenmişlerdir. Mevcut finansal yapı, sermaye hareketliliğinin bu kadar 
artmasına ayak uyduramamıştır. Düzenleyici otoriteler uyguladıkları 
politikaları değiştirmek durumunda kalmışlardır. FED faiz indirimine 
gitmiş, sigorta şirketlerinde not düşüşleri gözlenmiş ve hedge fonlar rekor 
düzeyde zarar etmiştir. Dev bankaların ve hedge fonların bu zararlarını 
görmek açısından Lehman Brothers en çarpıcı örnektir. Lehman Brothers 
Şirketi’nin iflasıyla şiddetlenen kriz ilk olarak Yunanistan’da borç krizi 
olarak karşımıza çıkmıştır. Daha sonra Euro bölgesini tehdit eder bir hale 
gelmiştir (Tekin, 2016).

2. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA 
YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

1970’lerin ortalarından itibaren finansal piyasalar küreselleşmeye 
başlamıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle krizler daha derin yapıda bir 
etki meydana getirmiştir. Enron, Worldcom benzeri şirketlerin iflas 
etmeleri, 1997 Asya Krizi’nin yaşanması ve Küresel Finansal Kriz’in 
oluşması, yatırımcıların ve kamu makamlarının kredi notlarının 
doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmasına neden olmuştur (Bayar, 
2014).

Kredi derecelendirme kuruluşları birçok kriz ve iflası öngörememiştir. 
Eleştirilerin birçoğu bu yönde olmakla beraber diğer taraftan verdikleri 
notlarda da tarafsız olmadığı vurgusu yapılmıştır. Son not görünümünü 
nasıl belirlediği tartışılan konular arasındadır. Yapılan eleştirileri maddeler 
halinde özetleyecek olursak: 

•	Kredi derecelendirme kuruluşları verdikleri kararlar sonucunda bir 
yaptırıma tabi tutulmamaktadır.

•	Değerleme yapılan şirketlerin değerleme yapan kuruluşa ücret vermesi 
nedeniyle tarafsızlığa gölge düşürdüğü diğer eleştiri konusudur.

•	 Derecelendirme kuruluşları verdikleri notlar ile krizleri daha da 
derinleştirmiştir.
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3. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE 
TÜRKİYE

4.1. Türkiye’de 1990-2000 Dönemi Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları

Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’yi incelemesi 1990 yılında 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye ABD’den bono ihraç etmiştir. İlk olarak 
S&P Şirketi derecelendirme faaliyetlerine başlamıştır. S&P Şirketi yaptığı 
analizler sonucunda Türkiye’nin kredi notunu BBB+ olarak belirlemiştir. 
Bu not uzun vadeli borçları ödeyebilme kabiliyetinin olduğunu ancak 
yatırım yapılabilir seviyenin en alt basamağını ifade etmektedir. Türkiye 
açısından tatmin edici bir not görünümü olmamasına rağmen kamuoyuna 
duyurulmuştur. Bu notla beraber Türkiye ABD’ye Yankee Bonosu ihraç 
etmiştir. Böylece ABD piyasasında, Türkiye yerini almıştır.

1990’lı yıllara gelindiğinde ise Türkiye Japonya’dan borçlanmıştır. 
Japon derecelendirme kuruluşu JCR ise bu sebeple Türkiye’yi incelemek 
istemiştir. Ocak 1994’te JCR Şirketi’nden en az A- notu beklenirken, not 
BBB+ olmuştur. Bu nedenle notun kamuoyuyla paylaşılması bir süre 
durdurulmuştur (Hasbi, 2012).

4.2. Türkiye’de 2001 ve 2007 Dönemi Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı sonucunda Türkiye, 2001 krizinden 
çıkmayı başarmıştır. 2004 yılında büyüme oranı %4,9 olmuş ve enflasyon 
oranlarında hedeflenen enflasyonun altına inilebilmiştir. Bütçe açıkları ise 
2006 yılında % 0.6 oranında gerçekleşmiştir. Bu olumlu göstergeler ışığında 
kredi not görünümünün de olumlu olması beklenirken, not spekülatif 
seviyede yer kalmıştır. Bu da kredi KDK’ların eleştirilmesine neden 
olmuştur (Hasbi, 2012).

4.3. Türkiye’de 2007 ve 2011 Dönemi Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları

Küresel ekonomik kriz 2008 yılı başlamış ve hemen hemen tüm dünya 
ülkelerini etkilemiştir. 2008 krizi, 1929 Ekonomik Buhranı’ndan sonraki en 
büyük kriz olarak nitelendirilmektedir. Ancak Türkiye’de ekonomik buhran, 
2008 krizine göre daha az hissedilmiştir. Nedeni ise küreselleşmenin 
şuandaki düzeyde olmaması ve piyasaların bu denli serbest olmamasıdır.

2008 Krizinin Türkiye’yi etkilemesi ağırlıklı olarak 2009 yılında 
gerçekleşmiştir. 2001 krizi sonrasında uygulanan Yeniden Yapılan 
Programları sonucunda bu etki azalmıştır. Bankacılık sisteminin finansal 
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araç derinliği de yeterli düzeyde olmadığı için, 2008 Krizi bankacılığı 
derinden etkilememiştir. 

2008 Krizi sonrasında kredi notlarımızda belirgin bir artış gözlenmiştir. 
Fitch Reyting Şirketi, Türkiye’nin görünümünü durağan, kredi notunu ise 
BB- olarak belirlemiştir.  Döviz cinsinden uzun dönem kredi notumuz ise 
yine BB- olarak teyit edilmiştir. Türk Lirası cinsinden uzun dönemli kredi 
notumuz ise BB olmuştur. Yapılan analizler sonucunda güçlü bankacılık 
sistemi sayesinde Türkiye’nin finansal krizden fazla etkilenmediği 
belirtilmiştir. Daha sonraki süreçlerde daralma gösterebileceği, ancak bu 
daralmanın IMF ile yapılacak anlaşmalarla çözülebileceği belirtilmiştir.

2009 yılında JCR yaptığı açıklamada, Türkiye’nin toparlanma sürecine 
girdiğini belirtmiştir. IMF yardımları olmadan güçlenen ekonomide, 
gösterilen performansa uygun olarak bir not vermenin gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu nedenle JCR 2010 yılında Türkiye’nin kredi notunu 
döviz ve Türk Lirası cinsinden BB- ‘den BB’ ye yükseltmiştir. Ekonomik 
görünüm ise durağan olarak belirlenmiştir. Türkiye ekonomisinin dış 
şoklara karşı dayanıklı olduğu ve kamu maliyesinin 2001 krizine göre çok 
daha iyi olduğu belirtilmiştir. IMF destekli reformları destekleyen JCR 
Kuruluşu, yeni stand-by anlaşmalarını önermiştir. 

S&P Kuruluşu ise 2008 yılında, Türkiye’de cari açık ve siyasal istikrarsızlığı 
vurgulayarak notunun görünümünü negatif olarak belirlemiştir. Ancak 
2009 yılında krizden fazla etkilenme olmadığı belirtilerek not tekrar 
durağan olarak belirlenmiştir. 2011 yılına gelindiğinde ise, Türk Lirası 
cinsinden kısa vadeli kredi notu A3, döviz cinsinden uzun vadeli kredi 
notu ise BB olmuştur.

Moody’s Kuruluşu da 2008 Finansal Kriz sonrası açıklamalarda 
bulunmuştur. İlk zamanlarda harekete geçmemiş ve sistem hakkında bilgi 
toplamıştır. 2010 yılına gelindiğinde ise kredi notunu Ba3’ten Ba2’ ye 
yükseltmiştir. Bu not da Türkiye’yi yatırım yapılabilir düzeye bir adım daha 
yaklaştırmıştır (Hasbi, 2012).

4.4. Türkiye’de 2011 ve 2017 Dönemi Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları

2008 Krizi, tüm ülke ekonomilerini etkilediği gibi Türkiye’yi de 
etkilemiştir. Dış ticaret açıklarını arttırmış, GSMH ve GSYİH düşüşlere 
neden olmuştur. Ayrıca bütçe açıklarında, borç stoklarında ve enflasyonda 
artışlar gözlenmiştir. GSYİH 2008 senesinde, bir önceki seneye göre %6,2 
azalmıştır. Ekonomi ise 2009 yılının ilk çeyreğinde, 2008’in aynı dönemine 
göre %14,5 küçülmüştür. Dünya ticaretindeki meydana gelen azalma sonucu 
Türkiye de bu durumdan etkilenmiş ve ara malı ithal eden bir ülke olduğu 
için dış ticaret kırılganlığı artmıştır. İhracatı da azalması nedeniyle ithalata 
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bağımlı hale gelmiştir. Bu dönemde S&P Kuruluşu BB olan kredi notunu 
BB-‘ye düşürmüştür. Ve not görünümü de negatif olarak belirlemiştir. Bu 
kredi notu da krizin Türkiye’ye etkilerinin görmemiz açısından önemlidir.

2012 yılına gelindiğinde Fitch Kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu BBB- 
olarak belirlemiştir. Bu not yatırım yapılabilir düzey olduğu için önemlidir.  
18 yıl aradan sonra böyle bir kredi notunun verilmesinin sebeplerini 
şöyle sıralayabiliriz: ekonomik risklerin azalması, bankacılık sisteminin 
güçlendirilmesi, kamu borcunun düşmesi ve finansal risklerde iyileşmeler. 
2013 yılında ise bu gelişmeleri gören Moddy’s kuruşu da not görünümünde 
iyileşmeye gitmiştir. Ba1 olan kredi notunu Baa3 olarak yükselterek, 
Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiştir. Moddy’s kuruşunun 
not yükseltme sebeplerini ise şöyle sıralayabiliriz: 2009 senesinden itibaren 
borç oranının azalması, faiz artışları karşısında kırılganlığın azalması, borç 
stoku vadesinin uzatılması, emeklilik fonu reformlarının tasarruf açığını 
azaltması, yakın zamanda beklenen ekonomik iyileştirmeler ve kamusal 
reformlardır.

2013 yılında S&P Kuruluşu, Türkiye’nin notunu BB+’ya yükseltmiştir. 
Nedenlerini ise, bütçede meydana gelen düzelme, güvenlik harcamalarının 
azaltılması ve ticaretin artması olarak göstermiştir. Ancak 2014 yılında 
risklerin artmasını ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının tartışılmasını 
gerekçe göstererek notun görünümünü negatif olarak belirlemiştir. 2014 
yılında Moddy’s kuruluşu da Türkiye’nin not görünümünü durağandan 
negatife indirmiştir. Nedenini ise güçlü reformların yapılma ihtimalinin 
düşmesi ve politik risk olarak açıklamıştır.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının günümüz değerlendirmesini 
yapacak olursak, 2016 senesinde üç büyük kuruluş içerisinden Türkiye’ye 
en düşük kredi notu S&P tarafından verilmiştir. Yine 2016 senesi için, en 
yüksek kredi notu veren kuruluş ise Fitch olmuştur. Moddy’s kuruluşu ise 
2013 yılında Baa3 olan kredi notumuzu, 2016 senesinde Ba1’e indirmiştir 
(Ayaz, 2016).

2017 yılına gelindiğinde ise, 4 Kasım itibariyle, S&P Kuruluşu 
2016’da BB olan notumuzu değiştirmemiştir. Ancak notun görünümü 
durağandan negatife çevirmiştir. Yine aynı şekilde Moddy’s Kuruluşu da 
kredi notumuzda bir değişikliğe gitmemiş, notun görünümü durağan 
olarak belirlemiştir. Fitch kuruluşu ise BBB- olan kredi notunu BB+’ya 
indirmiş ve notun görünümünü ise durağan olarak belirlemiştir. Genel 
tabloya bakıldığında Türkiye için üç büyük derecelendirme kuruluşunun 
2017 itibariyle kredi notlarını, yatırım yapılabilir düzeyin altında tuttuğu 
görülmektedir. Aşağıdaki tabloda üç büyük derecelendirme kuruluşunun 
2011-2017 yılları arası Türkiye not görünümü gösterilmektedir.
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Tablo 2:Üç Büyük Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Not Görünümleri
Tarih S&P Moody’s Fitch
1992 BBB (durağan) Baa3
1994 B+ (durağan) Ba3 B
1995 B+ (durağan) Ba3 BB-
1996 B (durağan) Ba3 B+
1997 B (durağan) B1 B+
1998 B (pozitif) B1 B+
1999 B (pozitif) B1 (pozitif) B+
2000 B+ (durağan) B1 (pozitif) BB- 
2001 B-(durağan) B1 (negatif) B (negatif)
2002 B-(durağan) B1 (negatif) B (durağan)
2003 B+ (durağan) B1 (durağan) B (pozitif)
2004 BB – (durağan) B1 (durağan) B + (pozitif)
2005 BB – (durağan) Ba3 (durağan) BB – (pozitif)
2006 BB – (durağan) Ba3 (durağan) BB – (pozitif)
2007 BB – (durağan) Ba3 (durağan) BB – (durağan)
2008 BB – (negatif) Ba3 (durağan) BB – (durağan)
2009 BB – (durağan) Ba3 (pozitif) BB + (durağan)
2010 BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB + (durağan)
2011 BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB + (durağan)
2012 BB + (durağan) Ba1 (pozitif) BBB - (durağan)
2013 BB + (durağan) Baa3 (durağan) BBB - (durağan)
2014 BB + (negatif) Baa3 (negatif) BBB - (durağan)
2015 BB + (negatif) Baa3 (negatif) BBB - (durağan)
2016 BB (durağan) Ba1 (durağan) BBB - (negatif)
2017 BB (negatif) Ba1 (durağan) BB + (durağan) 

2018 Mart BB (negatif) Ba1 (negatif) BB + (durağan)
Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2017/01/turkiyenin-kredi-notu-nicin-dustu.html#more 

Türkiye ile diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kredi notları 
Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu tabloya göre en iyi not alan ülkelerin başında 
Almanya gelmektedir. Yine aynı şekilde iyi not alan ülkelerden ABD, Çin, 
Fransa, Güney Kore ve İngiltere’yi sayabiliriz. Türkiye’ye baktığımızda ise 
S&P notunun BB, Moddy’s notunun Ba1 ve son olarak Fitch notunun ise 
BB+ olduğunu görmekteyiz. Bu notları değerlendiğimizde Türkiye; Moddy 
ve Fitch Kuruluşlarına göre ortanın altı seviyenin en alt basamağında, S&P 
Kuruluşuna göre ise yatırım yapılmaz olarak değerlendirilmektedir. 7 Mart 
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2018 tarihinde Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ise “Ba1” seviyesinde tutarak 
görünümünü durağandan negatife çekmiştir. Moody’s, Türkiye’nin kurumsal 
gücündeki  yıpranmalar, büyümedeki zayıflıklar ve bütçe ve dış finansmana 
yönelik artan baskılardan dolayı bu değişikliği yaptıklarını açıklamışlardır. 
Piyasalar bu durumdan hemen etkilenmiştir. Belirtilen gerekçelerin tam olarak 
gerçeği yansıtmaması,  Moody’s e olan tepkileri arttırmış, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu tarafından yıl içinde ‘milli kredi derecelendirme 
kuruluşu’ kurulacağı açıklaması gündemde geniş yankı bulmuştur.

4.4.1. Yeni Kırılgan Beşli Listesinde Türkiye
S&P Kuruluşu’nun “Yeni Kırılgan Beşli” raporu; Türkiye, Arjantin, 

Pakistan, Mısır ve Katar’ı kırılgan ülkeler listesine almıştır. Raporda, gelişmiş 
ülkelerin uyguladıkları sıkı para politikalarının, gelişmekte olan ülkeleri iki 
yönden etkileyeceği belirtiliyor. Birincisi, doların değerlenmesiyle birlikte 
dolar cinsinden borçlanan az gelişmiş ülkelerin borç maliyetlerinin artacağı 
öngörüsüdür. İkinci ise, dolara ödenen faizin artması sonucu Amerikalı 
yatırımcıların bu faizden yararlanmak için fonlarını kendi ülkelerine 
götürmek istemeleridir. Bu sebeplerle S&P Yeni Kırılgan Beşli ülkelerini 
tanımlarken, döviz darboğazı yaşayan ülkeleri göz önüne almıştır.

Ayrıca rapor, dış borç ve cari açık kriterlerini baz alarak listeyi 
belirlemiştir. Eski kırılgan beşli ülkeleri olan Güney Afrika, Brezilya, 
Endonezya ve Hindistan’ın bu kriterlerde iyileşme gösterdiği görülmektedir. 
Ancak Türkiye’nin gelişme kaydedemediğini ve tekrardan kırılgan beşlide 
olduğunu görmekteyiz.

Tablo 3: Bazı ülkelerin 30 Ocak 2017 İtibariyle Kredi Notları
Ülke S&P Moody’s Fitch 
ABD AA+ Aaa AAA 
Almanya AAA Aa1 AA+ 
Rusya BB+ Ba1 BBB-
Malezya A- A3 A-
Brezilya BB Ba2 BB
Çin AA- Aa3 A+
Japonya A+ A1 A
Fransa AA Aa2 AA
G. Afrika BBB- Baa1 BBB-
G. Kore AA Aa2 AA- 
Hindistan BBB- Baa3 BBB-
İngiltere AA+ Aa1 AA 
İspanya BBB+ Baa2 BBB+ 
Türkiye BB Ba1 BB+ 

Kaynak: http://www.finansdanismanim.com/ulkelerin-karsilastirmali-kredi-derecelendirme-
notlari/verilerinden derlenmiştir.



Makro İktisat Çalışmaları 565

5. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA 
ALTERNATİF: CDS PRİMLERİ

5.1. CDS Primleri Kavramı
CDS(Credit Default Swap), kredi risk takas primi anlamına gelmektedir. 

Borcun temerrüde düşme durumuna karşı üçüncü kişilerle yapılan 
sigortalama işlemidir (Ulusoy & Yılmaz, 2017). CDS’ler ilk olarak JP 
Morgan tarafından 1995 yılında finans dünyasına tanıtılmıştır. Günümüzde 
CDS’ler, yatırımcıların yakından takip ettikleri finansal araçlardan biridir. 
Ayrıca CDS’ler bir ülkedeki ekonomik gelişmelere ve politik gelişmelere de 
son derece duyarlıdır (Çevik, 2011).

Şekil 1 Riskin Gerçekleşmediği Durum

Şekil 2 Riskin Gerçekleştiği Durum

Yapılan sigortalama işleminde, sigortacıya dönemsel olarak bir risk 
primi ödenir. Borçlunun temerrüde düşmesi durumunda, yatırımcı borç 
senedini sigortalattığı için bir risk primi elde eder. Böylece borç senedini 
nominal değerden tahsil etme hakkı kazanır. Riskin gerçekleşmediği ve 
gerçekleştiği durumlar Şekil 1 ve Şekil 2 üzerinde gösterilmektedir.
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Yatırımcı üçer aylık dönemlerle sigortacıya, tahvilin nominal değeri 
üzerinden prim ödemektedir. Şekil 2’de, riskin gerçekleştiği durumda üçer 
aylık ödemeler kesilir ve sigortacı borç senedinin nominal değerini öder. 
Riskin gerçekleşmediği durumda ise Şekil 1 de görüldüğü gibi yatırımcı, 
primleri sigortacıya vade tarihine kadar ödemeye devam etmektedir 
(Ulusoy & Yılmaz, 2017).

CDS’ler rakamsal ifadelerdir. Rakamın büyümesi ülkenin risk priminin 
arttığını, aynı zamanda da ülkenin borç ödemede temerrüde düşme 
ihtimalini de göstermektedir. CDS primleri son derece hareketli ve 
dinamik bir yapıdadır.  Anlık olarak değişebilmekte, bu özelliği nedeniyle 
kredi derecelendirme notlarından ayrılmaktadır. Piyasayı daha hızlı 
okuyabilmekte, yatırımcılara yol göstermektedir. 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları harf cinsinden notlarını 
açıklamaktadırlar. Ancak aynı harfe sahip birden fazla ülke olabilmesine 
karşın, taşıdıkları risk ve ekonomik gösterge anlamında bu ülkeler, 
birbirlerinden farklı düzeyde olabilirler. Bu da verilen notun doğru bir kıyas 
yapma imkanını ortadan kaldıran bir unsurdur. Oysa CDS’ler rakamsal 
ifadeler olduklarından, ülkeler aynı nota sahip olsalar bile küsüratlı rakamlar 
bile gösterildiği için daha doğru sonuçlar vermektedir. CDS’ler serbest 
piyasada oluştuğu ve ülke risklerini bağımsız bir kuruluş gibi ölçmeleri 
nedeniyle daha güvenilir oldukları söylenebilir (Ulusoy & Yılmaz, 2017).

5.2. Türkiye’nin CDS Görünümü
Türkiye’nin ve diğer ülkelerin CDS puanları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Bu tabloya göre Almanya’nın 9 puanla en düşük CDS primi olduğunu 
görmekteyiz. Primin bu kadar düşük olması borçlanmanın daha kolay ve 
daha düşük faizden olmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin ise CDS notunun 
207 olduğunu görmekteyiz. Almanya’ya kıyasla borçlanmanın daha 
maliyetli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tablo 4: Bazı Ülkelerin CDS Görünümleri
Ülkeler CDS
Brezilya 176
Almanya 9
İrlanda 30
İtalya 121

Japonya 25
Portekiz 107

Rusya 133
İspanya 68
Türkiye 207

Kaynak: www.bloomberght.com verilerinden derlenmiştir, 

http://www.bloomberght.com
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6. SONUÇ

Kredi derecelendirme kuruluşlarının artan önemine karşı kriz ve 
iflaslarda yatırımcıları başarılı bir şekilde yönlendirememesi veya yanlış 
yönlendirmesi sonucu bu kuruluşlar, bir hayli eleştirilmiştir. Yeni seçenekler 
gündeme gelmiş ve CDS primleri bu noktada güçlü bir alternatif olmuştur. 
CDS primlerinin dinamik yapısı ve rakamsal göstergeleri ülkelerin 
değerlendirilmesi aşamasında daha doğru sonuçlar vermektedir. Her 
ülkenin alacağı rakam, sayısal bir değer olduğu için karşılaştırma için daha 
sağlıklı analiz yapma imkânını vermektedir. Oysa Kredi Derecelendirme 
Kuruluşlarının notlarına baktığımızda aynı notu alan ülkeler görmekteyiz. 
Ancak ülkeler, aynı notu alsalar bile aynı ekonomik performansa sahip 
olamamaktadırlar. Bu nedenle analizler doğru sonucu verememektedir. 
Objektif kararlar verememe gibi eleştirilere de maruz kalan kredi 
derecelendirme kuruluşları yerine, daha bağımsız bir finansal araç şarttır. 
Bu araçlar içerisinde ise CDS primleri güçlü bir alternatif olmaktadır. 
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KÜRESELLEŞME, EKONOMİK BÜYÜME ve DEVLETİN ROLÜ

GLOBALIZATION, ECONOMIC GROWTH AND THE ROLE 
OF THE STATE

Emel YILDIZ1

ÖZET

Keynes piyasa mekanizmasının tek başına makroekonomik sorunları çözmekte 
yetersiz kalacağını, devletin “görünmez el”in yerine geçerek ekonomiye müdaha-
lesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Keynes’in sosyal devlet vurgusu, ekonomik 
sorunların çözülememesi halinde, toplumsal patlamalara yol açacağı öngörüsüne 
de dayanmaktadır. Neoliberal iktisatçılar ise; kamu sektörünün verimsiz çalışarak, 
kaynakların etkinsiz kullanımına yol açtığını ve devletin ekonomiye müdahalesi-
nin rekabeti olumsuz etkilediğini savunmaktadır.

Devletin ekonomik hayattaki rolüne yönelik farklı görüşler bulunmaktadır. 
Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve politik alanlarda etkili olan küreselleşme 
süreci, ülkelerin refah farklılıklarını daha belirgin hale getirmiştir. Bu farklılıklar 
devletin rolünün daha fazla sorgulanmasına neden olurken, diğer taraftan küre-
selleşmenin en çok eleştirilen boyutlarından biri de devletin ekonomik, siyasi ve 
sosyal otoritesinin zayıflamasına yol açtığı şeklindedir. 

Küreselleşme sürecinde ülkelerin ekonomik büyüme deneyimleri ulus devlet-
lerin, kamu gelirleri ve kamu harcamaları ile önemli gelişme farkları yarattıkları-
nı ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı küreselleşme sürecinde, istikrarlı bir 
ekonomik büyümenin sağlanabilmesi ve elde edilen refahın paylaşımında devletin 
rolünün değerlendirilmesidir. Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılarak yapı-
lan değerlendirmeler ile güçlü piyasa ve güçlü devletin birbirinin alternatifi değil, 
tamamlayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, Devlet

ABSTRACT

Keynes has argued that the market mechanism alone will be insufficient to 
solve macroeconomic problems and that the state’s intervention in the economy 
by replacing the “invisible hand” is needed. Keynes’s emphasis on the social state is 
also based on the anticipation that if economic problems cannot be resolved, this 
will lead to social explosions. Neo-liberal economists, on the other hand, argue that 
the public sector leads to the inefficient use of resources by working inefficiently 
and that the state’s intervention in the economy negatively affects competition.

There are different opinions about the role of the state in the economic life. 

1     Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi, emelyildiz@trakya.edu.tr
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The globalization process, which is influential in economic, social, technological, 
cultural and political fields, has made the welfare differences of countries more 
prominent. While these differences lead to further questioning of the role of the 
state; on the other hand, one of the most criticized dimensions of globalization is 
that it leads to the weakening of the state’s economic, political and social authority. 

The economic growth experiences of countries in the globalization process 
reveal that nation states have created significant development differences along with 
public revenues and public expenditures. The aim of this study is to evaluate the 
role of the state in achieving stable economic growth in the process of globalization 
and sharing the welfare obtained. By benefiting from the experiences of developed 
countries, it is concluded that the strong market and strong state are not alternative 
to each other but complementary to each other. 

Keywords: Globalization, Economic Growth, State

GİRİŞ

Küreselleşme ve ulus devlet olgusu giderek artan biçimde birlikte ele 
alınmaktadır. Merkantilizm ile başlayan ekonomik sistemlerin refah 
arayışlarında, piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri yapacak 
“güçlü devlet” vurgusu Klasik Ekol’de yerini “görünmeyen el” ifadesi ile 
liberal yaklaşıma ve piyasa dinamiklerine bırakmıştır. 1929 Bunalımının 
Klasik Ekol öngörüleri ile aşılamamasının ardından Keynes’in “müdahaleci 
devlet”in gerekliliğine dikkat çekmesi görüşü yankı uyandırmıştır. 1970’li 
Yıllar ile ortaya çıkan ekonomik sorunlar bu sefer de neoliberal politikaları, 
“devlet müdahalesinin piyasa verimsizliğinin ve başarısızlıklarının nedeni 
olduğu” görüşü ile popüler hale getirmiştir. 

Neoliberal iktisatçılar kamu sektörünün verimsiz çalıştığını, bu sebeple 
elindeki kaynakları değerlendiremediğini, devletin işletmeci kimliğinin 
olmasının rekabeti olumsuz etkilediğini özellikle vurgulamakta ve bu 
işlerin özel sektör tarafından yapılması gerekliliği üzerinde durmaktadırlar 
(Ellwood, 2000: 54).

Neoliberal politikalar dünya genelinde Dünya Ticaret Örgütü(WTO), 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB)gibi kuruluşların 
önerdiği standart ekonomi politikalarını gündeme getirirken ulus devletin 
politika yapıcı yönü ve ekonomide denetim gücü erozyona uğramıştır. 
Böylece uluslararası sermayeyi temsil eden küresel işletmelerin giderek 
artan gücü, ulus devletin otoritesinin yerine geçebilmiştir. 

Ekonominin küreselleşmesi, dünya çapında ekonomik örgütlenmelerin 
hız kazanmasını, serbest ticaretin yayılmasını, sermaye hareketlerinin ola-
ğanüstü serbestliğini ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin genişlemesini 
beraberinde getirmiştir. Değişen bu ekonomik düzende çok uluslu şirket-



Makro İktisat Çalışmaları 571

lerin sayısındaki artış, bu firmaların vergilendirilmesi, denetimi ve tabi 
olacakları kuralların düzenlenmesi yetkisi gibi konularda ulus devletlerin 
rollerinin giderek daha yoğun biçimde sorgulanmasına neden olmaktadır.

Küreselleşme ile üretim alanlarının gelişmesi bazı ulus devletlerin, 
geri kalmış ülkelerdeki ucuz işgücü ve doğal kaynaklara ulaşmasını 
kolaylaştırmıştır. Bu kolaylık gelişmiş ülkelerde üretim maliyetlerinin 
düşüp, karlılıklarının artmasına, kendi ekonomilerinde üretim, istihdam 
ve gelirin iyileşmesine imkân verirken, diğer taraftan sömürge kültürünün 
oluşumuna paralel bir gelişme izlemiştir. 

SSCB’nin ve Berlin Duvarı’nın yıkılması, ABD’nin ve batının ekonomik 
ve siyasal anlamda dünya üzerindeki egemenliğinin artması, çok uluslu 
şirketlerin dünya ekonomisindeki etkilerinin artması, finans piyasalarının 
uluslararası hale getirilmesi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişip 
yaygınlaşması, kültürel zenginliklerin azalıp standart kültürel değerlerin 
benimsenmesi küreselleşmenin bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu bileşenler 
piyasa- devlet ilişkisinin optimum biçimde kurulmasının başarıldığı 
ülkelerde refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Bu 
ilişkinin kurulamadığı ülkelerde ise daha çok sosyo-ekonomik sorunlarla 
karşılaşılmaktadır.

Küreselleşme zenginliğin ve yoksulluğun, gücün ve güçsüzlüğün, 
özgürlüğün ve kısıtların, geri kalmışlığın ve gelişmişliğin, kısaca refah 
ile sefaletin arasındaki uçurumun derinleşmesine yol açmıştır. Kuşkusuz 
küreselleşme olumsuz etkiler yanında, olumlu etkilere de yol açmıştır. 
Küreselleşme genel bir değerlendirme ile ülkelerde, kurumsal ve piyasa 
mekanizmalarının başarılarına paralel olarak olumlu ya da olumsuz etkilere 
yol açmaktadır. Nimeti de, külfeti de olan küresel gelişmeler, ülkelerin 
küreselleşmeye yaklaşımına göre, farklı yönleriyle etkiler yaratmaktadır.    

Bu çalışmanın amacı devletin rolünü, kalkınmanın ön koşulu olan 
istikrarlı bir büyüme ve küreselleşme süreci içinde ele almaktır. Bu 
amaçla küreselleşme, ülke örnekleri, deneyimleri ve teorik çerçeve ilişkisi 
ile incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Piyasa ve ulus devletin 
birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğu Güney Kore gibi büyüme 
mucizesi kabul edilen ülke deneyimleri ile de açıkça ortaya konmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerin elde ettiği başarıların, gelişmekte olan ülkelere 
aktarılması refahın yaygınlaşmasını sağlamakta, yoksulluk ve istikrarsızlık 
gibi sorunların çözümüne de destek olmaktadır. 

Ekonomik büyüme başarılarının elde edilebilmesinde belirleyici 
olan iyi kurumsal yapının kurulup, piyasa çıkarları ile toplumsal 
çıkarların gözetilebilmesi, devletin müdahaleci değil “düzenleyici” görevi 
üstlenmesini gerektirmektedir. İyi büyüme için, iyi kurumların gerekliliği 
öne çıkmaktadır. 
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1. KÜRESELLEŞME

Net bir tanımı olmasa da küreselleşme Anthony Giddens’ın ifadesiyle  
“Uzak yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği, yerel oluşumların çok 
uzaklardaki olaylarla biçimlendiği ya da tam tersinin söz konusu olduğu 
yollarla dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması” olarak 
tanımlamaktadır (Giddens, 2004: 69).

Küreselleşme;  ekonomik, siyasi, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla 
dünyada yaşanan genel değişimleri anlatan bir kavramdır. Dünyanın tek 
bir köyden oluşuyormuşçasına standart bir yapıya dönüşümünü ifade 
eden küreselleşme, ekonomik boyutunun daha çok öne çıkması nedeniyle 
kapitalizm ile ilişkilendirilerek de ele alınmaktadır. Küreselleşmenin 
tarihsel olarak çeşitli aşamalardan geçtiği kabul edilmektedir.

1490’lı Yıllarda Merkantilist yaklaşım, “güçlü ulus devlet” ve sömürgecilik 
anlayışını gündeme getirmiştir. 1890’lı Yıllarda Sanayi Devrimi teknolojik 
gelişme ve üretim artışlarına bağlı olarak yeni hammadde kaynaklarına ve 
artan üretim için yeni pazar arayışlarına neden olmuştur.  Bu aşamada Adam 
Smith’in yazdığı “Ulusların Zenginliği” adlı eserde, devletin ekonomiye 
müdahalesine gerek kalmaksızın, piyasa mekanizmasının, ekonominin 
tam istihdamda dengeye ulaşmasını sağlayacağını savunan liberal yaklaşım 
küreselleşme açısından adeta bir kırılma noktası olmuştur. 

Sanayi Devrimi ile hız kazanan ekonomik büyüme, liberal politikalar 
çerçevesinde piyasa lehine yapılan düzenlemelerle önemli gelişmeler 
göstermiş ve kapitalizm felsefesi de güçlü taraftarlar kazanmıştır. 1970’li 
yıllarda çok uluslu şirketlerin doğmasının ardından, 1990 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla kapitalizm, tek 
kutuplu dünya düzeninde sosyalizme karşı nihai zaferini ilan etmiştir. 

Uygulanan liberal politikalar ve artan sermaye hareketliliği ile 21. 
yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ekonomik, 
kültürel, sosyal ve politik boyutlarıyla bireylerin ve devletlerin yaşam 
alanlarında etkili olan bir kavram olarak küreselleşme daha da  ön plana 
çıkmıştır. Geçirdiği tarihsel süreç de dikkate alındığında küreselleşme 
“ulusal ekonomilerin dünya piyasalarıyla eklemlenmesi ve bütün iktisadi 
karar süreçlerinin giderek dünya kapitalizminin sermaye birikimine yönelik 
dinamikleriyle belirlenmesi” (Yeldan,2004:13) olarak tanımlanabilmektedir. 

Küreselleşme, uluslararası şirketlerin uluslararası yatırım 
stratejilerinde, özellikle üretimin yerel olmaktan çıkarılıp farklı bölgelerde 
gerçekleştirilmesini içeren yeni bir dünya düzeninin belirlenmesine yol 
açmıştır (Sjolander, 1996: 605-606). Küreselleşme ile uluslararası sermaye 
gücünü ekonomik anlamda arttırırken, politik anlamda da ulus devletin 
güç kaybetmesine yol açtığı yönünde eleştirilere de neden olmaktadır.
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Küreselleşme ulaştığı geniş boyutta ulus devletin meşru güç ve otoritesini, 
çok uluslu şirketlerle paylaşmasına neden olmuştur.  Bu paylaşımın sonucu, 
ekonomik ve sosyal faydayı gözeten ulus devletin yerine, ekonomik kar 
maksimizasyonunu hedefleyen kapitalizmin egemenliğinin artması 
olmuştur. Diğer taraftan WTO, IMF ve WB gibi kuruluşların da etkisiyle 
güçlenen liberalleşme ve teknolojik gelişmeler sermaye hareketlerinin çok 
daha hızlı hareketine imkân vermiş, bu süreç ulus devletlerin ekonomik 
alandaki egemenliklerinin aşınmasına neden olmuştur.

Küreselleşme, ulusların dünya ekonomisinde üretim ve finans 
önceliklerinin değişmesini ve ekonomik sınırların ortadan kalmasını 
ifade etmektedir(Moran, 1998: 35). Küreselleşme sadece ulusların 
yakınlaşmasına veya uluslararası birleşmelere yol açmamakta, aynı 
zamanda ulus devletlerin egemenlik hakkını aşındırmakta, ulus devletleri 
uluslararası sistemde yeniden konumlandırmakta ve ulus devletlerin klasik 
düşman algısının da ötesinde yeni risk ve tehlikelerle (Giddens, 2000: 153) 
yüz yüze kalmasına neden olmaktadır.

Küreselleşme olumlu ve olumsuz olmak üzere pek çok etki yaratarak 
bireylerin, toplumların ve devletlerin üzerinde izler bırakmaktadır. 

Küreselleşmenin Olumlu Yönleri: 
-Küreselleşme daha geniş pazarlara yönelik daha çok üretimin 
yapılmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır,

- Üretim ve gelir düzeyinde hızlı ve büyük artışlar gerçekleşmiştir,

- Sermaye hareketleri, hızlı ve önemli artışlar göstermiştir,

- Küresel boyutta potansiyeller gözetilerek artan kredi ve yatırım 
olanaklarını kullanma imkânı bulunmuştur, 

-Sermayenin mobilitesinin artmasıyla, yabancı yatırımlarda ve 
ekonomik faaliyetlerde gelişme sağlanmıştır,

-Uluslararası yatırımlar yeni iş imkânları yaratmış, istihdamın ve 
beşeri sermayenin gelişmesine katkı sağlamıştır,

-Bilgi ve teknolojik gelişmelerin yayılma alanları ve hızları artmıştır, 

- Küresel pazarlara ulaşım imkânları ve ekonomik entegrasyonlar 
artmıştır,

-İnsan hakları, çalışma koşullarının iyileşmesi, ekolojik denge, 
demokrasi ve eşitsizlikler gibi konulara yapılan vurgular atmış, söz 
konusu alanlarda standartların iyileşmesi hedeflenmiştir,

- Ülkeler arasında ekonomik işbirlikleri, askeri savaşların azalmasına, 
barışın gelişmesine katkı sağlamıştır,
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-Ekonomik işbirlikleri, kültürel paylaşımların ve hoş görünün 
artmasına katkı sağlamıştır, 

-Yabancı yatırımlarla, yatırımlara ev sahipliği yapan ülkelerde tasarruf 
ve teknoloji açıklarının giderilmesine katkı sağlanmıştır,

-Kalkınmış ülkelerdeki gelişmeler, gelişmekte olan ülkelere ulaşarak 
pozitif dışsallıklar yaratmış, refahın yaygınlaşması sağlanmıştır.

Küreselleşmenin Olumsuz Yönleri:
- Küreselleşmenin en çok eleştirilen boyutlarından biri olan de 
regülasyon; devletin ekonomik, siyasi ve sosyal otoritesinin zayıflaması 
yönündedir,

-Küreselleşmenin kurumsal yönünü oluşturduğu söylenebilen IMF, 
WTO gibi kuruluşların ülkelerin tarihsel, siyasal, ekonomik, kültürel 
ve toplumsal yapılarındaki farklılığı göz ardı eden standart önerileri, 
gelişmekte olan ülkelerin yapısal sorunlarını gidermede yetersiz kalmış 
ve sorunların derinleşmesine yol açabilmiştir,

-Uygulanan ekonomi politikaları ile, daha çok piyasa tercihleri 
gözetilmiştir,

-Nitelikli işgücü talebi artarken, piyasa tercihleri doğrultusunda 
uygulanan istihdam politikaları ile niteliksiz nüfus ve niteliksiz işgücü 
“yoksulluk kısır döngüsü” ne girmiştir, 

- Artan pazarlar için, üretim düzeyinin de artması çevre tahribatına 
yol açmıştır,   

-Küreselleşme ile az gelişmiş ülkeler ucuz işgücü ve hammadde 
kaynağı olup, işlenmemiş ve katma değeri düşük ürünler ihracatçısı 
konumunda iken, gelişmiş ülkeler katma değeri yüksek bilgi 
teknolojileri ürünlerinin ihracatçısı olarak uluslararası ticaretin 
kazançlı tarafı olmuştur, 

-Tüketim eğilimi yüksek olan az gelişmiş ülkelerde ithalat ve ithal 
malları tüketimi artarken, dış ticaret açıkları ve yerli üretimin azalması, 
beraberinde işsizliğin de artmasına neden olmuştur,  

- Gelir dağılımı eşitsizliği, bireyler ve devletler düzeyinde derinleşmiştir,

-Küresel sermayenin spekülatif faaliyetlere yönelmesi, faizin yüksek 
olduğu ülkelerde kısa dönemde parasal rahatlama sağlasa da kriz 
zamanlarında, sermayenin kaçışıyla krizleri tetiklemiştir,

- Sermaye hareketliliğiyle beraber krizlerin görülme sıklığı da artmış,  
entegre hale gelen ekonomilerde krizler daha kolay yaygınlaşır hale 
gelmiştir,
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-Ulus devletlerin güç kaybı, kayıt dışı ekonominin yaygınlaşmasına 
neden olurken,  kalkınmaya yönelik alınan önlemlerin de ihmal 
edilebilmesine yol açmıştır.

Küreselleşme, milyonlarca yoksul işçi ve ailesine iyilik yapmış olsa da, 
yerel düzenleyici ve politik kuruluşların desteklediği ulusal piyasaların 
aksine, küresel tekellerin var olduğu, ancak küresel bir otorite, güvenlik ağı 
ve demokrasinin olmadığı küresel piyasalar istikrarsızlık, verimsizlik ve 
zayıf popüler meşruluğa  da sahne olmuşlardır(Rodrik, 2011: XV).

2018 Yılında Küresel Görünüm; -7,5 milyarlık dünya nüfusu, 

    - 3,5 milyar çalışan insan, 

    - 76,3 trilyon Dolarlık küresel hasıla, 

    - 16 trilyon Dolarlık küresel ihracat, 

    -1,4 trilyon Dolarlık yıllık doğrudan 
yabancı sermaye hareketine sahiptir. 

Sanayi Devrimi ile hız kazanan üretim ve gelir artışları, 1990 sonrası 
neoliberal politikalar çerçevesinde küresel boyutlara taşınmıştır.  Tablo 1’de 
görüldüğü gibi küresel boyutta 1970 yılında 923 $ olan kişi başına gelir, 2016 
yılında 10.224 $ düzeyine yükselmiştir. Küresel hasıla ise aynı dönemde 3,4 
trilyon $ düzeyinden 76,349 $’ a ulaşmıştır. Ancak, küresel gelişmeler her 
bireye ve her ekonomiye artan refahı adaletli biçimde ulaştıramamıştır.  

Tablo 1: Küresel Nüfus ve Hasıla Artışı (1970-2016)

1970 2016

Nüfus 1000 Kişi 3.682.488 7.466.964
Küresel Hasıla Trilyon $ 3,4 76.349
Kişibaşına Milli Gelir $ 923,28 10.224,90

Kaynak: Dünya Bankası verilerinden derlenmiştir

1970 yılında yaklaşık 3,7 milyar olan dünya nüfusu 2016 yılı sonunda 
7,4 milyara yükselmiştir. Mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda 
2050 yılında bu nüfusun 9,8 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir.  Diğer 
taraftan, 2016 yılı itibariyle dünya nüfusunun % 81,8’i gelişmekte olan,          
% 14,1’i gelişmiş, % 4,1’i ise geçiş ülkelerinde (eski Doğu bloğu ülkeleri) 
bulunmaktadır. 2050 yılında, bir küresel nükleer veya biyolojik savaş olmazsa, 
bu dağılımda gelişmekte olan ülkelerin payının (%85,4) artması, gelişmiş 
(%11,5) ve geçiş ülkelerinin (%3,2) ise azalması beklenmektedir(EBSO, 
2018:4-5). Talep yönüyle  de ekonomik büyümenin kaynağı olan nüfusun 
ve artış hızının gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşması, yoksulluk ve 
kalkınma problemlerinin çözümünü daha da önemli kılmaktadır. 
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Üzerinde yaşadığımız dünya, büyük tezatları resmeden bir tablo ortaya 
koymaktadır. Bazı ülkeler büyük bir zenginlik ve refaha sahipken, dünya 
nüfusunun yaklaşık üçte ikisi standartların altında gelirlerle geçinmeye 
çalışmaktadır. Düşük okur-yazarlık oranları, kötü barınma koşulları, yetersiz 
sağlık ve eğitim hizmetleri ve kötü beslenme, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin 
Amerika’da yaygın durumdadır. Bu gerçekler artık göz ardı edilemeyecek 
durumdadır. Yoksulluk olgusu entelektüel düşünce ve politik çevrelerde, 
daha önce görülmemiş derecede yer bulmaktadır (Bhagwati, 1966: 9).

Küreselleşme zenginliğin ve yoksulluğun, gücün ve güçsüzlüğün, 
özgürlüğün ve kısıtların, geri kalmışlığın ve gelişmişliğin, kısaca 
refah ile sefaletin arasındaki uçurumun derinleşmesine yol açmıştır. 
Kuşkusuz küreselleşme olumsuz etkiler yanında, olumlu etkilere de yol 
açmaktadır. Gelişmiş ülkelerin elde ettiği başarıların, gelişmekte olan 
ülkelere aktarılması refahın yaygınlaşmasını sağlamakta, yoksulluk ve 
istikrarsızlık gibi sorunların çözümüne de destek olmaktadır. Bu süreçte 
devletlerin, ülkelerini küreselleşmeye dahil etmeye yönelik düzenlemeleri 
önemli bir rol oynamaktadır.

2. EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ

Solow Modeli ve İçsel Büyüme Modelleri, bir ülkedeki fiziksel ve beşeri 
sermaye birikim hızı ile teknolojik ilerleme hızının, ekonomik büyümenin 
temel belirleyicileri olduğunu savunmuşlardır. Ancak ilerleyen dönemde 
bu saptama “sermaye birikimi ve teknoloji bazı ülkelerde neden yetersizdir” 
“sermaye birikimi ve teknolojik ilerleme hızının belirleyicileri nelerdir” 
sorularını gündeme getirmiştir. Bu soruları cevaplandırmaya yönelik 
bakış açısı ile büyümenin kaynakları iki gruba ayrılarak ele alınmaya 
başlanmıştır(Ünsal, 2016:278-284).

1- Büyümenin Dolaysız- Yaklaşık Belirleyicileri:

- Fiziksel ve beşeri sermaye birikimi

- Teknoloji düzeyi, icatlar, inovasyon

2- Büyümenin Dolaylı- Temel -Dip Belirleyicileri: 

-Coğrafya 

-Kültür

-Dışa açıklık ve entegrasyonlar

-Kurumlar şeklinde ifade edilmiştir.                          

Büyümenin temel-dolaylı belirleyicileri, dolaysız belirleyicileri 
etkileyerek ülkelerin gelişmişlik düzeylerine yansımaktadır. Büyümenin 
temel belirleyicileri açısından daha iyi konumda olan ülkeler sermaye 
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birikimi ve teknoloji açısından daha yüksek avantaja sahip olup, daha 
hızlı büyüme göstermektedirler. Ülkelerin temel belirleyicilerindeki 
farklılıkların, zaman içinde, ülkelerin gelir farklılıklarının derinleşmesinin 
de temel nedenlerini oluşturduğu kabul edilmektedir.

Büyümenin temel belirleyicilerinden ülke coğrafyasının; iklim, iklimin 
bireylere etkisi, doğal kaynaklar, pazarlara yakınlık ve dış ticaret yoluyla 
büyümeyi etkilediği düşünülmektedir.

Bu konuda genellemelerin yapılmasının çok doğru olmadığı ifade 
edilebilir. Örneğin Japonya, Belçika doğal kaynaklar yönünden fakirken, 
zengin ülkeler arasında yer almakta; Afganistan doğal kaynaklar yönünden 
zenginken fakir ülkeler arasında yer almaktadır. 

Doğal kaynaklar ile ülkelerin büyüme ilişkileri literatüre “Kaynakların 
Laneti” ve “Hollanda Hastalığı” olmak üzere iki kuramı kazandırmıştır. 
Doğal kaynaklar yönünden zengin olup da, fakir olan ülkelerin durumu 
Sachs ve Warner(1995) tarafından ele alınmış ve Doğal Kaynakların 
Laneti (The Curse of Natural Resources) olarak literatüre girmiştir. Sachs 
ve Warner tarihsel deneyimlerden yola çıkarak,  doğal kaynak açısından 
fakir olan ülkelerin doğal kaynak zengini olan ülkelerden daha iyi büyüme 
performansı gösterdiklerini ve ülkelerin sahip oldukları doğal kaynaklar ile 
büyüme performansı arasında negatif ilişki olduğunu saptamışlardır. 

Tarihte doğal kaynaklar ve büyüme ilişkileri farklılıklar göstermektedir. 
17. Yüzyılda doğal kaynak bakımından fakir olan Hollanda  kolonileri 
sayesinde çok sayıda altın ve gümüş kaynaklarına sahip İspanya’dan 
daha zengindir.  19. ve 20. Yüzyılda İsviçre ve Japonya gibi doğal kaynak 
bakımından fakir olan ülkeler, Rusya gibi doğal kaynak zengini bir ülkeden 
daha hızlı büyümüştür. Doğal kaynak bakımından fakir Asya’daki yeni 
sanayileşen Güney Kore, Tayvan, Hon Kong ve Singapur gibi ülkelerin petrol, 
doğalgaz başta olmak üzere doğal kaynak zengini pek çok ülkeye göre 20. 
Yüzyılın sonlarında göstermeye başladıkları çok iyi büyüme performansları 
ve kalkınmaları bu konuda verilebilecek örneklerdendir(Ulucak, 2016:86).

 “Hollanda Sendromu” veya “Aşırı Sıcak Para Hastalığı” olarak da 
adlandırılan durum ise 1960’larda Hollanda’da Kuzey Denizi’nde doğal 
gaz bulunması sonrasında ulusal para birimi olan Florin’in değerinin 
aşırı derecede artmasını takiben, ithalatın daha ucuz hale gelip artmasına 
karşın ihracatın azalmasına yol açmasıyla gözlenmiştir. Bütün bunlar ise, 
sanayileşmede gerilemeye neden olmuştur (Adenauer & Vagassky, 1998:177). 
Hollanda Hastalığı (Dutch Disease) olarak adlandırılan bu durum,  doğal 
gazın keşfiyle başlayan zenginleşme sürecinin, ülkeye aşırı derecede döviz 
girişi ve ulusal paranın aşırı değerli hale gelmesine yol açarak, ülkenin 
rekabet gücünü zayıflatmasına ve sanayisizleşmesine bir başka ifadeyle diğer 
sektörlerde üretimin ihmal edilmesine yol açmasını anlatmaktadır.
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Doğal kaynak zenginliği, üretimde ve bölüşümde etkinlik sağlanamaması 
halinde hükümetleri zayıflatmaktadır.  Hükümetlerin zayıflaması sosyal 
çatışmaları önleme ve çözme becerilerini azaltıp, eğitim ve sağlık gibi 
kamusal hizmetlerin sağlanmasını güçleştirmektedir(Ross, 2003: 25). 
Dolayısıyla doğal kaynak zenginliği,  ancak hükümetler tarafından 
yönetilebilirse ülkelerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Doğal kaynaklar 
hükümetlere daha fazla gelir imkânı sağlarken, bu gelirin etkin istihdam ve 
yatırım politikaları ile değerlendirilmesi, ekonomik ve toplumsal faydayı 
arttıran bir etki yaratabilmektedir.  

Büyümenin temel belirleyicilerinden kültür ise; ülkedeki tasarruf 
eğilimi, çalışkanlık, yeniliklere açıklık, demokrasi ve modernite gibi 
konuları kapsamakta burada da hükümetlerin uyguladığı eğitim ve kültür 
politikaları belirleyici olmaktadır. 

Büyümenin temel belirleyicilerinden ticaret ve entegrasyon ise Rodrik 
tarafından savunulan “dışa açıklığın kalkınma stratejisinin bir parçası 
olduğu, ama kalkınma stratejisi yerine geçemeyeceği” (Rodrik,1999:14) 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Ekonomik büyümeye ilişkin dördüncü ve en önemli temel belirleyici 
kurumlardır. Nobel ödüllü North,  kurumlar ve kuruluşlar yoluyla 
bireylerin tercih kümelerinin ve sınırlarının belirlendiğini bunun 
da ülkeler arasında farklı biçimlerde düzenlendiğini ifade etmiştir. 
Kuruluşlar; siyasi partiler, belediye meclisi gibi siyasi oluşumlardan, şirket, 
kooperatif, sendika gibi iktisadi oluşumlardan; kilise, spor kulübü gibi 
toplumsal oluşumlardan ve okul, üniversite gibi eğitim oluşumlarından 
meydana gelmektedir.

Kuruluşlar belirli amaçlara ulaşmayı hedefleyen bireylerden 
oluşmakta, kurumlar da bireyler arasındaki ilişkilerin istikrarlı olmasını 
sağlamaktadır. Kurumlar mülkiyet haklarını korumak gibi işlevleri 
üstlenmektedir. Kurumlar ve kuruluşlar zamanla birbirlerini etkileyerek 
değiştirirler(North,1990:10-15). İyi kurumlar iyi büyümeye, kötü kurumlar 
ise kötü büyümeye zemin oluştururlar.

Küreselleşme olgusunun etki alanları ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel, 
teknolojik, coğrafi ve ekolojik boyutlarda ele alınsa da ekonomik boyutu 
bir çok nedenle öne çıkmaktadır. Ekonomik gelişmenin göstergesi olarak 
gayrisafi yurtiçi hasıla ve kişi başına düşen milli gelir gibi parasal ölçülerin 
kullanılması, ekonomik faaliyetlerin, sermaye hareketlerinin ve dünya 
ticaretinin önemli ölçüde artması küreselleşmenin ekonomik boyutunu 
öne çıkaran nedenlerdendir.  
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Tablo 2: Küresel Ekonomide Uluslararası Ticaret ve Büyüme Gelişmeleri (2013-
2017)

2013 2014 2015 2016 2017

Küresel Hasıla(trilyon 
Dolar)

73,5 78 73,6 75,3 79,3

Büyüme Hızı ( %)

Dünya 2,9 3,4 3,4 3,2 3,6

 Gelişmiş Ülkeler 1,2 1,9 2,2 1,7 2,2

 Gelişmekte Olan Ülkeler 4,5 4,6 4,3 4,3 4,6

Küresel Ticaret Hacmi(%) 2,9 3,9 2,8 2,4 4,2

İthalat

Gelişmiş Ülkeler 1,5 3,8 4,6 2,7 4

Gelişmekte Olan Ülkeler 5 4,5 -0,9 2 4,4

İhracat

Gelişmiş Ülkeler 2,7 3,8 3,8 2,2 3,8

Gelişmekte Olan Ülkeler 3,5 3,5 1,8 2,5 4,8

Kaynak: www.imf.org, IMF, World Economic Outlook Database October, 2017.

Tablo 2’de  2013-2017 döneminde gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş 
ülkelere göre daha hızlı büyüdüğü  ve küresel ticaret hacminde  gelişmekte 
olan ülkelerin 2017 yılında  daha büyük paylara sahip olduğu  görülmektedir. 

Diğer taraftan, 2017 yılında dünya ticaret hacminin artış hızının % 4,2 
oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu oran, 2016 yılına göre % 1,8 
düzeyinde artış anlamına gelmektedir. 

1971-2016 döneminde büyüme hızı dünya geneli için % 3, gelişmiş 
ülkeler için % 2,5, geçiş ülkeleri için %e 2,3 ve gelişmekte olan ülkeler 
için % 4,9 olmuştur. Küreselleşme ve sermaye dolaşımının serbestleşmesi, 
sermaye hacminin artmasını ve sermaye hareketlerinin hız kazanmasını 
sağlamıştır. Brettoon Woods sisteminin yıkılmasından sonra 1973 yılında 
günlük döviz alım satım işlemleri 15 milyar $ iken,  1992 yılında 900 
milyar $’a, 2000 yılında 1 trilyon $’a ulaşmıştır. Ancak bu işlem hacminin  
% 98’i spekülatif amaçlı iken % 2’lik kısmının ticari işlemlerden oluştuğu 
hesaplanmıştır(Khor,2000:12). Küreselleşme sürecinde sermayenin 
üretim alanındaki kullanımının, büyük ölçüde spekülatif alanlara kaydığı 
ifade edilebilmektedir.  

http://www.imf.org
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3. DEVLETİN ROLÜ

Coğrafi keşifler sonrasında oluşturulan sömürgelerden elde edilen 
hammaddelere ve ucuz işgücüne dayalı,  maliyetleri düşüren üretim 
tarzı burjuvazinin üretimini ve kazancını artırmasına büyük bir katkı 
sağlamıştır. Burjuvazi,  ekonomik olarak güçlendiği ortamı sürdürülebilir 
kılmak için siyasal aktörlerden özerk bir konum olarak, serbest piyasa 
ekonomisinin işlerlik kazanmasını gerekli görmüştür. Bu yapının sadece 
ekonomik alanda düzenleme yapmasının yetersiz kalacağı da(Türe, 2008: 
11) öngörülmüş; burjuvazi, kendi mülkünün siyasal patronu olan baron, 
lord, feodal bey ve kralın etkin olduğu siyasi yapılardan farklı yeni bir 
siyasi yapı arayışına girmiştir. Sermayeyi temsil eden bu sınıf, ekonomik 
çıkarlarının gözetilebilmesi adına akademik, politik ve sosyal desteği de 
gerekli görmüştür.  

İskoçyalı filozof Adam Smith’in 1776 yılında yayınladığı “Ulusların 
Zenginliği’” adlı eserin bilimsel iktisadın miladı olmanın yanında 
kapitalizmin de anayasasını oluşturduğu söylenebilir.  Doğal düzen, 
uluslararası serbest ticaret, işbölümü ve uzmanlaşma fikirleri üzerine 
kurulan liberal yaklaşıma sahip Klasik Ekol, sermaye birikimini de 
zenginliğin kaynağı olarak görmüştür.

Smith’e göre ister ilkel ister uygar olsun her devletin üç temel görevi 
vardır: Savunma, adalet, kamu işleri ve kurumlarının oluşturulması. Bu üç 
işlev, toplumun o anki gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar göstermektedir. 
İktidar ilişkisini kuran ve şekillendiren, hem iktidarın sahip olduğu özellik 
ve güçtür, hem de hükmedilenlerin iktidarı algılayış tarzıdır. Bu temel 
işlevleri yerine getirme şeklinin devleti “sosyal devlet” konumuna getirdiği 
söylenebilse de Smith’e göre uygar devlet, servetin ve servet sahibinin 
güvenliğini sağlamak için kurulup, zamanla gelişip, olgunlaşmaktadır 
(TASAM, 2011). Adam Smith ve kurucusu olduğu Klasik Ekol, devletin 
ekonomiye müdahalesine gerek kalmaksızın, piyasa mekanizmasının, 
ekonominin tam istihdamda dengeye ulaşmasını sağlayacağını 
savunmuştur. 

 Takip eden gelişmeler ışığında devletin tanımı ve ekonomideki rolünün 
ne olması gerektiği de tartışmalara konu olmuştur. Max Weber devleti “Belli 
bir toprak parçasında meşru fiziki güç kullanma tekeline sahip olduğunu 
iddia eden insan organizasyonu” olarak tanımlamaktadır (Heywood, 
2011: 93). Ulus devlet anlayışı açısından dönüm noktalarından biri olarak 
kabul Fransız İhtilali ile  eşitlik, özgürlük, özgür irade gibi kavramlarla 
monarşilerin ve baskıcı uygulamaların önüne geçmeye çalışan J.J Rouseeau, 
J.Locke, J.S.Mill gibi önemli aydınlar öncülüğünde, krallık devletinden, 
meşruiyetini ulustan alan ulus devlete geçişin adımları atılmıştır. 
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Ulusal ekonomide ekonomik birimler; hane halkı, firmalar ve devlet 
olarak ifade edilirken, devletin üstünlüğü kabul görmektedir. Küresel 
ekonomi ile birlikte ise; uluslararası sermaye ve uluslararası kuruluşlar, 
ulus devletin rolünü üstlenebilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD 
önderliğinde IMF, WB ve GATT gibi uluslararası kuruluşların hayata 
geçirilmesi küreselleşme sürecine yeni bir boyut ve ivme kazandırmıştır. Bu 
kuruluşların önerdiği belli ekonomi politikaları bir yandan küresel bağları 
güçlendirirken, bir yandan da ulus devletlerin karar alma süreçlerini 
uluslararası dinamiklerin etkisi altına almıştır. 

Uluslararası sermaye, uluslararası örgütler ve önerdikleri deregülasyon 
politikaları, ulus devletin ve refah devletinin yerini alırken; sermaye 
kazançları  “rekabet gücü” sağlamak adına adil olmayan biçimde üretim 
faaliyeti dışındaki kazançlardan finanse edilir hale getirilmiştir. Devletin 
kaynakları toplayan ve vatandaşlar arasında adil dağılımını sağlayan rolü, 
bu şekilde erozyona uğramaktadır.

Ulus devletler eskiden kota, ihracat teşvikleri, yüksek gümrük 
tarifeleri gibi dış ticaret politikası araçlarını kullanarak, ulusal pazarı 
dışarıya karşı koruma altına alarak ve ulusal sermayeyi destekleyerek 
ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmişlerdir. 1980’lerden sonra serbest 
ticareti destekleyen politikaların yaygınlaşmasıyla, devletlerin egemenlik 
yetkileri altında ellerinde tuttuğu işlevleri kısıtlanırken, küreselleşme hız 
kazanmıştır (Kazgan, 2000: 237). Kısıtlanan işlevleri arasında,  dış ticaret 
koruma politikalarının etkisinden arındırılması, fiyat sübvansiyonlarının 
kaldırılması, paraların konvertibilitesinin sağlanması, devlet tekellerinin 
kaldırılması, özelleştirilme, mal ve sermayenin dolaşımındaki kamu 
müdahalelerinin kaldırılması gibi uygulamalar gerçekleşmiştir(Kutlu: 
210). Böylece devlet, bir taraftan gerçekleştirilen özelleştirmeler ile kamu 
mülkiyetinin azaltılmasıyla, diğer taraftan da bağımsız para ve maliye 
politikası ile dış ticaret politikası uygulama seçeneklerinin kısıtlanmasıyla 
karşı karşıya kalmıştır (Kazgan, 1994: 42). Bununla birlikte çok uluslu 
şirketlerin karşısında, ülkeler yaptıkları anlaşmalar sonucunda bağımsız 
şekilde dış ticaret politikası uygulama imkânlarını kısmen ulus üstü 
kurumlara devretmişlerdir(Kazgan, 2000: 237). IMF ve WB gibi küresel 
kuruluşların, ülkelerden ulusal kambiyo rejimlerini serbestleştirmesini 
istemeleriyle artık bu ülkelerde de bağımsız para, faiz ve döviz kuru 
politikaları izleme imkânları ortadan kalkmış ve bunun sonucunda bu 
ülkelerin özgün kalkınma hedeflerini gerçekleştirme imkânları büyük 
ölçüde kayba uğramıştır(Yeldan, 2002: 1).

Küreselleşme ile ulus devletler, küresel sermaye üzerindeki denetim 
güçlerini kaybetmektedir.  Küreselleşmenin en çok eleştirilen boyutlarından 
biri olan deregülasyon devletin ekonomik, siyasi ve sosyal otoritesinin 
zayıflaması yönündedir. Bu durumda ortaya çıkan sonuçların en başında 
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sermayenin lehine, sabit gelirlilerin ise aleyhine gelir dağılımının önemli 
ölçüde bozulması gelmektedir. Gelir dağılımı adaletinin bu denli bozulması 
da küreselleşmenin “modern sömürgecilik” olarak algılanması yanında,  
artan sermaye miktarı ve hareketliliğinin denetimsizce seyrinin ekonomik 
krizlere yol açtığı da sıklıkla gündeme getirilmektedir. Bu gelişmeler 
sonucu küreselleşme, sermayeyi güçlendirirken ulus devleti zayıflatan bir 
boyut ortaya çıkarmıştır denilebilir.

Koreli iktisatçı Ha-Joon Chang, bugünün kalkınmış ülkelerinin 
zannedildiği gibi serbest pazar, serbest ticaret politikalarıyla ve temel 
demokratik kurumlarla kalkınmadıklarını “Kalkınma Reçetelerinin  
Gerçek Yüzü” adlı kitabında ülke deneyimleriyle ileri sürmektedir. 
Kalkınmış ülkelerin IMF, WB ve WTO ile birlik olup, kalkınmakta olan 
ülkelere önerdikleri, hatta uygulanmasını şart koştukları politikaların, 
onları kalkındıran politikalardan farklı olduğunu ileri sürmektedir. 
Kalkınmış ülkelerin sanayilerini geliştirmek için tarife koruması ve teşvik 
kullanmalarına karşılık, şu anda gelişmekte olan ülkelere neoliberal 
politikaları önerdiklerini;  kalkınmış ülkelerin onları yukarı çıkaran 
merdiveni ittiklerini ve böylelikle daha yoksul ülkelerin kalkınma 
şanslarını ellerinden aldıklarını “Merdiven İteklemesi” Teorisi ile 
açıklamaktadır(Chang, 2015:7-10). 

Kapitalizmin ve sosyalizmin çatıştığı Soğuk Savaş döneminden, 
kapitalizmin egemenliğini ilan ettiği tek kutuplu dünya düzeninde, 
küreselleşme için uygun zemin de şekillenmiştir. Böylece geniş uygulama 
alanı bulan neoliberal politikalar devletin ekonomiye müdahalesini 
minimize ederken, küresel sermaye etki olarak ulus devletlerin önüne 
geçebilmiştir. Küresel sermaye faaliyet gösterdiği alanları, karlılığını ve 
politikalar üzerinde belirleyici gücünü arttırırken bu süreç halklar üzerinde 
refahın paylaşımına ilişkin sorunların artmasına yol açabilmiştir.

Kalkınma; çok yönlü çaba gerektiren uzun dönemli ve merkezinde 
insanın yer aldığı bir süreç olarak ifade edilmektedir. Toplumsal değişme 
ve gelişme için içsel dinamiklerin sosyal ve ekonomik faydanın gözetilerek 
harekete geçirilmesi önem taşımaktadır.  Kalkınma toplumun beşeri 
ve kurumsal yapısına, tasarruf eğilimine, uzmanlık düzeyine bağlıdır. 
Ekonomik, sosyal, kültürel ve politik özelliklerin zaman ve mekân 
bakımından farklılık göstermesi nedeniyle, her ülkenin kendine özgü 
ayrıcalık ve önceliklerini de dikkate alarak büyüme stratejileri ve kalkınma 
modelleri benimsemesini gerektirmektedir.

Küresel ekonomide refahın bir göstergesi de, ekonomilerin 
uluslararası rekabet güçleridir. Rekabet gücünün elde edilme amacı,  
ülke vatandaşlarının reel gelirlerini, refahını arttırmak ve belli bir yaşam 
düzeyini sağlayabilmektir(Waheeduzzaman & Ryans, 1996: 7-17). Benzer 
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şekilde rekabet gücü, refah yaratabilme gücü olarak da tanımlanmaktadır 
(Aiginger,2006:162). Ulusal rekabet gücü, ülkenin ihracat yeteneği ve dış 
ticaret dengesi ile de ilişkilendirilerek ölçülmektedir.

Devletlerin ekonomiye her müdahalesinin etkin olmadığı ve olamayacağı 
ne kadar doğru bir tespit olsa da iyi planlanmış, bilim ve teknoloji odaklı 
istikrarlı büyüme tabanına yerleştirilmiş, bireylerin refahını arttırmayı 
ilke sayan müdahalelerin piyasanın gücüne de destek olduğu önemli bir 
çıkarım olmalıdır. Bu aşamada devletlerin bir hedefi de ulusal ekonominin 
kalkınması yanında, küresel düzeyde rekabet gücünün de arttırılması 
olmalıdır.  

3.1. İktisadi Ekollere Göre Devletin Ekonomideki Rolü
İktisat okulları tarihsel süreçte devletin ekonomideki rolü ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi farklı bakış açıları ile değerlendirmiştir. Tablo 
2’de iktisat okulları ve devlete yükledikleri görevler görülmektedir. 

Tablo 3: İktisadi Ekollerde Devletin Ekonomideki Rolü

İKTİSADİ 
EKOL

Devletin Rolü Devletin Görevleri

Merkantilizm *Korumacı, güçlü 
devlet
Korumacılık
Sömürgecilik 
yoluyla sermaye 
birikiminin 
sağlanması

-Zenginleşmenin kaynağı  
ticarettir ve dış ticaret fazlası 
yaratılmalıdır, dış ticaret 
fazlası verebilmek için devlet 
müdahalesi gereklidir,
-Ticaret ve sanayinin gelişmesi 
için güçlü devlet gereklidir,
- Devlet, ihracatı özendirip, 
ithalatı kısıtlandırmalıdır

Fizyokrasi Devletin ekonomiye 
müdahalesi,  
ekonomik ve sosyal 
hayata ilişkin 
doğal düzeni 
bozabileceği için 
devlet ekonomiye 
müdahale 
etmemelidir. 
* “Bırakınız 
yapsınlar, bırakınız 
geçsinler”

-Devlet ekonomiye müdahale 
etmemelidir,
-Devlet harcamaları kısılmalıdır,
-Devlet adalet ve güvenlik ile 
ilgilenmelidir  
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Klasik Ekol *Görünmez el -Fiyat mekanizmasının 
çalışması, doğal dengeyi 
sağlayacağı için devlet 
müdahalesine gerek yoktur,
-Devlet sadece fiyat 
mekanizmasının çalışmasını 
sağlamalı ,  özgürlükleri 
korumalıdır.

Keynesyen Okul *Müdahaleci sosyal 
refah devleti

-Serbest piyasa tek başına 
dengesizlikleri çözmekte 
yetersizdir, devlet kamu 
harcamaları ile ekonomiye 
müdahale ederek ekonomiyi 
istikrara kavuşturmalıdır,
-Devlet, kaynak dağılımının 
etkinliğini, fiyat istikrarını, 
tam  istihdamı, gelir dağılımı 
adaletini sağlamalıdır,
-Ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasını organize etmelidir,
-Devlet müdahalesi,  ekonomik 
krizleri önler.

NEOLİBERAL 
YAKLAŞIMLAR

*Deregülasyon,

-Küçük kamu 
kesimi,  
-Ekonomide 
minimum devlet 
payı

- Kapitalizmin önündeki 
engeller kaldırılmalıdır,
-Vergi ve kamu harcamaları 
azaltılmalıdır,
-Kamu denetimi ve kısıtlamalar 
azalmalıdır,
-Yabancı yatırımlar, borçlar ve 
yardımlar genişlemelidir,

Monetaristler *Sınırlı devlet -Devlet güvenlik adalet ve 
diplomasi gibi temel hizmetleri 
yerine getirmelidir,
-Devlet denk ve küçük bir 
bütçeye sahip olmalıdır,

Rasyonel 
Beklentiler

*Etkin olmayan 
devlet

-Düzgün işleyen piyasa 
mekanizması, toplumsal refahın 
artmasını sağlar, devlet, kamu 
harcamaları, vergiler ya da 
para arzı ile kısa dönemde bile 
ekonomiyi etkileyemez, 
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Arz Yanlı İktisat *Minimal devlet; 
devlet olabildiğince 
küçülmeli, piyasanın 
önündeki engeller 
kaldırılmalıdır

-Korumacı devlet politikalarına 
son verilmelidir,
-Uluslararası sermayenin 
önündeki engeller 
kaldırılmalıdır,
-Özelleştirme yapılmalı,
-Vergi yükü azaltılmalı ve bütçe 
denkliği sağlanmalıdır, 

Avusturya İktisat 
Ekolü

*Devletin bireyin 
tercihlerine ve doğal 
dengeye müdahale 
etme hakkı yoktur

-Devlet müdahalesi verimsiz 
ve irrasyoneldir, devletin 
ekonomiye müdahalesi kargaşa 
yaratır devletin tek görevi 
güvenliği sağlamaktır

Anayasal 
İktisatçılar

*Mali yetkileri 
anayasada 
düzenlenmiş devlet

-Devletin yetkileri hem parasal, 
hem mali alanları kapsamalıdır, 
anayasal sınırlamalar olmazsa, 
devletler yetkilerini kötüye 
kullanabilirler.

Kaynak: Yazar tarafından düzenlenmiştir.

Devletin ekonomideki rolü, bu rolün küçültülmesi ekonomik, siyasi, 
kültürel, teknolojik ve toplumsal düzeyde pek çok etkiyi beraberinde 
getirmektedir. Ulus devletin zayıfladığı küreselleşme süreciyle, devletin 
ekonomideki rolünün toplumsal faydadan, çok piyasa mekanizmasının 
faydasını gözetlemeye yöneldiği ifade edilebilmektedir. 

Küreselleşmeyle, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin giderek artan 
hızda değişimi toplumsal faydanın ve piyasa gereksinimlerinin birlikte 
gözetilmesini gerekli kılmaktadır. Bu düzenleme devletin öngörülü 
bir şekilde gelecek dönemdeki ihtiyaçları da dikkate alarak yapısal 
düzenlemeleri yapmasını gerekli kılmaktadır.   

4.DEVLETİN EKONOMİDE AĞIRLIĞININ ARTMASI

1929 Ekonomi Buhranı’nı takip eden yıllarda Almanya ve İtalya’da 
faşizm, kapitalizmi tehdit eden bir rol üstlenirken, Keynesyen Ekol 
müdahaleci devlete refah sağlama sorumluluğu yüklemiştir. Büyük 
Buhranı takip eden yıllarda ortaya çıkan yüksek işsizliği azaltmak, kamu 
maliyesini kullanarak refah devletine ulaşmak, devletten beklenen görevler 
olarak öncelikle belirtilmiştir. İşsizlik tazminatları, yaşlıların sosyal 
güvenliği, ulusal sağlık hizmetleri, yoksulluk yardımları refah devletinin 
genişleyen sınırlarının örnekleri olarak hızlı bir genişleme göstermiştir. 
Devletin büyümeden de sorumlu olması, kamu yatırımlarının, kamu 
işletmeciliğinin dolayısıyla karma ekonominin doğmasına yol açmıştır. 
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Karma ekonomi aslında Türkiye’de de uygulanmış, 1945 yılı sonrasında da 
yaygınlık göstermiştir(Parasız, 2005:81-82).

Azgelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki temel farklılıkların en 
keskin olduğu alan; gelişmiş ülkelerin 1. Sanayi Devriminden önce ulus 
devlet özelliği kazanmış olmaları, modernizasyon anlamında pozitif milli 
siyasetlerini ve tutumlarını yaygın bir kabul ve kararlılık ile sürdürmüş 
olmalarıdır. Az gelişmiş ülkeler ise akılcılık, bilimsellik, çalışma ahlakı, milli 
mal ve kültürel değerlere verilen önem, milli gelişme stratejilerinin formüle 
edilememiş olması gibi sorunları aşamamıştır. Azgelişmiş ve gelişmiş 
ülkeler arasındaki bu farklılıklar, ülkelerin başlangıç şartlarının farklılığı 
olarak gelişme deneyimlerinin de farklı olmasına neden olmuştur(Berber, 
2011: 38-39). Başlangıç noktaları farklı olsa da uzun vadeli büyüme ve 
gelişmenin sağlanabilmesi için, sektörler arası birbirini tamamlayan, 
yenilik ve teknoloji odaklı, kaliteli sosyal ve kurumsal yapının geçerliliğinin 
sağlanması kalkınma için oluşturulması gereken temel zemindir. 

Rostow iktisadi gelişme sürecinde her toplumun beş aşamadan 
geçeceğini varsaymıştır(Rostow, 1969: 17-59):

1. Aşama  Geleneksel Toplum,

2. Aşama  Kalkışa Hazırlık

3. Aşama  Kalkış ya da Hızlı Kalkınma Aşaması

4. Aşama  Olgunluk Aşaması

5. Aşama  Kitle Tüketim -Refah Çağı

Rostow büyüme için çok önemli olan  Kalkışa Hazırlık aşamasında 
devlete düşen çok sayıda teknik göreve vurgu yapmıştır. Bu aşamada 
hükümet modernleşmeyi sağlayacak vergi sistemi ve mali sistemi kurarak 
devamlılığını sağlamalı, ticari pazarların entegrasyonunu sağlamalı, 
belli kesimleri rahatsız etse de ekonomi ve sosyal alanda modernleşme 
için yapılanların koordinasyonunu sağlamalıdır. Devletin kalkınmadaki 
kararlı tutumu, tarım kesimini düzenlemesi, milli kaynakların kullanımını 
organize etmesi ve sosyal sabit sermaye stokunu oluşturması ise kalkış 
aşamasının ön koşuludur. 

Örneğin Amerika’da 1840’lı yıllarda doğuda başlayan demiryolu 
yapımı ve bu amacı destekleyen sanayileşme politikaları ile 1861’de İç 
Savaş’ın çıkışına kadar ülkenin kuzey ve batısında ağır sanayideki gelişme 
ve “kalkış” tamamlanmıştır.  İngiltere’de 1783 yılında, Fransa’da 1830, 
Almanya’da 1850, Japonya’da 1878, Rusya’da 1890, Hindistan ve Çin’de 1952 
olarak belirlenen yaklaşık kalkış yıllarına ait tarihler Türkiye için 1937 
yılıdır(Rostow, 1969:57). Ülke deneyimleri farklılıklar gösterse de Rostow 
kalkınmayı ortak dönemsel adımlarla açıklmaıştır.
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Kuzey Avrupa ülkeleri kalkınma stratejilerinde güçlü devlet anlayışı 
yanında, güçlü bir kamu maliyesi ve diğer tarafta güçlü bireyi aynı modelde 
birleştirmektedir. Devlet, bireylere kendi kapasitelerini yükseltecek ve 
toplumsal eşitliği kuracak olanakları sunmaya yönelik mekanizmalara 
yoğunlaşmaktadır.  Bu yaklaşım, Kuzey Avrupa ülkelerini neoliberalizm ve 
küreselleşmenin getirdiği problemlere karşı daha güçlü kılabilmektedir. Bu 
ülkeler de neoliberalizmden etkilense de,   gelir dağılımı eşitsizliğinin önemli 
ölçüde giderilmiş olması ve bu ülkelerde dayanışmacı uzlaşmacı politikaların 
geliştirilebilmesi olumsuz etkileri bertaraf etmektedir. Kriz dönemlerinde 
de liberal model yerine, toplumsal uzlaşıya dayalı düzenlemeler tekrar 
kurulabilmektedir (Martin,  2012: 80). Kuzey Avrupa modelinin üstün 
yanları olarak kurumsal yapısı öne çıkmaktadır. Bu yapıda;  ücretlerin 
merkezi toplu sözleşme pazarlıklarıyla belirlenmesi, kadınların işgücüne 
katılım oranlarının yüksek olması, vergi tabanının son derece geniş olması, 
kamu hizmetleri alanının geniş olması, kamu istihdamının yüksek olması, 
okuryazarlık ve eğitim göstergelerinin yüksek olması (Evelyne ve Stephen, 
2002:47-57) öne çıkmaktadır. Bu yönleri Kuzey Avrupa ülkelerini, diğer 
refah devleti modellerinden daha üstün konuma taşımaktadır.

Benzer şekilde Norveç de, neoliberal büyüme modelini, kendi güçlü 
kamu maliyesi ile sentezleyerek özgün bir model oluşturmuştur. Piyasa 
ekonomisini güçlü devlet ile sentezleyen bu kalkınma modeli, gelişmişlik, 
hayat standardı, demokrasi, toplumsal eşitlik, cinsiyet eşitliği gibi ekonomi 
politik göstergelerde dünya sıralamasında en önlerde yer alan ülke 
performansları sunmuştur. Doğal kaynaklar yönünden güçlü, petrol, 
doğalgaz, ormancılık, balıkçılık, hidroelektrik üretiminin ağırlıkta olduğu 
bir ekonomisi vardır. Norveç’in doğal zenginlikleri ve enerji kaynakları 
özelleştirilmemiş, petrol ve doğalgaz rezervlerinden kamu işletmelerinin 
elde ettiği gelir, kamusal fonlarda değerlendirilmiştir. Kamu maliye 
modelinde hem vergi gelirinin güçlü bir araç olarak kullanılması hem 
de finans ve enerji gibi temel sektörlerde kamu mülkiyetinin son derece 
güçlü olması, ülkenin sahip olduğu enerji kaynaklarının gelir ve rantının 
özgün bir şekilde kurgulanan bir kamu fonunda değerlendirilmesi, kamu 
harcamaları içerisinde eğitim ve sağlık harcamalarının payının yüksek oluşu 
ve eşitlikçi yeniden dağılım politikalarının egemenliği, kapsamlı bir sosyal 
güvenlik sistemine sahip olması, istihdam ve büyüme gibi makroekonomik 
göstergelerin çok güçlü olması, istihdamda ve ücret politikalarında 
kadın-erkek eşitliğinin dünyadaki en iyi uygulamasını sunması, vergi 
politikasının sadece devlet gelirlerini arttırmak üzerine kurulmaması, 
önemli bir unsurunun çevreye duyarlı vergiler olması ve dünyada bu 
tür vergileri uygulayan ilk ülke olması Norveç’in zenginliğini ve refah 
devleti modelini doğal kaynaklarıyla finanse eden “talihli” bir ülke olarak 
basitçe değerlendirilemeyeceğinin de göstergeleridir. Norveç’in piyasa ile 
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devlet ilişkilerini sentezleyen modelinin, finansallaşmış saf noeliberalizm 
modeline ve onun krizine karşı bir alternatif model sunup sunamayacağı 
sorusu tartışılmayı hak etmektedir(Karahanoğulları, 2013:233-258).

1932 Yılında İngiliz iktisatçı Lionel Robbins, yeni bir yaklaşımla ekonomiyi  
“ sonlu ve kıt kaynaklar karşısında insan davranışlarını inceleyen bilim 
dalı” olarak tanımlamıştır.  Kaynaklar sınırlı, insan ihtiyaçları sınırsızdır, kıt 
kaynak, sınırsız ihtiyaç ilişkisi ekonomi biliminin temelini oluşturmaktadır,   
bir ihtiyaç giderildiğinde, diğer bir ihtiyaç gündeme gelmektedir, kıtlık, 
tüm ihtiyaçların karşılanamayacağı anlamına gelmektedir, her kaynağın 
alternatif kullanımı söz konusudur, kaynakların kıtlığı, her ekonominin 
temel sorunudur ve kıt oluşları kaynakları değerli kılmaktadır. Ancak, 
önemli olan asıl konu, toplumların zaman içinde daha çok kaynağı nasıl 
ürettiklerinin araştırılmasıdır(Abbot,vd.2013:171). Devletlerin rolü kıt 
kaynakların, toplumsal refahın ve piyasa gereksinimlerinin gözetilerek, 
ekonomik ve sosyal faydaların optimum biçimde sağlanabilmesi için 
gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

Güney Kore’de de hükümet, teorileri kendi deneyimleri çerçevesinde 
“yeni devlet” anlayışıyla uygulamaya koyarak hem Asya Mucizesi’nin, 
hem de “Han Nehri Mucizesi” nin yaşanmasında etkili olmuştur. Asya 
Kaplanları olarak bilinen Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Tayvan    
Malezya,Tayland, Endonezya ve Çin  kısa zamanda başardıkları ile “mucize” 
yaratmışlardır. Ekonomik büyüme alanında elde ettikleri başarıların 
artması, yoksulluk oranında azalmanın sağlanması ile refah düzeyini 
arttırmıştır. Bu gelişmelerde devlet ile ekonomi arasında sıkı bağlara sahip 
olan hükümet politikaları, “kalkınmacı devlet” anlayışı etkili olmuştur. 
Bu anlayış özel sektörün ekonomik faaliyetlerini yönlendirmek için güçlü 
bürokrasi, özel sektörün korunması, yatırımların stratejik sanayilere 
yönlendirilmesi, üreticilerin ileri teknolojik donanımlar edinmesinin teşvik 
edilmesi şeklinde olup aynı zamanda toplumsal kalkınmayı da sağlamaya 
yönelmiştir. Bu aşamada işgücü tarımdan sanayiye kayarken, eğitim 
alanındaki büyük yatırımlar işgücünün gerekli becerilerle donatılmasını 
sağlamıştır. Artan verimlilik ve ihracattaki gelişme büyümenin itici gücü 
haline gelmiştir.   Devlet,  kalkınmayı piyasaya yön vererek ve piyasayı takip 
ederek gerçekleştirmiştir. Devlet Amerikalı iktisatçı Alice Amsden’a göre 
yeni tür karşılaştırmalı üstünlüklerini kasten yaratabilmek için “fiyatların 
yanlış bir hal almasını” sağlayarak (Abbot, 2013:284-288)  ihracata dayalı 
büyümede avantaj sağlamıştır.  Söz konusu ülkelerin kalkınma süreçlerinde 
devlet uygulamaları farklılıklar gösterse de devlet ve piyasa birbirini 
tamamlayan ve destekleyen hareket tarzında birleşmektedir.  

1953’te Kuzey ve Güney arasında yaşanan iç şavaştan çıktığında açlıkla, 
yoksullukla boğuşan Güney Kore daha sonrasında ‘Han Nehri Mucizesi” 
olarak ifade ettikleri başarıya imza atmıştır. İstikrarlı ve yüksek büyüme, 
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ihracattaki artış, teknolojik devrim bu başarının temelini oluşturmaktadır. 
Samsung, LG, Hyundai gibi küresel şirketlere ev sahipliği yapan Güney 
Kore’nin başarısını Kore Endüstriyel Ekonomi Enstitüsü yetkilileri 
“Şirketleri, işin felsefesine inanan CEO’lara teslim etmek, dünyadan 
mühendisler getirmek,  ar-ge’ye yatırım yapmak, eğitimde sessiz bir devrim 
gerçekleştirmek, üniversiteleri sanayi ile entegre etmek ve sadece teknoloji 
öğrenmeyip, teknolojiyi geliştirmek” şeklindeki ilkelere dayandırmaktadır.

1962-1979 Yılları arasında görev yapan,  Cumhurbaşkanı Park Jung-
Hee askeri darbe ile göreve gelmiş olup, hızlı bir şekilde ekonomik ve siyasi 
yapının güçlendirilmesine yoğunlaşmıştır. Darbe ile göreve gelmesinin 
nedenini de “Güney Kore halkına hizmet” olarak ifade etmiş ve 1962 
yılında ilk ekonomik kalkınma planı ilan edilmiştir. Bu ilk plan ile, Güney 
Kore’de ulusal para biriminin değerinin düşürülmesi, ihracatın özendirilip, 
teşvik edilmesi amaçlanmıştır(Çakmak, 2016:155-156).

1960’lı yıllarda kamu odaklı ihracata dayalı kalkınma stratejisi, 1970’li 
yılların başlarından itibaren Güney Kore’nin ana ihracat partneri olan 
ABD ve Japonya’nın büyüme oranlarındaki yavaşlamaya bağlı olarak ve 
mali açıdan bir takım olumsuz sonuçlarla da karşılaşmıştır(Frank vd., 
1975:21). Yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında Güney Kore hükümeti, 
1972 yılında geniş kapsamlı ekonomik reformlar içeren “Ekonomik İstikrar 
ve Büyüme İçin Hükümet Kararnamesi”ni yayınlamıştır. Ülkenin ihracat 
stratejisini, hafif sanayi mallarından ağır ve kimya sanayisi mallarının 
üretimine ve ihracatına yöneltmiş, ağır ve kimya sanayinde stratejik 
sektörler ise; çelik, ağır makineler, otomobil, elektronik, gemi yapımı, demir 
içermeyen madenler ve petro-kimya ürünleri olarak belirlenmiştir. Bütün 
bu gelişmeler sonucunda Güney Kore ekonomisi, 1973 yılında %12 gibi çok 
yüksek bir büyüme oranını ve %25.4 yatırım oranını yakalayarak, ihracata 
dayalı büyüme hedefine devam etmiştir.  Ekonomik istikrar önlemleri 
1980’lerin ortalarında amacına ulaşmaya başlamış, fiyat istikrarı yanında, 
dış rekabet gücü, verimlilik ve büyüme oranlarında artışlar sağlanmıştır 
(Harvie & Lee, 2003:11-13).

Güney Kore’de 1960’lı yılların başında kişi başına düşen milli gelir 80 $ 
düzeyinde iken, 2018 yılında 30353 $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir(www.
ekonomi.gov.tr 14.03.2018). Bu gelişmede devletin ihracata dayalı büyüme 
modelini seçmesi, ekonomik istikrara odaklı ve piyasayı destekleyen 
istikrar ve kalkınma programları etkili olmuştur.  1970’lerin başında “Ağır 
Sanayi ve Kimya Sanayisi” çelik, ağır makineler, otomobil, elektronik, gemi 
yapımı ve petro-kimya ürünleri seçilen stratejik ürünler 1990’da “Kalkış 
Aşaması”nın tamamlanmasını sağlamıştır. Devletin desteklediği teknoloji 
odaklı, ihracata dayalı kalkınma politikaları yanında beşeri sermayeye 
yapılan yatırımlar;   katma değeri yüksek ve ileri teknoloji içeren ihracat 
yapısı ile Güney Kore’ye yarım asırda önemli başarılar kazandırmıştır. 

http://www.ekonomi.gov.tr
http://www.ekonomi.gov.tr
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Güney Kore’nin kalkınmasında devletin uygulamaları teorik olarak 
Hirschman’ın (1958) “Dengesiz Kalkınma Modeli”nin benimsendiği 
şeklinde ifade edilebilir. Hirschman’a göre geri kalmış ekonomiler, 
dengeli kalkınma teorisyenlerinin öngördükleri gibi, bütün sektörlerde 
eş-anlı bir kalkınma hamlesini gerçekleştirecek ne sermaye miktarına, 
ne de arz ve talep yönüyle piyasa genişliğine sahiplerdir. Bu yüzden var 
olan imkanlar, ancak seçilecek birkaç sektörün geliştirilmesi ile optimum 
düzeye ulaştırılabilir. Hirschman’a göre, “ileri ve geri bağlantı etkisi” en 
yüksek olan sektörler, ekonomik kalkınmada seçilecek kilit sektörler 
olmalıdır.  

Belirli ekonomik hedeflere yönelik olarak kamu kaynaklarının özel 
sektöre transferi olan kamu yatırımları, belirli sanayi kollarının gelişimi 
ve bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesi gibi amaçlara yönelik 
uygulanabilmektedir. Avrupa Birliği de yapısal sorun yaşayan bölgelerin 
ekonomik ve sosyal açıdan gelişebilmesi için mesleki eğitim ve istihdam 
yaratma, ulaşım, haberleşme ve enerji altyapısını iyileştirme, bilgi 
toplumu gereksinimlerini sağlama gibi stratejilere sahiptir. Bölgesel, 
yatay(KOBİ’ler, ar-ge, çevrenin korunması, batan firmaların kurtarılması 
ve yeniden yapılandırılması, vb.) ve sektörel(spesifik sanayilere) yardımlar 
şeklinde güncel toplumsal ve ekonomik koşullar da değerlendirilerek 
uygulanmaktadır(Pınar, 2006:210-216). 

Küreselleşme sürecinde devletin ekonomiyle ilişkisinin bir başka 
boyutu da Devlet İşletmeciliği şeklinde gerçekleşmektedir.   Genel olarak 
komünist ve sosyalist ülkelere özgü olduğu düşünülse de,  devletin 
sahip olduğu işletmeler, bu işletmeleri yönetme şekli ülkeden ülkeye 
farklılık göstermekle beraber birçok ülkede uygulama bulmaktadır. 
Fransa’da sosyalist François Mitterrand iktidarı 1981’den itibaren birçok 
büyük endüstri ve özel bankayı kamulaştırmış, devlet işletmesi haline 
getirmiştir(Mutlu,2008:262-265).  

Adolph Wagner,  soyadı ile bilinen yasada, ekonomik gelişmeyle 
beraber kamunun ekonomik faaliyetlerinde ve dolayısıyla da kamu 
harcamalarında bir artış olacağını açıklamıştır. Bu artış, sanayileşmeyle 
beraber devletin idari ve güvenlik görevlerini daha etkin yerine getirme 
gereğinden ve hukuk sisteminin yerleştirilmesinin, eskiye nazaran daha 
önemli hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, hızlı şehirleşme ve 
nüfus yoğunluğunun artması da gerek kamu hizmetleri ve gerekse sosyo-
ekonomik düzenlemeler için daha yüksek düzeyde kamu harcaması 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunların yanında, sanayileşmeyle 
beraber gerçekleştirilen teknolojik gelişme, haberleşme, ulaştırma, gibi 
büyük ölçekli yatırımların devlet tarafından yapılması gerekliliği de 
(Mann,1980:189) ön plana çıkmıştır.
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SONUÇ

Küreselleşme sermayenin üretim alanındaki kullanımını, büyük 
ölçüde spekülatif alanlara kaydırmıştır. Sermaye lehine gelir dağılımını 
bozan, üretim ve istihdam yapısını negatif etkileyen bu süreç ulus devletin 
denetim gücünü kaybetmesiyle küresel boyutta zengin, yoksul ayrımının 
derinleşmesine zemin oluşturmuştur. 

Ülkelerin sahip oldukları kaynakların, büyüme ve kalkınma hedefleri 
doğrultusunda planlı istihdamı önem taşımaktadır. Kalkınma çabalarının 
bir yarışa döndüğü küreselleşme, devlet-piyasa işbirliğini gerekli kılarken, 
devletin gerekli kurumsal yapıyı oluşturma görevi de öne çıkmaktadır.   

Bu çalışmanın sonuçları:
1- Devlet; ekonominin kaynaklarını ve ulusal ihtiyaçları gözeterek 

üretim planları oluşturmalıdır. Bu planlar iç talebin karşılanması ve rekabet 
gücüne sahip olunan mal ve hizmetlerde ihracata dayalı büyümeyi sağlama 
hedeflerini gözetmelidir.

2-Devlet hem ekonomik, hem sosyal faydayı gözetirken; özel 
sektör ya da piyasa mekanizmasının odak noktası ekonomik faydanın 
maksimizasyonudur. Piyasaların kar maksimizasyonu hedefi, daha düşük 
oranlarda vergi ve ücret ödemek şeklindedir. Bu da toplumsal kalkınmaya 
yönelik kullanılabilecek kamu gelirlerinin azalmasına ve gelir dağılımının 
sermaye lehine bozulmasına yol açabilmektedir.

3- Devlet, özel sektörün alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Güçlü piyasa 
ve güçlü devlet için, devletin, piyasanın ve toplumun faydasını gözeten, 
düzenleyen ve denetleyen bir güç olarak devlet önemli bir otoritedir.

4- Her ülkenin büyüme ve gelişme politikaları, kendi koşulları içinde 
değerlendirilmelidir. Dolayısıyla standart bir kalkınma reçetesi olmadığından, 
her ülke kendi kaynakları,  koşulları ve öncelikleri doğrultusunda ulusal 
mutabakata dayalı kalkınma politikaları uygulamalıdır.

5- Ülkelerin gelişme düzeylerinde kurumsal yapı farklılıkları belirleyici 
olmaktadır. Ulus devlet kurumsal yapının belirleyicisi olarak, ülkenin 
büyüme kalitesinin ve küreselleşme sürecindeki konumunun da belirleyicisi 
olacaktır. İyi büyüme, iyi kurumları gerekli kılmaktadır. 

Devletin en önemli görevi iyi bir büyümeye ve kalkınmaya odaklı, 
piyasa ihtiyaçlarını gözeten, bilim ve teknoloji ekseninde, istihdam ve gelir 
adaletini sağlayan kurumsal yapıyı kurarak koordinasyonu sağlamaya 
yönelik düzenleme ve denetlemeler yapmaktır.  

İyi kurumlar iyi büyümeye, kötü kurumlar kötü büyümeye zemin 
oluştururlar. Kurumların yapısı ve kalitesi de devletlerin yansımasıdır. 
Güçlü devlet, güçlü piyasanın alternatifi değil,  tamam+layıcısıdır.
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TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANIMININ 
MAKROEKONOMİ POLİTİKALARINA ETKİLERİ1

MACROECONOMIC EFFECTS OF USE OF CREDIT BONDS 
IN TURKEY

Süreyya BAKKAL2 

ÖZET

Türkiye’de genellikle toplumsal finansal bilinç düzeyi istenilen düzeyde değildir. 
Fakat ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle müşterisi düşük ve 
finansal hacmi büyük olmayan bankalar köşe başlarında kredi kartı satma yarışı 
içine girmektedir. Kredi kartınız olduğu takdirde nakit para taşıma yükünden 
kurtulmuş olduğunuz gibi paranızın çalınmasını da önlemiş oluyorsunuz. Bunda 
ödemeler hızlı ve kolaydır. Tüm bankalar müşterilerini bireysel bankacılığa 
yönlendirmekte hatta internet bankacılığı da bu şekilde hızla yaygınlaşmaktadır. 
Kredi kartını taşıyan müşteriler bankalar tarafında çeşitli firmalara yönlendirilmekte 
ve alışverişleri puana dönüşmekte bu da daha sonra nakde dönüşerek müşterinin 
bütçesine katkı sağlamaktadır. Hızla artan tüketim ülke ekonomisine ivme 
kazandırmaktadır. Kredi kartını elinde bulunduran müşteri almak istemediği malı 
dahi hemen almaktadır. Bu da talebin artması demektir. Mala olan talep arttıkça 
bu da toplam arzla karşılandığı sürece milli gelir seviyesi de en maksimum seviyeye 
çıkacaktır. Eğer bir ülkede toplam arzdaki artış kadar talep yoksa fiyatlar yükselir 
bu da enflasyonu olumsuz yönde etkiler. Eğer ülkemizde yoğun bir şekilde kredi 
kartı kullanımı yaygınlaştırıldığı takdirde kayıt dışı ekonomi azalacaktır. Eğer bu 
kredi kartları kontrolsüz bir şekilde piyasaya sürüldüğü takdirde kontrolsüz kredi 
genişlemesine sebep olacak bu durum da cari açığı olumsuz yönde etkileyecektir. 
Ayrıca büyüme üzerindeki etkisi de negatif olacaktır. Bunun üzerine devlet makro 
ihtiyati tedbirlere başvuracaktır. Görülüyor ki kredi kartı kullanımı enflasyon 
üzerinde etki yaptığı gibi üretimi arttırdığı gibi istihdamı da arttırarak işsizliğin 
ülke çapında azalmasına da neden olmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde ekonomik 
kriz dönemlerinde kredi kartları tüketim harcamalarının ertelenmesini önlemiştir. 
Bu dönemlerde kredi kartları sayesinde finansal hızlandıran etkisini yavaşlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, ekonomik kriz, finansal hızlandıran, 
toplumsal finans, kredi kartı

1    Bu makale çalışması ICOMEP 2017 | International Congress of Management, 
Economy and Policy | Proceedings Book” Sempozyumunda “TÜRKİYE’DE 
KREDİ KARTI KULLANIMININ MAKROEKONOMİ POLİTİKALARI” Başlığı 
İle Sunulan Bildirinin Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Son Halidir.
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ABSTRACT:

In Turkey, the level of social financial consciousness is not at the desired level. 
But it is widely used in our country. Esspecially the banks have not got so much the 
customers and the financial volume is not big try to sell credit cards in corners.. 
If you have a credit card, you dont have to carry cash and in the same time you 
prevented to steal your money. In here paying is faster and easier. All banks transfer 
their customers to retail banking and even internet banking is rapidly spreading in 
this way. Customers carrying a credit card are routed to various firms on the bank 
side and their purchases are transformed into pawns, which in turn transforms 
into cash and contributes to the customer’s budget. Rapidly rising consumption 
is fueling the country’s economy. The customer holding the credit card holds the 
goods he does not want to receive immediately. This is also the increase in demand. 
As the demand for goods increases, so does the national income level, as long as the 
total supply is covered. If there is not as much demand as the increase in the total 
supply in a given country, the prices increase and this inflation affects negatively. 
If the use of credit cards is widespread in our country, It will be reduced. If these 
credit cards are moved to the market in an uncontrolled manner, unchecked credit 
expansion will cause the current deficit to adversely affect. In addition, the effect 
on growth will also be negative. The state will then resort to macro precautionary 
measures. It is seen that the use of credit cards has an impact on inflation and it 
also increases production and increases employment and causes unemployment to 
decrease nationwide. In all countries of the world, credit cards have prevented the 
deferral of consumption expenditures during periods of economic crisis.

Keywords: Macro Economy, Economic Crisis, Financial Accelerator, Social 
Finance, Credit Card

1. GİRİŞ 

İnsanlar kredi kartları sayesinde beraberlerinde nakit para taşımazlar. 
Kredi kartları mal ve hizmet satın alma imkânını sunar. Ayrıca satın aldık-
ları mal ve hizmet bedellerinin ödenmesini belli bir süre geciktirir. Bunun 
dışında belirli bir faiz karşılığında taksitlere bölebilen kredi kartları insan-
lara aynı zamanda nakit paraya anında ulaşma imkânı veren bir uygula-
madır. Türkiye’de kredi kartı kullanımının hızlı büyümesi dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de nakit paraya anında kavuşma imkânı da sağlayan bir 
ödeme aracı olarak tüm dünyada artan bir hızla kullanımı artmaktadır. Bu 
durum bazı sorun ve kaygıları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar ve 
kaygılar piyasa başarısızlıklarının sonucudur bu yüzden de kamu müdaha-
lesini gerekli kılmaktır. Türkiye ye özel bazı unsurlar piyasa aksaklıklarını 
daha da çoğaltmaktadır. Türkiye’deki kredi kartı piyasasının yapısı kredi 
kartı kullananların yaygınlığı kredi kartına alternatif ödeme araçlarının 
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oransal olarak gelişiminin zayıf kalması Türk toplumundaki finansal bilinç 
düzeyinin düşük olması; konuyla ilgili devlet düzenlemelerinin gecikmeli 
gerçekleşmesi gibi unsurlar bunun nedenleri sayılabilir.Son yıllarda kredi 
kartı borçlarının ödenememesi yüzünden ortaya çıkan sosyal problemlerin 
çoğalmasıyla birlikte bu kartın borçlanma aracı olması yönünden ortaya çı-
kan sorunlara daha çok yoğunlaştırdığı, halbuki kredi kartının ödeme aracı 
olma yönündeki sorunların ve aksaklıkların bahsedilen sorunlara katkıla-
rının dile getirilmediği görülmektedir.Bu tür düzenlemeler yapılırken söz 
konusu piyasanın çift taraflı olduğu gözden kaçırılarak tüketici tarafı ile 
ilgile sorunlar çözülmeye çalışılırken iş yeri tarafı için benzer bir çözüm 
arayışının olmadığı görülmektedir. İnsanların kırsal kesimlerden şehirlere 
doğru yoğun bir şekilde göç etmesi toplumsal hayatta farklı ihtiyaç mad-
delerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Bakkal,M.,2016:1) Bunlardan 
biri de kredi kartlarıdır.

2. Kredi Kartlarının Tarihçesi

 Kredi kartları ilk ilk defa ABD ortaya çıkmıştır. Sistem haline dönüş-
mesi ise perakendeci tüccarların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla 
birbirlerinin çıkarttıkları kartları kabul etmeleriyle başlamıştır. Zamanla 
seyahat ve eğlence kartları şeklinde ortaya çıkan gelişmelerle insanların bu 
yöndeki ihtiyaçlarını gidermede de kolaylık sağlayıcı unsur haline gelmiş-
tir. “Diners Club’’ kart bunun en belirgin örneğidir.Bunu takiben Amerikan 
Bankaları çeşitli kredi kartları çıkarmışlar 1966 yılında ilk visa kartı çıkar-
tan Bank Of Amerika ‘Blue’’ White’’ ve ‘’Gold’’ ‘’Americard’ların kullanım 
hakkını diğer bankalara da vermiştir.Aynı dönemde Fransa’da ‘’Carte Blan-
ce’’ bütün Avrupa’da kullanılmaya başlanmıştır.Ayrıca Amerikan bankaları 
İngiltere’deki Barclays Bankasına da lisans vererek bu kartların İngiltere’de 
yaygınlaşması için çalışmıştır.Bu banka Avrupa’da ilk lisans alan bankadır.
Bu bankayı National Westminister, Midland Bank ve Lloyd Bank ile Royal 
Bank of Scotland bankaları takip etmiştir.Bu son dört banka Acces adıyla 
piasaya çıkararak visa karta rakip olmuştur.Bugün hala visa kart ve acces 
kartlar birbiriyle piyasada müşteri kapma yarışındadır.Avrupa’daki banka-
lara Japonya da rakiptir.Japonlar da JCB ve Hıtachi kredi kart sistemlerini 
kurarak Asya ve Pasifik pazarını ele geçirmeye çalışmaktadır. Hatta Avrupa 
bankalarının kredi kart lisanslarını da alarak geniş bir ürün yelpazesini pi-
yasaya sunmaktadır( https://deryacoskun.wordpress.com).

 Türkiye’de ilk defa 1968 yılında Diners Club bir kredi kartı çıkarmıştır. Ar-
kasından Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Limited Şirketi Amerikan Exp-
res kartları ile piyasaya dahil olmuştur 1975 yılından sonra Eurocard, Master 
Card ve Acces piyasaya girmiştir.1980’den itibaren kredi kartı uygulamasına 

https://deryacoskun.wordpress.com
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bankalar da başlamışlardır.1984 yılında visa Türkiye’ye gelerek ilk ofisini 
açmıştır.1987 yılında ilk ATM kurularak hizmete açılmıştır.1988 yılında 
bireysel bankacılık hizmetleri Türkiye’de verilmeye başlanmıştır.13 özel ve 
kamu bankası birleşerek 1990 yılında switch hizmeti vermek üzere BKM A.Ş. 
kurmuşlardır. Yine aynı yıl bankalar müşteri çekmek için kredi kartı harca-
malarına puan vermeye ve daha fazla harcamaya yapmaya ve daha fazla puan 
toplamaya müşterilerini teşvik etmeye başlamışlardır. Daha sonra elektronik 
post makinelerini 1991 yılında hizmete sunmuşlardır.1993 Europay/Master-
card ofisi Türkiye’de açıldı.1997 yılında co brandet kredi kartı piyasaya gir-
meye başladı. Bu kartlar sayesinde banka müşterileri kazandıkları puanları 
piyasada nakit para gibi kullanmaya başladı. Bugün ülkemizde 23 banka bu 
şekilde müşterilerine hizmet sunmaktadır. (https://deryacoskun.wordpress.
com)

3. Kredi Kartlarının Kullanımı ve Harcanabilir Gelir Düzeyi

Günümüzde kredi kartları toplumda her kesim tarafından kullanılmak-
tadır. İlk çıktığı yıllarda sadece zenginler kullanabiliyordu (Evans ve Sch-
malensee, 1999:16). Teknolojinin tüm dünyada gelişmesi ile artık kişiler 
kredi kartları sayesinde dünyadaki bütün ülkelerde milyonlarca marketten 
ve alışveriş merkezlerinden para kullanmadan alışveriş yapabiliyorlar hiz-
met sektörlerinden istedikleri hizmeti satın alabiliyorlar, İnternet üzerin-
den istedikleri malı satın alabiliyorlar, nakit çekebiliyorlar. İnsanlığın gün-
lük yaşamda kazandığı bu avantajlar bankalara saygınlık kazandırmıştır. 
Tüketicilerin de kredi kartı sayesinde hayatları kolaylaşmıştır. Eskiden ih-
tiyaçlarını hep ötelemek zorunda kalan tüketiciler bundan kurtularak öde-
melerini de zamana yayma imkânı bulmuşlardır. Bu kolaylıklar insanların 
kredi kartı kullanımını hızla arttırmıştır. Aşağıdaki tablo da görüldüğü gibi 
sıralanan bütün değerlerde oransal hızlı bir artış bulunmaktadır.

https://deryacoskun.wordpress.com
https://deryacoskun.wordpress.com
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Tablo 1: Türkiye’de Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı

İşlem Adedi İşlem Tutarı 
(Milyon TL)

Alışveriş Nakit 
Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam

kr
ed

i K
ar

tı

Yerli Kartların Yurt İçi 
Kullanımı 207.519.166 7.787.167 215.306.333 28.010,34 2.510,18 30.520,52

Yerli Kartların Yurtdışı 
Kullanımı 2.610.712 71.254 2.681.966 451,80 23,47 475,27

Yabancı Kartların Yurt 
İçi Kullanımı 1.603.934 510.759 2.114.693 844,58 206,20 1.050,78

Yerli Kartların Yurt İçi 
ve Yurtdışı Kullanımı 210.129.878 7.858.421 217.988.299 28.462,15 2.533,65 30.995,80

Yerli ve Yabancı 
Kartların Yurt İçi 
Kullanımı

209.123.100 8.297.926 217.421.026 28.854,92 2.716,38 31.571,30

Ba
nk

a 
K

ar
tı

Yerli Kartların Yurt İçi 
Kullanımı 34.645.171 75.070.355 109.715.526 1.393,37 25.279,63 26.673,00

Yerli Kartların Yurtdışı 
Kullanımı 77.052 227.207 304.259 7,17 66,46 73,63

Yabancı Kartların Yurt 
İçi Kullanımı 709.277 889.439 1.598.716 181,26 357,79 539,05

Yerli Kartların Yurt İçi 
ve Yurtdışı Kullanımı 34.722.223 75.297.562 110.019.785 1.400,53 25.346,09 26.746,63

Yerli ve Yabancı 
Kartların Yurt İçi 
Kullanımı

35.354.448 75.959.794 111.314.242 1.574,63 25.637,42 27.212,05

Kaynak: http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2012&filter_
month=6&List=Listele Erişim1.10.2016

Beş yılda yerli kredi kartlarının kullanımı 2012 yılında yaklaşık olarak 
207.519.166 dan 2016 yılında 273.852.578’e çıkmıştır. Görülüyor ki bu kul-
lanım artan bir ivme ile devam etmektedir. Bunların hepsi tüketim harca-
maları için yapılmıştır. İnsanlar ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak isterler. 
Bu ihtiyaçları mal veya hizmettir.Mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalara 
tüketim harcamaları denir.Çoğu defa bu harcamalarını tüketim malları-
na yaparlar.Bu mallar bazen de dolaysız fayda sağlar.İhtiyaç ise tamamen 
farklıdır.Bunu maddi ve manevi benliğimizde duyarız. Bunlar yemek ba-
rınmak, giyinmek, insanlarla karşılıklı ilışkiler, okumak ve eğlenmektir.
(Zarakolu,A.,1971:1). İnsanların harcanabilir gelirleri arttıkça tüketim 
harcamaları da artar.( Groen,J.,2000:431-438). Bir toplumda serveti yüksek 
olan kişiler gelirin büyük kısmını alırlar. Geliri düşük olan kişiler ise daha 
küçük bir bölümünü aralarında paylaşmak zorunda kalırlar. Marjinal tüke-
tim eğilimi yüksek gelir sahiplerinde daha azdır.(Keynes, 1936:31).

http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2012&filter_month=6&List=Listele
http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2012&filter_month=6&List=Listele
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Tablo 2: Türkiye’de Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı

İşlem Adedi
İşlem 

Tutarı(Milyon 
TL)

Alışveriş Nakit ÇekmeToplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam

K
re

di
 K

ar
tı

Yerli Kartların 
Yurt İçi 
Kullanımı

273.852.578 7.871.474 281.724.052 47.648,44 5.403,21 53.051,65

Yerli Kartların 
Yurtdışı 
Kullanımı

7.263.168 58.419 7.321.587 1.337,37 39,50 1.376,87

Yabancı 
Kartların Yurt 
İçi Kullanımı

2.339.074 597.698 2.936.772 1.341,16 324,32 1.665,48

Yerli Kartların 
Yurt İçi ve 
Yurtdışı 
Kullanımı

281.115.746 7.929.893 289.045.639 48.985,81 5.442,71 54.428,52

Yerli ve Yabancı 
Kartların Yurt 
İçi Kullanımı

276.191.652 8.469.172 284.660.824 48.989,60 5.727,54 54.717,13

Ba
nk

a 
K

ar
tı

Yerli Kartların 
Yurt İçi 
Kullanımı

111.081.340 105.361.623 216.442.963 5.845,28 51.633,14 57.478,42

Yerli Kartların 
Yurtdışı 
Kullanımı

1.085.614 301.257 1.386.871 68,86 145,83 214,69

Yabancı 
Kartların Yurt 
İçi Kullanımı

2.354.893 684.953 3.039.846 711,33 477,30 1.188,62

Yerli Kartların 
Yurt İçi ve 
Yurtdışı 
Kullanımı

112.166.954 105.662.880 217.829.834 5.914,14 51.778,97 57.693,11

Kaynak:http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2016&filter_
month=6&List=Listele Erişim:01.10.2016

Bu yüzden Türkiye gibi gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde tüketim 
harcamalarının artması ancak zenginlerden fakirlere doğru gelir transferi ile 
mümkün olmaktadır.(Wallece,1994:177). Gösteriş uğruna yapılan tüketim 
de dünyada gittikçe artmaktadır.Aynı toplum içinde orta gelir gurubundaki 
tüketiciler yüksek gelir gurubundaki tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını 
taklit etmektedirler.Yeni sanayileşen ülkeler de endüstri çağını tamamlamış  
toplumların tükettikleri ürünleri hayranlıkla izlemektedirler.Bütün 
parasal imkanlarını zorlayarak onları taklit etmektedirler.(Prado 
M.J.L.,2006:1509-1539). Bu doğrultuda dayanıklı tüketim mallarına 
değil dayanıksız tüketim mallarına olan talep ülkeden ülkeye farklılık 
göstermemektedir.(Gali,1993:418-428). Kredi kartları kişilerin gösteriş 
için yaptıkları tüketimi finanse ettiğinden başkalarına muhtaç olmadan 
lüks tüketim ve sıradan tüketim artmaktadır.Bu da efektif talebi harekete 
geçirmekte eğer koşullar uygunsa üretim artmaktadır.(Yetim,S.,1997:22) 
Tüketim harcamaları çarpan etkisi ile istihdamı ve üretimi arttırarak milli 
gelirin artışına neden olmaktadır. İlave olarak tüketim kararları akılcı 

http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2016&filter_month=6&List=Listele
http://bkm.com.tr/secilen-aya-aitistatistikler/?filter_year=2016&filter_month=6&List=Listele
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beklentiler çerçevesinde ele alındığında tüketiciler gelecekle ilgili yeni 
bilgi öğrenmeleri halinde tüketim kararlarını değiştirecektir. Bilinen o ki 
gelecekle ilgili tüm bilgiler belirsizlik içerdiklerinden gelecekteki tüketim 
hakkında bugünden ön görüde bulunmak pek mümkün olmadığından 
tüketim tesadüfi olmaktadır (Eren,E.,2006:153). Tüketim hakkında 
yapılan çalışmalar tüketimin daha çok cari gelire aşırı duyarlı olduğunu 
göstermektedir (Yıldırım,K.,Karaman, D.,Taşdemir M,2009:563).

Tüketici bazında ortaya çıkan birçok finansal yenilik vardır. Bunlardan 
en önemlisi kredi kartlarıdır. Kredi kartları nakit çek ve diğer ödeme 
türleri içinde en şeffaf olmayanıdır.Bu da kredi kartının insanlara 
alışveriş esnasında yaşadıkları psikolojik sıkıntıları aştırarak alışverişi 
kolaylaştırmaktadır.Diğer yandan bu kolaylık insanlara yaptığı alışverişin 
miktarını unutturmakta plansız yapılan alışveriş yüzünden aşırı borç yükü 
altına girebilmektedir.Bunun en uç sınırı tüketicinin kredi kartı bağımlısı 
haline gelmesidir.(Soman,D.ve Cheema 2002:32-53).

4. Faiz Oranları ve Kredi Kartı İlişkisi

Kredi kartı faiz oranları reel faiz oranları gibi geniş bir aralıkta değil daha 
dar bir aralıkta ve daha yüksek seviyede dalgalanır.Kredi kartı müşterisi 
harcama yaparken aklını kullanmaz .Bu yüzden bankalardaki  ve kartlarda-
ki ödeme gecikmesi yüzünden ortaya çıkacak ilave ödemelere  yani faizlere 
fazla kafa yormazlar.Fakat faizlerle yüz yüze gelince çok zorlanırlar.İnsanla-
rın tüketim yüzünden fazla borçlanmaları faiz oranları üzerinde yükseltici 
etki yapar.Bankaların ve anlaşmalı firmaların kredi kartı Pazar payını art-
tırma gayretleri de faiz oranlarını düşürücü etki yapar.(Yılmaz,E.,2000:83).

Çalışanların maaşlarını ödeyen bankalar bu maaşların yatırım 
maliyetlerini düşürmesi nedeniyle karlarını arttırabilmekte bu sayede de 
ilerleyen zamanlarda kredi kartı kullanan müşterilere uygulanan faiz haddi 
düşmektedir. Bankalar kredi kartı faiz oranlarını aşağıdaki nedenlerle 
yüksek tutmaktadırlar.(Anka, 2002:10).

• Kredi kullananların sisteme ne zaman girecekleri ve ne zaman 
çıkacaklarına ilişkin belirsizlik.

• Kredi kartı sisteminin teknoloji yoğun hizmet vermesi yüzünden 
işlem maliyetlerinin yüksek olması

• Kredi kartı ile neredeyse dünyanın her yerinde alışveriş imkânının 
sunulması nedeniyle kredinin ödenmemesi durumunda yaşanan 
zorluklar
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5.Kredi Kartları ve Enflasyon Oranıyla İlişkisi

Kredi kartı ile harcama yapıldığında nakit kullanılmadığından mudi-
lerin paraları bankalarda mevduat olarak birikmektedir. Bankalara üye 
iş yerleri ise kredi kartı cirolarını bankalardan talep etmelerine kadar bu 
mevduatlar bankalarda beklemektedir. Bekleyen bu paralar bankaların 
kredi tabanını yükseltmektedir. Bu şekli ile olaya baktığımızda para arzı-
nın dolaylı olarak arttığını görüyoruz. Bu durum enflasyonu körükler gibi 
görünse de kredi kartlarının esasında efektif talebi körüklemesi yüzünden 
talep enflasyonunu arttırmaktadır.Ortaya çıkan talep artışı üretim ile karşı-
lanmazsa yani toplam talep toplam arz dengesi talep artışı yüzünden bozu-
lacak olursa enflasyona neden olur.(Yılmaz,E.,2000:82)

Eğer arz arttırılamazsa ortaya çıkan talep enflasyonunu  önlemek adına 
kredi kontrolü yapılabilir, kredilere üst sınır getirilebilir vatandaşların fazla 
kredi çekmesi önlenebilir, bazı tüketim harcamaları için kredi verilmesi ya-
saklanabilir. Kredi kartlarına yapılması düşünülen taksit sayısı azaltılabilir. 
Kredi kartı limitleri düşürülebilir. Kredilerin seçilmiş belirli sektörlerdeki 
üreticilere verilmesi sağlanabilir. (Çelik,K.2008:119). Türkiye’de enflasyo-
nun başlıca nedeni üretim yetersizliği ya da aşırı talep değildir.Üretim girdi 
maliyetleri için ithal edilen mamul hammadde yarı mamul yatırım malları 
ve enerji fiyatlarındaki yükseklik gibi dışa bağımlılığı arttıran unsurlardır.
(Aydın,Ş.,Ekim 1992). Zaman zaman ekonomide üretimde daralmalar ol-
maktadır. Buda toplam talep artışlarına neden olmaktadır. Devlet kamu 
harcamalarını arttırdığında para arzını da genişletmekte ve sonuçta toplam 
harcama düzeyi artarak devam etmektedir. Toplam harcama düzeyinin sü-
rekli olarak artması sonucunda üretime katılacak kaynaklardan istenilen 
ölçüde yararlanamazlarsa talepsel genişleme başlar. Buna reel hâsıla artışı 
ile karşılık vermek mümkün değildir. Sonuçta aşırı talep neticesinde bu du-
rum fiyatlar üzerinde yükselişe ve bunun sonucu olarakta talep enflasyo-
nuna yol açar (Orhan,Z.,O.,ve Erdoğan.S.,2006:350).  Kişiler ne kadar fazla 
kredi kartı kullanırlarsa borçlanma imkânları da o nispette genişler. Her 
kart kullanımı sonucunda bir mal veya hizmet alınır. Buda piyasada tale-
bin artmasına enden olur. Çoğu zaman arz kadar talep artışı gerçekleşmez. 
Talep kadar üretiminde artması gerekir. Fakat bu özellikle enflasyonist pi-
yasalarda pek gerçekleşmez. Sonuçta artan talep beraberinde fiyatlar genel 
düzeyini de arttırır (Çırpan,P.2000:100). Burada genellikle en aktif konu 
talep enflasyonudur. Yani buna göre toplam arzın toplam talebi karşılaya-
maması ve neticede fiyat artışlarının ülke çapında yaygınlaşmasıdır. Arzı 
sabit tuttuğumuzda sonuçta talep yinede artacaktır. Yani arz-talep dengesi-
nin sağlayabilmek içinde fiyatlar yükselecektir.(Aydın,Ş.,19.10.1992). Kredi 
kartı sayısı 2002 yılında 15 Milyon ve enflasyon oranı ise %29.7’dir. 2017 
yılına gelindiğinde kredi kartı sayısı 60 Milyon 400.000 adettir.
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Tablo 3: Yıllar itibari ile Kart Sayıları

Kart Sayıları 
(Milyon Adet) 2016 Haziran 2017 Haziran Değişim

Banka Kartı 115,4 124,2 %8

Kredi Kartı 59,0 60,4 %2

Toplam 174,5 184,6 %6
Kaynak: : http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/pos-nedir-tanimi-kredi-

karti.html#ixzz4w3vnw9S2

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere Türkiye’de kredi kartı sayıları 
arttıkça enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Buda bize kredi kartı miktarı 
arttığında enflasyonun artmadığını göstermektedir. 

 6.Kredi Kart Kullanımının İstihdama Etkisi

Kredi kartları piyasada para yerine geçer vaziyette kullanıldığında tü-
ketim talebi sürekli olarak artmaktadır. İnsanlar ne kadar çok tüketirse o 
kadar çok üretim yapacak ve bu üretimde herkes yerinin alacaktır. Buda 
ülkemize istihdam düzeyinin artması demektir. Bunun yanı sıra cebinde 
kredi kartı bulunan kişileri sürekli olarak harcamaya teşvik eden kredi 
kartları hem bankalara kaynak sağlıyor hem de yatırımlara katkıda bu-
lunuyor. Çünkü her harcama beraberinde üretimi ve dolayısıyla yatırımı 
da desteklemektedir. Hatta bunun yanı sıra bu plastik kartlar 10.000 kişi-
nin üzerinde ailelere iş olanağı sağlamıştır.  Bu kartlar sayesinde bankalar 
personel sayılarını azaltmışlar ayrıca maliyetleri de en minimum seviye-
ye çekmişlerdir. Bundan 30 yıl önce insanlar ceplerindeki para ile alışve-
riş yapmakta ve banka şubelerinden paralarını çekebilmek için saatlerce 
zaman öldürmekteydiler. Bu kartlar sayesinde bankalarda binlerce kişi iş 
bulmuş ve bu kartları dağıtmak için birçok firma birbiri ile yarışır hale gel-
miştir. Ayrıca efektif talep yaratmak için para arzını arttırmak gerekecektir. 
Sonuçta harcamalar artacak ve bu artış toplam denge üretimini etkilediği 
gibi Keynesyen Çarpan etkisi de yaratacaktır. Buda yatırımların artması 
demektir. Yatırımların artması işsizliğin azaltılmasına neden olmaktadır. 
Özellikle bu sistemin yaygınlaşması internet aracılığıyla daha mükemmel 
hale gelmektedir. Haliyle bu sayede elektronik ticarette hız kazanmaktadır. 
Özellikle kredi kartını piyasaya süren bankalar ve diğer kuruluşlar sürekli 
olarak yeni teknolojiler kullanarak kredi kartını cazip hale getirmeye ça-
lışmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler kredi kartı hizmeti veren bankalarda 
istihdamın artmasına neden olmaktadır (Parasız,İ.2007:350).

http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/pos-nedir-tanimi-kredi-karti.html#ixzz4w3vnw9S2
http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/pos-nedir-tanimi-kredi-karti.html#ixzz4w3vnw9S2
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7.Kredi Kartı Kullanımının Para Politikasına Etkileri

Para mal ve hizmet alımında kullanılan en önemli değişim aracıdır. 
Eğer ekonomide gereğinden fazla para var ise enflasyon ve dış ticaret açığı 
nedeni ile bu durum devalüasyona yol açmakta ve sonuçta döviz talebi 
artmaktadır. İşte burada kredi kartlarının ne kadar önemli olduğu bir 
gerçektir. Kredi kartı taşıyanların genellikle harcamalarını gelirden fazla 
yapması imkânı sağlayan kredi kartlarıdır. Son yıllarda euro paya bağlı 
7.000 banka akıllı kartlar çıkarma gayreti içine girdiler. Kredi kartları 
ile nakit ve çek kullanımı olmaksızın alışveriş yapılmaya başlandı. Kredi 
kartlarının parasal etkileri denildiğinde kredi kartının tedavül hızına 
etkisi, para arzına etkisi ve para talebine etkisi ilk akla gelendir. Kredi 
kartının tedavül hızına etkisi son derece önemlidir. Paranın 1 yıl içinde el 
değiştirme oranına tedavül hızı denir. Herkes eline geçen parayı harcamak 
ister. Fakat bir kısmı da elinde tutar. Bu hiç hoş bir durum değildir. 
Çünkü paranın tedavül hızı düşer. Kişiler paralarını istedikleri anda 
bankadan çekebilmektedir. Bununda en kolay yolu bankadan bir plastik 
kart edinmektir. Bu kart sayesinde tüketiciler bankalarda para talebinde 
bulunmazlar. Sonuçta paraya ihtiyaç duymazlar. Bu durum paranın tedavül 
hızının düşük olmasına neden olur. Bugün özellikle kart merkez kayıtları 
incelendiğinde ülke içinde yapılan işlemlerin hacmini bilmek son derece 
kolaydır. Yani daha doğrusu fiziki para stokuna ilave olarak para yerine 
geçen diğer paraların miktarını bilmek son derece zordur. Özellikle para 
talebi gelirdeki artış veya faizlerdeki düşüş dolayısıyla artabilir. Hatta para 
arzı para talebine bağlı olarakta artabilir. Bununda sebebi, kredilerdir. 
Kamu harcamalarını arttırabilirsiniz fakat karşılığında kamu gelirleri 
sağlayamazsanız açıklar meydana gelir, bu açıkları da ya iç borçlanma ile 
veya Merkez Bankası avanslarıyla karşılayabilirsiniz. İç borçlanma kısa 
vade de para arzını azaltabilir. Özellikle hazinenin iç istikraz tahvillerinin 
vadeleri dolunca daha fazla emisyona gerek duyulur. Özel sektör genellikle 
sürekli olarak kredi talebinde bulunur. Kredi talebi neticesinde bankalar 
kredi arzlarını arttırırlar.  Bu da para arzının artması demektir. Bu durum 
bankaların halktan topladıkları mevduat hacmine bağlıdır. Bankaların en 
büyük gayesi daha fazla kredi vermektir. Kredinin bir kısmı mevduat olarak 
tutulur. Fakat marjinal artışlar para arzını arttırır. Buna mevduat çarpanı 
denir. Bankalar için firma çalışanları en önemli müşterileridir. Maaşlar 
çalışanların mevduat hesabına yatmaktadır. Sonuçta fiziki paranın yerini 
plastik kartlar almakta ve bu durum kredi kartları yoluyla para arzının 
artmasına neden olmaktadır. (Güneş,H.,7)Ayrıca liderlerin özellikle çeşitli 
iletişim vasıtalarıyla konuşmaları ülke içinde gündemi belirlemektedir.
(Kantar,2016:203)Bu da kredi kartlarının ne şekilde kullanılacağı hakkında 
tüketicilere  yol gösterir.
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8.Türkiye’de Kredi Kartları Piyasası

Türkiye’de kredi kartı kullanımının Türkiye’de yaşayan insanların 
tüketim içinde ki payı gittikçe artmıştır. 1998 yılında kredi kartı kullanarak 
yapılan harcamalar hane halklarının tüketiminin %5’ini kapsıyor iken 2010 
yılında bu oran %30’a ulaşmıştır. Alışverişlerde kredi kartı kullanım oranı 
ise %61’e varmıştır(BKM,2009-2010). Kredi kartı kullanım oranında ki artış 
kağıt bazlı ödeme araçlarının oransal kullanımını azaltmıştır(Karahan ve 
Çakmak,2011,s:35), Türkiye’de kredi kartları piyasasında dört taraflı kartlı 
ödeme sistemlerde tek ağ çalıştırıcısı konumunda ki BKM’nin(Bankalar arası 
Kart Merkezi) ana faaliyetleri şunlardır; bankalar arası otorizasyon, takas 
ve yönlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve ödeme kartları sektöründe 
bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri belirlemektir. İlave 
olarak BKM Türkiye’de yurtiçi alışverişlerde kullanılan kartlar için takas 
komisyon oranlarını da belirlemektedir. Türkiye’de kabulcü ve ihraççı 
bankaların farklı bankalar olduğu kredi kartı işlemlerinin hemen hemen 
tamamı BKM üzerinden gerçekleştirilmektedir.

BKM’nin Türkiye’de bir rakibi yoktur. En büyük beş banka kredi kartı 
Pazar payının %63 ve %81 arasında paylaşmaktadır (BDDK,2010,s:33-34). 
POS(POS, İngilizce’de “Point Of Sale” kelimelerinin baş harflerinin bir 
araya gelmesinden oluşur.POS, alışveriş yapılırken kullanılan kartın geçerli 
bir kredi kartı veya banka kartı olup olmadığı, kart hesabının söz konusu 
alışveriş için müsait olup olmadığı, bu alışverişin hangi üye işyeri üzerinden, 
hangi  acquirer(kazanan) banka tarafından kart issuer(verenin) ile 
yapıldığı bilgilerini ilgili merkeze ileten ve doğrulama sonrasında alışveriş 
tutarını karttan tahsil ederek ödeme işlemini tamamlayan elektronik bir 
cihazdır. POS’un üzerinde, kartın manyetik üzerindeki bantının veya 
çipin üzerindeki bilgilerin okunabilmesi için tarayıcı, dijital bir ekran ve 
tuş setleri bulunur. Kredi kartı POS’u, yukarıda bahsi geçen kontrolleri 
bağlı bulunduğu merkeze bağlanmak suretiyle üzerine yüklü program 
ile gerçekleştirir. Bağlantının nasıl gerçekleştirildiğinde ve kullanım 
tercihlerine bağlı olarak pek çok kredi kartı POS çeşidi bulunur).   POS sayısı 
bazında ise yine Türkiye’de ki ilk beş büyük bankanın Pazar payı yüksektir. 
Oran olarak %66.8 ve %88.9 oranında bulunmaktadır(BDDK,2010,S:64). 
Türkiye’de kart sistemlerinin markalarına baktığımızda Vize ve Master 
Card’ın toplam piyasanın %99’unu oluşturduğunu görüyoruz. Kredi kartı 
ihraç eden bankaların kredi kartı faiz ve komisyon gelirlerinin %30’u 
takas komisyonundan, %69’unun hesap bakiyesinin devredenlerden elde 
edilen faiz gelirlerinden %1’inin ise yıllık kart ücretlerinden elde edildiği 
görülmektedir(Merril Lynch “Turkish Banking” Raporu, Aktaran:Akkaya 
Karayol,2007,s:68). Banka kartı kullanımı( bankada hesabı olanların 
kullandıkları alışveriş kartı)   kredi kartı kullanımına göre Dünya da daha 
hızlı artmaktadır. Türkiye’de ise tam tersi olmaktadır. 

http://www.tuketicifinansman.net/2007/09/kredi-karti-nedir-kredi-kartlarinin.html
http://www.tuketicifinansman.net/2007/12/acquirer-nedir-tanimi-kredi-karti.html
http://www.tuketicifinansman.net/2011/01/adsl-pos-mobil-pos-ortak-pos-sanal-pos-basvurusu-yap.html
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KÜRESELLEŞMENİN YURTİÇİ ENFLASYON ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ:  TÜRKİYE ÖRNEĞİ’NDE TODA-YAMAMOTO 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON DOMESTIC 
INFLATION: IN THE CASE OF TURKEY TODA -YAMAMOTO 

TO CAUSALITY ANALYSIS

Zerrin KILIÇARSLAN1 , Yasemin DUMRUL2

ÖZET 

Son yıllarda küreselleşmenin ekonomik, politik, sosyal ve çevresel birçok 
alanda etkisi bulunmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler ticaret ve diğer 
ekonomik alanlarda giderek birbirine bağlanmaktadır. Ülkeler arasındaki bağların 
artması yurtiçi enflasyonun belirlenmesinde iç faktörlerin yanısıra küresel 
gelişmelerin de etkili olabileceği fikrinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 
bu çalışmada 1987Q1-2017Q1 dönemi verileri kullanılarak Türkiye örneğinde 
küreselleşmenin yurt içi enflasyon üzerine etkisini ticari dışa açıklık göstergesini 
kullanarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testi 
ile yapılan analiz sonuçları Türkiye’de ticari dışa açıklığın yurtiçi enflasyona yol 
açtığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Enflasyon, Ticari dışa açıklık, Toda-
Yamamoto Testi

JEL Sınıflandırması: E31, F62, F14, C22

ABSTRACT

In recent years, globalization has affected many economic, political, social 
and environmental aspects.   With the influence of globalization, countries are 
increasingly connected to trade and other economic areas. The increase in ties 
between countries has led to the emergence of the idea that in addition to internal 
factors, global developments may also be effective in determining domestic 
inflation. Thus in Turkey 1987Q1-2017Q1 period using data in this study, we 
aimed to determine the impact of globalization on domestic inflation using the 
trade openness indicator. Analysis carried out by Toda-Yamamoto causality test, 
in Turkey, domestic trade shows that openness leads to inflation. Results of the 
analysis made by Toda-Yamamoto causality test in Turkey,  shows that trade 
openness leads to domestic  inflation.

Keywords: Globalization, Inflation, Trade openness, Toda-Yamamoto Test

1    Erciyes Üniversitesi, KMYO, Kayseri/Türkiye, zkaan@erciyes@edu.tr
2     Erciyes Üniversitesi, DHŞMYO, Kayseri/Türkiye, ydumrul@erciyes.edu.tr
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I. GİRİŞ

Küreselleşme kavramı ilk kez İngiliz İktisatçı W.Foter’in 1833’de 
kullanılmış olup günümüzdeki etkin haline gelmesi Garett  Hardin’in 
(1968) çalışmasına dayanmaktadır (Kıvılcım, 2013: 221). Günümüzde 
küreselleşmeye olan ilgi yoğun bir şekilde artmıştır. Küreselleşme ekonomik 
yaşamın her yönünü etkilemekte ve birçok değişiklik “küreselleşme” 
kavramıyla ifade edilmektedir. Tek bir tanımı olmamakla birlikte 
araştırmacıların çoğu, politik, teknik ve ekonomik alandaki değişimlerin 
beraberinde getirdiği dinamik bir süreç olan küreselleşmeyi; mal, 
hizmet, sermaye ve emek gibi uluslararası piyasaların artan uluslararası 
entegrasyonu olarak tanımlamaktadır (Ihrig vd., 2010: 344; Das, 2010: 66).  

Küreselleşme ile teknolojinin sağladığı imkânlarla uluslararası 
ekonomik çevrenin hızla değişimi ve zaman içinde bu piyasalardaki kalite 
ve fiyatların yakınlaşması ve ekonomi politikalarının da benzeşmesi söz 
konusu olmaktadır (Yay, 2009: 29).  Küreselleşmenin sağladığı imkânlarla 
ülkelerin ticari dışa açıklık dereceleri artmaktadır. Yeni büyüme teorilerine 
göre, ticari dışa açıklık, üretim verimliliğini, kaynakların etkin dağılımını, 
kapasite kullanımını artırarak enflasyon oranlarını düşürmektedir. Bu 
bağlamda, iç piyasalarda tam rekabetin olmayışı ve ticarete konu olmayan 
sektörlerdeki fiyat istikrarsızlıkları, enflasyon ve ticari dışa açıklık arasında 
ters yönlü bir ilişki yaratmıştır (Sepehrivand&Azizi, 2016: 163). 

Son zamanlarda  yurtiçi enflasyon üzerinde küresel gelişmelerin 
etkisinin arttığı ile ilgili görüşler  yoğunluk kazanmıştır (Ihrig  vd., 2010: 
344; Başkonuş Direkçi & Özçiçek, 2011: 3). Ülkelerin ticari dışa açıklık 
derecelerindeki artışla, yurt içi enflasyon, iç faktörlere daha az duyarlı 
hale gelmektedir. Oysa enflasyon öncelikle toplam talep, ücret, verimlilik, 
enflasyon beklentileri, bu faktörlerin tümü arasındaki denge ve ulusal 
para politikası gibi iç faktörlerin bir fonksiyonu olarak nitelendirilir.  
Ayrıca ithalat ve enerji fiyatları gibi dışsal şoklar da en azından kısa 
dönemde enflasyonu etkileyebilir. Küreselleşmenin enflasyon sürecinin 
dinamiklerini etkilediğini, uluslararası faktörlerin rolünü artırdığını ve 
yurt içi faktörlerin rolünü azalttığını ileri süren bu görüş, “küreselleşme ve 
enflasyon hipotezi” olarak adlandırılmaktadır.  Bu görüş,  “ulusal pazarların 
giderek birbiriyle entegre olmasının, malların, hizmetlerin, emeğin ve 
sermayenin fiyatlarının giderek ulusal sınırlar ötesinde arbitrajına yol 
açacağı” görüşüne dayanmaktadır  (Ihrig vd., 2007: 6;  Ahmad & Civelli, 
2016: 283). Sonuç olarak, ürün ve girdi fiyatları, sadece belirli bir ülkedeki 
iç talep/talep koşulları ile değil aynı zamanda, küresel piyasalardaki arz /
talep koşullarından da etkilenmektedir (Ihrig vd., 2007: 6). Ayrıca döviz 
kurundaki dalgalanmalar, ödemeler dengesi ve yabancı sermaye girişleri, 
ekonomideki fiyat ve miktar dinamikleri üzerinde çeşitli şekillerde etkili 
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olma eğilimindedir (Ashra, 2002: 2). Bununla birlikte Merkez bankası 
politikaları, liberal politikalar, emek piyasasında yapısal reformlar ve bilgi 
teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle enflasyon yurtiçi makroekonomik 
koşullara daha az tepki vermektedir (Başkonuş Direkçi & Özçiçek, 2011: 3).   

Küreselleşmenin yurtiçi enflasyon üzerindeki etkisi, enflasyon oranı 
ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişkiyi ifade eden Phillips eğrisinin 
eğimindeki değişikliklerle de ifade edilebilir. Ekonominin ticari dışa açıklık 
derecesine göre değişebilen eğrinin eğimi ile ilgili iki görüş bulunmaktadır. 
İlki, Phillips Eğrisi’nin yatay bir seyir izlediğini ifade eden ve Samuelson 
ve Solow (1960) tarafından ileri sürülen görüştür. Buna göre Phillips 
eğrisinin yataylaşması ya da eğiminin azalması, enflasyon dinamikleri ile 
yurtiçi kaynak kullanım düzeyi arasındaki ilişkinin zayıflaması anlamına 
gelmektedir. Belirtilen duruma yol açan unsurlardan birisi de küreselleşmedir. 
Küreselleşmenin artması, bireysel ülkelerde enflasyon üzerinde yurtiçi 
faktörlerin belirleyiciliğinin azalmasına yol açmaktadır (Eren & Çiçek, 2009: 
3; Bayrak & Kanca, 2013: 100). İkincisi ise küreselleşmenin etkisiyle Phillips 
eğrisinin daha dik hale geldiğini savunan Romer (1993)’in görüşüdür. Romer 
(1993)’de ülkelerin ticari dışa açıklığı arttıkça, daha düşük enflasyon oranlarına 
sahip olacağı ifade edilmektedir (Pickering & Valle, 2011:1). Buna göre ülkelerin 
ticari dışa açıklığındaki artış, genişletici para politikası uygulamalarını 
zorlaştıracaktır. Ulusal paranın yabancı ülke paraları karşısında hızla değer 
kaybetmesi durumunda yurtiçi fiyatlar hızla artacağından, ülkelerin ticari 
dışa açıklığı yükseldikçe para politikasının uygulanması konusunda daha 
dikkatli davranmasına yol açacaktır. Sonuç itibariyle de daha düşük enflasyon 
oranları oluşacaktır (Güneş & Konur, 2013: 8). 

Dikkat çekici bir şekilde, her iki görüş de, küreselleşmenin daha 
düşük enflasyona yol açtığını öne sürmektedir. Küreselleşme, potansiyel 
çıktı ile gerçekleşen çıktı seviyesi arasındaki açığı daraltırsa, enflasyon 
oranını düşürebilir (Frankel, 2006: 10-11). Bunun yanı sıra küreselleşme 
enflasyonist etkilere de yola açabilmektedir. Buna göre küçük ve dışa 
açık ekonomilerde, ithal ara malları fiyatlarında yaşanan artışlar, üretim 
maliyetlerini artırarak enflasyonist etkilere neden olabilmektedir (Güneş 
& Konur, 2013: 8).  

Bu çalışmanın amacı, 1987Q1-2017Q1 dönemi verileri kullanılarak 
Türkiye örneğinde küreselleşmenin yurtiçi enflasyon üzerine etkisini 
ticari dışa açıklık göstergesini kullanarak Toda-Yamamoto nedensellik 
testi ile ortaya koymaktır. Bu çerçevede sonraki bölümde, küreselleşmenin 
enflasyon oluşumundaki dinamikleri değiştirebileceği kanallar hakkında 
bilgi verilecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, konuyla ilgili uygulamalı 
literatür sunulacaktır. Dördüncü bölümde, veri seti ve metodoloji kısmına 
yer verilecektir. Beşinci bölümde analiz sonuçları sunulacaktır.  Altıncı 
bölümde çalışmanın sonuç kısmı yer alacaktır. 
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II. KÜRESELLEŞME VE ENFLASYONLA İLGİLİ TEORİK 
ÇERÇEVE 

Mal piyasaları ve finansal piyasaların uluslararasılaşması, geleneksel 
yurtiçi belirleyicileri küresel belirleyicilerle değiştirerek, enflasyon 
oranları ve konjonktürel dalgalanmalar gibi ulusal makroekonomik 
göstergelerin belirleyicilerini etkilemektedir (Bianchi & Civelli 2015: 
406). Küreselleşmenin, enflasyon üzerindeki etkisi ise, birbirine bağlı 
olan çeşitli kanallar aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Her bir kanalın 
etkisini diğerlerinden ayırmak pek mümkün değildir. Ancak, bu kanallar 
aracılığıyla ortaya çıkan etkiler sayesinde fiyatlar ve ücretlerin daha esnek 
(özellikle azalma yönünde) olmasına yol açacaktır. Bu da Phillips Eğrisinin 
daha yatay olmasına sebep olacaktır (Fitoussi, 2007: 3-4).

Küreselleşmenin enflasyon üzerindeki etkisi aşağıda belirtilen kanallar 
aracılığıyla  açıklanabilir  (Glatzer vd., 2006: 26-27; Fitoussi, 2007: 4; Zhang, 
2016: 305; Ihrig vd., 2007: 5).

a. İthalat fiyatları kanalı: Yüksek gelirli ülkelerin, düşük gelirli 
ülkelerden düşük fiyatlı ürünleri ithal etmesi sonucunda yüksek 
gelirli ülkelerin, düşük gelirli ülkelerden yaptıkları ithalatın toplam 
ithalat içerisindeki payı artar. Bu durum yüksek gelirli ülkelerde 
ithalat fiyatlarının ve tüketici fiyat enflasyonunun belirgin bir şekilde 
azalmasına sebep olur. Bununla birlikte ithalatın payı düşük ise 
küreselleşmenin enflasyon üzerindeki doğrudan etkisi sınırlıdır. Ayrıca 
ara malların, küresel piyasada en ucuz şekilde temin edilebilmesi de 
fiyatları azaltmaktadır (Baskonuş Direkçi & Özçiçek, 2011: 3). Örneğin 
Çin gibi düşük ücretli ekonomiler küresel piyasada ülkelerin ithalat 
fiyatlarını düşürerek enflasyonu doğrudan etkileyebilmektedir.  

b. Küresel rekabet etkisi kanalı: Bu kanal, küreselleşmenin enflasyon 
üzerindeki dolaylı etkilerine işaret etmektedir. Bu etki, karşılaştırmalı 
üstünlük, uluslararası uzmanlaşma, ölçek ekonomileri, teknolojik 
ilerleme ve daha güçlü bir rekabetten kaynaklanmaktadır. Rekabetin 
artması ile kâr marjları azalmakta, verimlilik artmakta ve mal ve 
hizmetlerdeki fiyat artışları azalmaktadır. Küresel rekabetten etkilenen 
işletmeler ve faktör piyasaları, küresel rekabete ayak uydurabilmek 
için fiyatları diledikleri kadar arttıramamaktadırlar (Fitoussi, 2007: 4).  
Küreselleşme göstergesi olarak ticari dışa açıklığın artması, rekabetin 
artmasına ve dolayısıyla maliyetin, fiyatın azalmasına yol açabilir (Chen 
vd., 2004). Ayrıca, ticaretin artması, yerli üreticileri dış rekabete maruz 
bırakarak verimlilik artışı sağlayabilir (Ihrig vd., 2010: 370)

c. Emek piyasaları kanalı: Küreselleşme, üretimin yüksek ücretli 
ülkelerden düşük ücretli ülkelere kaymasına sebep olarak mal ve 
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hizmetlerin fiyatlarını etkilemektedir. Emek yoğun ve dolayısıyla düşük 
ücretli ekonomiler (Çin gibi) dolaylı olarak, sanayileşmiş ülkelerdeki 
ücret ve fiyat oluşum sürecini etkileyerek, bu ülkelerde enflasyonun 
düşmesine sebep olabilirler. Diğer koşullar sabitken, ücretlerin azalması 
üretim maliyetlerinin de azalmasını ve dolayısıyla mallar ve hizmetler 
için daha düşük fiyatları ifade eder. 

d. Sermaye piyasaları kanalı: Sermaye piyasaları kanalı etkisi ya 
finansal sermayenin ya da fiziki sermayenin küreselleşmesi vasıtasıyla 
ortaya çıkar. Sermayenin liberalleşmesi ve finansal kurumlar ve 
piyasaların küresel entegrasyonu, kredi erişimini kolaylaştırabilir, 
borçlanma maliyetlerini düşürebilir ve tasarruf davranışını etkileyebilir. 
Diğer taraftan finansal liberalizasyon ve entegrasyon, malların ve emek 
piyasalarının entegrasyonu için “katalizörler” olarak görev yapar. 

Fiziki sermayenin küreselleşmesi, düşük maliyetli ülkelerdeki doğrudan 
yabancı yatırımlar (DYY) kanalıyla ortaya çıkmakta ve hem ürün 
fiyatlarını hem de ücretleri etkileyebilmektedir.  Bu yatırımlar, küresel 
mal ve hizmet piyasalarında rekabet baskısı yaratmaktadır. 

e. Parasal, mali ve yapısal politikalar kanalı: Bu kanal, küreselleşmeye 
bağlı parasal, mali ve yapısal politikalardaki değişikliklerle ilgilidir. 
Rogoff (2006)’a göre, merkez bankasının ve diğer politika yapıcılarının 
davranışları, şeffaflaşma ve küreselleşmeden etkilenmiştir (Baskonuş 
Direkçi & Özçiçek, 2011: 4). Ayrıca merkez bankaları, kısa dönemde yurt 
içi talebi canlandırmak için, düşük enflasyon hedefi belirlemektedir. 

f. Arz/talep kanalı: Küreselleşme, mal ve hizmetlerin küresel talep ve 
arzı arasındaki dengeyi etkileyebilir. Gelişmekte olan ekonomilerin 
arzı, talebinden daha fazla arttığı sürece enflasyonun küresel olarak 
azalacağı düşünülmektedir. Ayrıca küreselleşme ile birlikte hanehalkı 
ve firmalar mal ve hizmet satın almak için ülke dışına yönelebilir ve 
küreselleşme arz sıkıntısı yaşanması olasılığını azaltabilir. Bundan 
dolayı yurtiçi fiyatların değişmesi yönünde daha az baskı ortaya çıkar. 
Küreselleşmiş bir dünyada, firmaların yurtiçi piyasalarda talep ettikleri 
fiyatlar, dış talebi de etkileyeceğinden firmalar ürünlerini hem ulusal 
hem de uluslararası piyasalarda satabilir.

g. Bilgi ve iletişim teknolojileri kanalı: Küreselleşme, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gelişip yayılması için uygun bir atmosfer yaratmıştır 
(Şaf, 2015: 8). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, faktör 
verimliliğini artırarak ve dolayısıyla üretim maliyetini düşürerek 
enflasyonun azalmasına yol açacaktır (Karabulut & Shahinpour, 
2017: 133). 
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III. KÜRESELLEŞME VE ENFLASYONLA İLGİLİ 
UYGULAMALI LİTERATÜR 

Enflasyonun yurtiçi faktörlere olan duyarlılığının azalmasının 
nedenlerinden birisi de küreselleşmedir. Küreselleşmenin enflasyon 
üzerindeki etkilerine yönelik olarak geniş bir ekonomik literatür mevcuttur. 
Bu çalışmalarda küreselleşme göstergesi olarak çıktı açığı, ticari dışa açıklık, 
KOF küreselleşme indeksi gibi farklı değişkenler kullanılmıştır. Tablo 1’de 
küreselleşmenin enflasyon üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili 
uygulamalı literatüre ait çalışmalardan bazıları özet olarak sunulmuştur. 

Tablo 1: Küreselleşme ve Enflasyon: Uygulamalı Çalışmalar
Yazar Dönem/Ülke Yöntem Sonuç
Atabay 
(2016)

1980-2011
Türkiye

OLS Ticari dışa açıklık ve enflasyon 
oranı arasında negatif bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sepehrivand 
& Azizi 
(2016)

2001-2013
G8 ülkeleri

Panel Veri 
Analizi

Ticari dışa açıklık ve enflasyon 
arasında pozitif bir ilişki 
bulunmuştur.

Ahmad 
& Civelli 
(2016)

1985:Q1- 
2002:Q1
16 OECD 
ülkesi

Eşik Değerli 
Phillips 
Eğrisi modeli

Ülkelerin belirli bir açıklık 
düzeyine eriştikçe yurt içi 
enflasyonun dış etkenlere tepki 
verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Zhang 
(2016)

1984Q1-
2012Q4
Çin

GMM

1994 sonrasında küresel 
çıktı açığı enflasyonun 
belirlenmesinde daha önemli bir 
rol oynamaktadır.

Bianchi 
& Civelli 
(2015)

1971Q1- 
2006Q4
18 Batı 
ülkesi ve 
yükselen 
ekonomi

Zaman 
içerisinde 
değişen bir 
VAR modeli 

Küresel ekonomik 
dalgalanmalar birçok ülkede 
yurtiçi enflasyon dinamiklerinde 
etkilidir.

Sikdar vd. 
(2013)

1976 -2010
Bangladeş

Eş- 
bütünleşme 
testi ve 
VECM

Enflasyon ve ticari dışa 
açıklık arasında negatif ilişki 
bulunmuştur.

Samimi vd. 
(2012)

1970-2009
İran ARDL

Ticari dışa açıklık kısa dönemde 
enflasyon üzerinde negatif, 
uzun dönemde ise pozitif etkiye 
sahiptir.

Mukhtar 
(2012)

1960- 2007 
Pakistan

Eş- 
bütünleşme 
testi ve 
VECM

Uzun dönemde enflasyon ile 
ticari dışa açıklık arasında 
negatif ilişki bulunmaktadır.
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Başkonuş 
Direkçi & 
Özçiçek 
(2011)

1991Q1-
2008Q2
Türkiye

Çoklu 
regresyon 
analizi

Dış ticaret arttıkça yurtiçi çıktı 
açığının enflasyon üzerindeki 
etkisi artmaktadır. 

Ihrig vd., 
2010

1977-2005
11 
sanayileşmiş 
ülke

Çoklu 
regresyon 
analizi

Küreselleşme ve enflasyon 
arasında zayıf bir ilişki vardır. 

Lin (2010) 1970-2007
106 ülke

Panel veri 
analizi

Enflasyonun yüksek olduğu 
durumlarda, ticari dışa açıklık 
enflasyon üzerinde negatif etkiye 
sahipken, enflasyon düşük iken 
hiçbir etkisi yoktur.

Zakaria 
(2010)

1947-2007 
Pakistan GMM Ticari dışa açıklık enflasyonu 

artırmaktadır.

Taşçi vd. 
(2009) 1980-2006 Panel Veri 

analizi
Ticari dışa açıklık enflasyon 
üzerinde pozitif etkilidir.

Eren & 
Çiçek (2009)

1987Q1-
2007Q4
Türkiye

 İleriye 
Dönük 
Genişletilmiş 
Phillips Eğrisi 
Modeli

Küreselleşme özellikle ticarete 
konu olan malların enflasyon 
oranı üzerinde etkilidir.

Calza (2008)

1979Q2-
2003Q4
Euro bölgesi 
ve 25 ülke

Genişletilmiş 
Phillips Eğrisi 
modeli 

 Küresel değişkenlerin,  yurtiçi 
enflasyonu etkilemesi ile ilgili 
çok az kanıt bulunmaktadır.

Pehnelt 
(2007)

1980-2005
22 OECD 
ülkesi

Panel 
Regresyon 
Analizi

Küreselleşme 1980’lerden 
sonra enflasyondaki azalmayı 
açıklamaktadır.

Ball (2006)

1985-2005
14 
sanayileşmiş 
ülke

Genişletilmiş 
Phillips Eğrisi 
modeli

Küreselleşme Phillips eğrisinin 
yapısını veya uzun vadeli 
enflasyon seviyesini çok az 
etkilemektedir.

Borio & 
Filardo 
(2006)

1985-2005
16 
sanayileşmiş 
ülke

AR model

Yurtiçi çıktı açığının enflasyon 
üzerine etkisinin azaldığı, 
yurtdışı çıktı açığının 
enflasyon üzerine etkisinin 
arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ciccarelli 
& Mojon 
(2005)

1960-2003
22 OECD 
Ülkesi

ECM

Küresel enflasyon, kısa 
dönemde küresel reel 
değişkenler tarafından 
belirlenmektedir.

Ashra (2002)

1980-97
15 
Gelişmekte 
olan Ülke 

Panel veri 
analizi

Mal ve hizmet ihracat ve 
ithalatının enflasyon oranını 
önemli ölçüde etkilemektedir.



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V616

IV. VERİ VE METODOLOJİ

Bu çalışmada küreselleşme ve enflasyon arasındaki ilişki 1987Q1-2017Q1 
dönemi Türkiye verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Modelde kullanılan 
veriler IMF-IFS’den (International Monetary Fund-International Financial 
Statistics) elde edilmiştir. Enflasyon göstergesi olarak tüketici fiyat endeksi 
(2010=100) verisi kullanılmıştır. Küreselleşme göstergesi olarak ise ticari 
dışa açıklık değişkeni kullanılmıştır. Bunun nedeni, ülkelerin dış ticareti 
arttıkça diğer ülkelerle entegrasyonu artacak ve küresel rekabete daha açık 
hale gelmeleridir (Başkonuş Direkçi & Özçiçek, 2011: 7). Ticari dışa açıklık 
verileri, ilgili dönem için ithalat ve ihracat toplamının Gayrisafi Yurtiçi 
Hasılaya oranlanmasıyla tarafımızca hesaplanmıştır. Modelde çeyreklik 
veriler kullanıldığı için Census X-13 yöntemi ile seriler mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Ayrıca modelde kullanılan değişkenlerin logaritması 
alınmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan analiz iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak 
serilerin durağanlığı ve birim köklerin olası varlığını incelemek amacıyla 
Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller, ADF) (1981) ve 
Phillips-Perron (PP) (1988) birim kök testleri kullanılacaktır. İkinci aşamada 
ise Toda-Yamamoto (1995) testi ile enflasyon ve küreselleşme arasındaki 
uzun dönemli nedensellik ilişkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

VAR modeline dayanan Toda-Yamamoto testi, ele alınan serilerin I(0), 
I(1) veya I(2) olup olmadığına bakılmaksızın geçerli olmakta ve serilerin 
bütünleşme derecelerinin yanlış belirlenmesi ihtimalinden kaynaklanan 
riskleri en aza indirmektedir. Buna göre ele alınan modeldeki verilerin 
maksimum bütünleşme derecesinin doğru bir şekilde belirlenmesi 
nedensellik sınaması için yeterli olmaktadır. Ayrıca bu testte eşbütünleşme 
analizi yapılmasına da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu testte VAR modelini test etmek için MWald testi kullanılır. Optimal 

gecikme uzunluğu p= (k + maxd ) ‘e eşittir. Burada k gecikme sayısını, 

maxd maksimum bütünleşme derecesini ifade etmektedir. VAR(k+ maxd

) modeli için MWald testi 2χ  dağılımına sahiptir (Adriana, 2014: 230). 
İki değişkenli (LCPI, LOPEN) bir analiz için, Toda-Yamamoto nedensellik 
testine ilişkin denklemler Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’de gösterildiği gibidir:
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Eşitlik 1’e göre sıfır hipotezi ticari dışa açıklığın enflasyonun Granger 

nedeni olmadığını ifade etmektedir. Yani, ii ∀≠ 01δ  ise ticari dışa 
açıklıktan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusu 
olacaktır. Eşitlik 2’ye göre ise, sıfır hipotezi enflasyonun ticari dışa açıklığın 

Granger nedeni olmadığı şeklindedir. Benzer şekilde ii ∀≠ 01φ  ise, 
enflasyon ticari dışa açıklığın Granger nedeni olarak ifade edilir.

V. UYGULAMA SONUÇLARI

Bu çalışmada Toda-Yamamoto testi yapılabilmesi için öncelikle modelin 
bütünleşme derecesinin (dmax seviyesini) belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla genişletilmiş ADF ve PP birim kök testleri kullanılmış, elde edilen 
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Birim Kök Testi sonuçları

Değişkenler ADF  Testi PP Testi
Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark

LCPI -0.953475 -3.803096* -0.063966 -6.542543*
LOPEN -2.930321 -9.659941* -3.160366 -9.563331*
Anlamlılık 
Düzeyi

Kritik 
Değerler

%1 -4.037668 -4.037668 -4.036310 -4.036983
%5 -3.448348 -3.448348 -3.447699 -3.448021
%10 -3.149326 -3.149326 -3.148946 -3.149135

Not:  *%5 anlamlılık düzeyi.

Yapılan hem ADF hem de PP birim kök testi analizlerine göre, %5 
anlamlılık seviyesinde sabitli ve trendli modelde ilgili serilerin birim kök 
içerdiğini ifade eden sıfır hipotezinin reddedilmektedir. Bu sonuçlar,  LCI ve 
LOPEN serilerinin seviyesinde değil birinci derece farkı alındığında durağan 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Toda-Yamamoto yaklaşımında 
modele eklenecek ilave gecikme sayısı (maksimum bütünleşme derecesi)   
( maxd =1) 1 olmaktadır.
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Sonraki adımda, yapılan durağanlık analizi sonrasında VAR modelinde 
kullanılacak olan gecikme uzunluğu belirlenecektir. Gecikme uzunluğunun 
belirlenebilmesi için Akaike (AIC), Schwarz (SC), Hannan Quinn (HQ), 
Son tahmin hatası (Final Prediction Error-FPE) ve Ardışık modifiye 
edilmiş LR test istatistiği (LR) gibi bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır. Ele 
alınan modelde çeyreklik veri kullanıldığı için 8 gecikmeye kadar gecikme 
uzunluğuna bakılmış ve farklı bilgi kriterleri için gecikme uzunlukları 
Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: VAR modeline İlişkin Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

 Gecikme LR FPE AIC SC HQ

0 NA   0.077869  3.123026  3.171298  3.142614

1  1076.246  4.71e-06 -6.590235 -6.445418 -6.531470

2  45.04091  3.33e-06 -6.936484 -6.695123 -6.838542
3  27.43307  2.76e-06 -7.124490  -6.786584* -6.987371
4  12.30327  2.63e-06 -7.171995 -6.737543  -6.995690*

5  3.970116  2.72e-06 -7.140121 -6.609125 -6.924648

6  7.124058  2.72e-06 -7.140565 -6.513024 -6.885916

7   12.85809*   2.56e06*  -7.200974* -6.476888 -6.907147
8  6.572929  2.57e-06 -7.198645 -6.378015 -6.865642

Tablo 3’ten de görüleceği üzere SC bilgi kriterine göre gecikme 
uzunluğu 3, HQ bilgi kriterine göre gecikme uzunluğu 4,  AIC, FPE ve LR 
bilgi kriterlerine göre ise gecikme uzunluğu 7’dir. Dolayısıyla bu çalışmada 
gecikme uzunluğu 7 (k=7) olarak belirlenmiştir. 

Modelde ele alınacak gecikme uzunluğu belirlenirken önemli bir husus, 
belirlenen gecikme uzunluklarına sahip VAR modelinin otokorelasyon ve 
değişen varyans sorunu içermemesi gerekliliğidir. Bu nedenle nedensellik 
ilişkisini ortaya koymadan önce ele alınan modele ilişkin otokorelasyon ve 
değişen varyans sorunlarının olup olmadığı otokorelasyon LM ve White 
testleri ile analiz edilmiş ve Tablo 4’te test sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 4: Var Modeli İçin Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testi Sonuçları

Otokorelasyon LM Testi
Gecikme Uzunluğu L-M İstatistiği Olasılık Değeri

1 4.174672 0.3829
2 2.244768 0.6908
3 2.052020 0.7262
4 6.511845 0.1640
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5 8.277268 0.0819
6 3.179750 0.5282
7 6.741562 0.1502

p=7+1=8 4.058800 0.3981
White Değişen Varyans Testi

2χ Test İstatistiği
Serbestlik 
Derecesi Olasılık Değeri

87.05938 84 0.3880
 

Tablo 4’ten de görüldüğü üzere ele alınan modelde %5 anlam seviyesinde 
otokorelasyon ve değişen varyans sorunları söz konusu değildir. 

VAR modeline ilişkin gecikme sayısının belirlenmesinden sonra bu 
gecikme sayısına modele dâhil edilen değişkenlerin bütünleşme derecesi 

olan 1’i eklenerek [p= (k + maxd ) =7+1=8] 8. dereceden VAR modeli ile 
Toda-Yamamoto nedensellik analizi yapılmış ve Tablo 5’te test sonuçlarına 
yer verilmiştir.

Tablo 5: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları

0H  Hipotezi
2χ Test 

İstatistiği
Olasılık 
Değeri Karar

LOPEN, LCPI’ın 
nedeni değildir 13.29406 0.0386

0H  Red

LCPI, LOPEN’ın 
nedeni değildir 5.955031 0.4282 0H  

Kabul

Tablo 5’ten de görüleceği üzere, Modifiye Wald (MWALD) istatistiğinin 
ρ-değerlerine ticari dışa açıklıktan enflasyona doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi söz konusudur. Başka bir ifadeyle sıfır hipotezi 
reddedilmiştir. Bununla birlikte enflasyondan ticari dışa açıklığa doğru 
bir nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Sıfır hipotezi kabul edilmiştir. 
Bu durumda Türkiye örneğinde ele alınan dönemde küreselleşmenin bir 
göstergesi olan ticari dışa açıklığın enflasyona neden olduğu söylenebilir.

VI. SONUÇ

Dünyadaki ekonomiler ticaret ve diğer ekonomik bağlarla giderek 
birbirine bağlanmaktadır. Ekonomik açıdan küreselleşme, sınırlar ötesi 
mal ve hizmet akışlarını, uluslararası sermaye akışlarını, tarifeler ve 
ticaret engellerinin azaltılmasını, göç ve teknolojinin yayılmasını ve 
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sınır ötesindeki bilgi akışını içermektedir. Böylesi bir durumda yurtiçi 
enflasyonun belirlenmesinde iç faktörlerin yanı sıra dış faktörlerin de 
etkisi giderek daha önemli hale gelmektedir. Küreselleşme; ithalat fiyatları, 
küresel rekabet etkisi, emek ve sermaye piyasaları, parasal, mali ve yapısal 
politikalar, arz/talep ile bilgi ve iletişim teknolojileri gibi birçok kanal 
aracılığıyla yurtiçi enflasyonu etkilemektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de küreselleşmenin yurt içi enflasyon üzerine 
etkisi, ticari dışa açıklık göstergesi kullanılarak analiz edilmiştir. Türkiye’de 
ticari dışa açıklığın yurtiçi enflasyona yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Buradan hareketle Merkez Bankaları enflasyon hedeflerini belirlerken 
küreselleşmenin ya da ticari dışa açıklığın enflasyon üzerindeki etkilerini 
de göz önünde bulunduran politikalar uygulamalıdırlar. Bunun yanı 
sıra ticari dışa açıklık ekonomik küreselleşme göstergesi olduğundan 
ve küreselleşmenin tek bir boyutu olmadığından gelecek çalışmalarda 
küreselleşmenin diğer tüm boyutlarını da (politik, sosyal ve çevresel 
boyutu gibi) dikkate alacak analizlerin yapılması önem arz etmektedir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASINDA AHLAKİ TEHLİKENİN 
ANALİZİ

DECOMPOSITION OF MORAL HAZARD IN HEALTCARE 
MARKET

Eyyup ECEVİT1, Aliyakezi YIDIRESI2

ÖZET

Ahlaki tehlike, bireylerin kayıplarına karşı sigortalandıklarında, 
davranışlarındaki değişmeyi açıklayan bir terimdir. Hastalanmamanın kaçınılamaz 
olduğu gerçeğinden hareketle, sigortalı bireylerin hastalandıklarında tedavi amaçlı 
taleplerinde elde ettikleri yarar tedavi maliyetinden fazla ise ahlaki tehlikeden 
söz edilebilir. Çoğu teorik ve ampirik çalışma ahlaki tehlikenin var olduğunu 
ve önemini ortaya koymuşlardır. Teorik ve ampirik çalışmalar ahlaki tehlikenin 
sağlık hizmetleri piyasasında da görüldüğünü ve bu ahlaki tehlike konusunun 
önemsenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Mevcut bir kısım çalışma ise, ahlaki 
tehlikenin belirli oranda hoş görülebileceğinden söz etmektedir. İdeal olarak, 
maliyet paylaşımı sadece arzulanmayan ahlaki tehlikeyi değil aynı zamanda 
arzulanan (hoş görülen) ahlaki tehlikeyi de azaltmaktadır. Bu çalışmada, sigorta 
katkı payının, sağlık hizmetinin bedelini/fiyatını düşürmesinden kaynaklı gelir 
transferiyle ortaya çıkan ahlaki tehlikenin boyutları analiz edilmektedir. Literatür 
taraması ve ampirik çalışmaların analiz edilmesiyle şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
sigorta şirketleri, haksız gelir transferini önlemek için risk gruplarına göre fraklı 
prim uygulayabilir; ülkelerin yönetim biçimine göre sağlık sisteminde ahlaki 
tehlikenin ortaya çıkışı (şiddeti) farklılık gösterebilir, liberal yönetim şeklinde özel 
sağlık sigortası daha yaygın olduğundan ahlaki tehlikenin maliyet etkisi kamu 
sigorta sistemine göre daha azdır. 

Anahtar Kelimeler: Ahlaki tehlike, Sağlık sigortası, Refah kaybı

ABSTRACT

Moral hazard is a term defining behavior changes when people are insured 
against losses. When an illness is not contractible, then even partially insured 
consumers demand treatment for it when the benefit is greater than the cost, a 
condition which is known as moral hazard. Theoretical and empirical studies 
also have found evidence for the existence of moral hazard in healthcare market, 
and even indicate that this moral hazard is substantial. Several existing studies, 
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however, indicate that a portion of moral hazard is desired. Ideally, cost sharing 
should only reduce the undesired moral hazard, it is simultaneously reducing the 
desired. The cost of sharing means that treatment have been shared by consumers 
and providers in the healthcare market. In this study, we analyze the moral hazard 
that is due to the income transfer contained in the coinsurance price reduction. 
The following results were obtained by reviewing the literature and analyzing the 
empirical studies: insurance companies apply different premium based on risk 
levels (cancer, diabetes etc.) to prevent unfair income transfer; depending on the 
management style of the countries’ existing system, moral hazard differs in liberal 
administrative systems due to the fact that the private insurance is more extensive, 
the cost of moral hazard effect is much less than the government insurance system. 

Keywords: Moral hazard, Health insurance, Welfare loss.

I. GİRİŞ

Ülkeler sağlık harcamalarındaki artışın nedenlerini analiz ederken 
özellikle sigorta kapsamına alınan bireylerin tedavi maliyetlerinin arttığını 
gözlemlemişlerdir. Maliyet artışına neden olan unsurlar arasında da ahlaki 
tehlikenin önemi anlaşılmış ve bu alana dönük ne tür önlemler alınabileceği 
tartışılmaya başlanmıştır. 

Ahlaki tehlike kavramı, sağlık ekonomisi literatürüne ilk defa 1968 
yılında Mark V. Pauly tarafından kazandırılmıştır (Nyman vd. 2018) 
Pauly’nin bu çalışması Arrowun 1963 yılında ele aldığı “belirsizlik ve sağlık 
hizmetleri piyasasında refah ekonomisi” adlı çalışmasına dayanmaktadır. 
Arrowun da çalışmasında, Friedman ve Savege’nin “Riskten kaçınma 
modeli”nden etkilendiği görülmektedir (Arrow 1963; Friedman ve 
Savage,1948). Friedman ve Savege’nin modeli kısaca, belirsizlik ortamında 
diğer piyasalarda olduğu gibi sağlık piyasasında da bireyler gelecekte 
oluşabilecek risklere karşı sağlık sigortası kapsamında olmayı, bunun 
güvenli bir durum olduğunu kabul ettiklerini vurgulamaktadır. 

Arrow çalışmasında, sağlık sigortasının bireylerin refahını arttırıcı 
bir unsur olduğunu gündeme getirmiştir. Sağlık sigortası kapsamındaki 
bireyler sağlık hizmetlerinden yararlanırken satın alma güçlerinin 
üzerinde bir refah kazanımı ile hareket etmektedirler. Burada özellikle 
vurgulanması gereken unsur, sağlık fonunda biriken fonun hasta bireyler 
tarafından kullanıldığı, hasta olmayan bireylerin ise bu fondan başkaca 
türlü yarar sağlayamadıkları göz önünde bulundurulursa hasta bireylerin 
refahı kaynak transferi yoluyla artmış olacaktır. Pauly çalışmasında ahlaki 
tehlikenin neden olduğu refah kaybını ele almış ve ahlaki tehlikenin neden 
olduğu bu kaybın sağlık sigortasının neden olduğu refah kaybı kadar 
olduğunu vurgulamıştır (Newhouse & Joseph 1992). Pauly’nin modelini 
benimseyen araştırmacılara göre, sağlık sigortasının refah artırıcı etkisini 
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azaltabilmek için sigorta katkı payının caydırıcı bir şekilde artırılması 
gerekir, böylece ahlaki tehlikenin sağlık sisteminde neden olacağı verimsiz 
durum önlenebilir (Arrow 1963; Friedman & Savage,1948; Nyman, 1999). 

Sağlık hizmetleri piyasasının önemli konularından olan ahlaki tehlike 
kavramını ele alırken öncelikle sağlığın nasıl bir mal olduğunu doğru 
tanımlamakta fayda vardır. Sağlık, bazı sağlık iktisatçılarına göre zorunlu 
maldır. Bazılarına göre ise, lüks maldır. Sağlık iktisatçılarının ele aldığı 
çalışmalarda sağlık hizmetleri tüketiminde gelir esnekliği tahmin edilmiş 
ve çoğunda gelir esnekliği birden büyük bulunmuştur. Bu durumda sağlık 
bir lüks maldır denilebilir. Sağlığın lüks yada zorunlu mal olması neden 
önemlidir? Eğer bireyler sağlık hizmetlerinin fiyatına/cepten ödenen 
miktara duyarlı ise ahlaki tehlikenin neden olduğu maliyete çözüm üretmek 
daha kolay olacaktır. Örneğin arz ve talep yanlı maliyet paylaşımında 
maliyete katlanan bireyeler daha az sağlık hizmeti tüketme eğiliminde 
olacaklardır (Sghari & Hammami, 2013).  

Tabloda seçilmiş bazı ampirik çalışmalara göre sağlık harcamasının 
gelir esnekliği tahminleri yer almaktadır.

Yazar (lar) ve çalışmanın 
yapıldığı yıl

Veri ve çalışmanın 
yapıldığı ülke/ler Gelir esnekliği

Gerdtham ve diğerleri, 1992 Yataykesit-OECD εm>1 Lüks mal
Gbesemete ve Gerdtham, 1992 Yatay kesit-Afrika Yaklaşık 1
Gerdtham, 1992 Panel- OECD 1>εm Lüks mal
Hitiris ve Ponett, 1992 Panel- OECD εm>1Lüks mal
Clemente ve diğerleri, 2002 Panel-OECD-AB εm>1 Lüks mal
Bac ve Le Pen, 2002 Panel-OECD εm>1Lüks mal
Casasnovas ve Saez, 1998 Panel-OECD 1>εm Zorunlu mal
Ehikioya ve Mohammed, 2013* Zaman serisi, Nijerya 1>εm Zorunlu mal

Abbas ve Hiemenz, 2011*
Kısa ve uzun dönem 
eşbütünleşme testi, 
Pakistan

1>εm Zorunlu mal

Kaynak: Fırat Bilgel, 2003, https://www.researchgate.net/ publication/316352033_
The_Determinants_of_Healthcare_Expenditure_in_Ghana [05.02.2018]. 
Tablo yazarlar tarafından Fırat Bilgel’e ait kaynaktan ve *diğer kaynaklardan 
yararlanarak oluşturulmuştur. 

Ayrıca Pauly modelinde, sağlık hizmetleri piyasasında ürünün 
fiyatının (gölge fiyat) gerçeği tam olarak yansıtmaması durumu veri 
iken ilave kaynak tüketiminin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu 
vurgulanmıştır. Sağlıklı olan sigortalı bireylerden hasta olanlara kaynak 
transferi (gelir transferi) yoluyla ortaya çıkan fiyat indirimi hesaba 
katılmalıdır (yani piyasada oluşan fiyatın sağlık sigortası sözleşmesinde 
yer alan katkı payı ile değiştirilmesi söz konusu olabilir). Ancak 
Pauly modelinde, gelir transferinin ilave sağlık harcamasına neden 

https://www.researchgate.net
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olacağını ve bireye refah kazandıracağını hesaba katmamıştır. Bu 
konuyla ilgili olarak, de Meza (1983) bu türden gelir etkilerinin ancak 
sağlık sigortasının, doğrudan gelir transferiyle ödenmesi durumunda, 
mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir. Chetty (2008) ise gelir 
transferi kavramı yerine likidite kavramını gündeme getirmiş ve likidite 
kavramının bazı yönleriyle gelir kavramına göre daha uygun bir kavram 
olduğunu belirtmiştir. Chetty’ye göre likidite kavramı belirli zaman 
boyutu içerisinde değil, gerektiği anda kullanılabilen stoklanmış kaynak 
ve servet gibi kullanılabilir (Chetty, 2008).  

Çalışmada, riskten kaçınmayı öngören teoriden (Friedman & Savage’nin 
teorisi) ziyade, sağlık sisteminde görülen fiyat indirimini yani sigorta 
fonunda biriken geliri sağlıklı bireylerden hasta olanlara kaynak transfer 
etme aracı olarak gören, hasta bireylerin ahlaki tehlike ile karşılaştıklarında 
nasıl davranacaklarını ele alan çalışmalara yer verilmiştir. Çünkü, ahlaki 
tehlikenin refah etkisi üzerinde duran literatür orijinalinde gelir etkisini 
göz ardı etmiş ve sadece sağlık hizmetleri piyasasındaki ahlaki tehlikeyi saf 
fiyat etkisi olarak yeniden tanımlamaya çalışmıştır. Literatürde çoğunlukla, 
sigortalı bireylerin sağlık hizmetlerine olan talebinde, ahlaki tehlikenin 
ortaya çıkabileceği vurgulanmıştır. Buna ilaveten, ahlaki tehlike sonrası 
oluşacak durumu (tıbben gereksiz sağlık harcamalarının artması) da 
literatür çalışmalarında sıkça yer almaktadır. 

Son yıllarda sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmaların çoğunda, 
sigorta kapsamında olmanın hasta bireylere satın alma gücü kazandıracağı 
ve bu durumun sağlık hizmetlerine olan talebi artıracağı, sonuç itibariyle 
de sağlık harcamalarının artacağı vurgulanmaktadır.  Sağlık hizmetleri 
piyasasında bu durum, kısa dönemde sunulan ürünlerin/hizmetin fiyatının 
artmasına, uzun dönemde ise sağlık hizmeti arzının artmasına neden 
olacaktır (Arrow, 1963: 943). 

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda sağlık sektöründe görülen maliyet 
artışında öne çıkan ahlaki tehlike sorununu geçmişten günümüze literatür 
taraması üzerinden ele almak ve analiz etmektir. Bu konunun ele alınma 
nedeni ise özellikle Türkçe kaynaklarda çok fazla yer verilmemiş az sayıda 
kaynağın olmasıdır. 

Bu çalışma, özellikle Türk sağlık sistemi üzerine yapılacak çalışmalara 
temel bir kaynak oluşturması bakımından önemlidir. Çalışma önce 
kapsamlı bir literatür taramasına tabi tutulmuştur. Daha sonra ahlaki 
tehlike kavramı ve ahlaki tehlikenin neden olduğu maliyet artışına çözüm 
önerilerine yer verilmiştir. 
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II. LİTERATÜR TARAMASI

Sağlık sigortasının ilk uygulamaya konulmasında amaç, bireylerin 
sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, hastalandıklarında maliyet 
konusunda sürprizlerle karşılaşmasını önlemek, devletin de anayasal hak 
olan sağlık hizmetini sunarken bu hizmetin maliyetini belirli kaynaktan 
karşılamayı amaçlamaktı. Ancak, uygulamada görüldü ki bireyler, sigorta 
kapsamına alınmakla sonsuz satın alma gücüne sahip olmaktalar ve böylece 
sağlık hizmetlerine olan talep artmaktadır. Literatürde bu durum ahlaki 
tehlike olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda yapılan teorik ve ampirik 
çalışmalar, ahlaki tehlikenin nasıl ortaya çıktığını, toplumun bir kısmına 
olan maliyetini ve bu maliyet artışına çözüm önerilerini içermektedir.

Teoride, ex ante ve ex post olarak iki tür ahlaki tehlike tanımı vardır. 
Henüz ortaya çıkmamış, gelecekte olması muhtemel ahlaki tehlike, 
bireylerin sağlık sigortası kapsamında olmaları nedeniyle yaşam tarzlarını 
negatif yönde değiştirmeleri, sağlık sigortasını kötü amaçlı olarak 
kullanmak şeklinde tanımlanabilir (Zweifel & Manning 2000; Manning 
ve diğerleri, 1987). Ancak mevcut durumda (ex-post) var olan ahlaki 
tehlikede, bireylerin sağlık sigortası kapsamında olmalarını fırsat bilerek 
sağlık hizmetlerini gerekli olandan daha fazla tüketmeleridir (Nyman 
2004). Sağlık sigortası ve sigortalı bireylerin sağlık hizmetlerine olan 
talepleri arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların çoğunda, gelecekte ortaya 
çıkması beklenen ahlaki tehlikenin boyutları tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Ancak şunu belirtmekte fayda var, bu tür ahlaki tehlikenin varlığını ortaya 
koyabilen çalışma oldukça azdır. Bu alanda çalışan sağlık iktisatçıları 
çoğunlukla Grossman’ın sağlık üretim modelini referans almaktadırlar. 

Ahlaki tehlike kavramının temeli, ilk sigorta sisteminin uygulanmaya 
konulduğu sigorta endüstrisine ve hukuk, siyaset ve iktisat literatüründe yer 
aldığı haline dayanmaktadır. Sigorta endüstrisinde öngörüldüğü üzere, bireyler 
karar ve eylemlerinden doğan riskleri üstlenmezlerse, bu bireylere tam bir 
sorumluluk yüklendiğinde ahlaklı bir seçim yapma eğiliminde olmayabilirler. 
İktisat literatürü, ahlaki tehlike kavramını insanların davranışlarında 
görülebilecek riskli durumlara karşı, riskin bireylere yeniden dağıtılması olarak 
geniş açıdan tanımlamaktadır. Bu tanımlama, sigortalı bireylerin kayıplarını 
azaltmaya dönük olarak maliyetlerini minimize etme çabası içerisine girmeleri 
şeklinde yorumlanabilir (Rowell & Connely 2012, 1061).

Bazı yazarlar, bireylerin sağlık sigortası kapsamına alınmasının 
gerekliliğini bir sorumluluk ve görev olarak değerlendirmişlerdir. Baker 
(1996) çalışmasında ahlaki tehlike kavramını sosyal sorumluluk sorunlarına 
çözüm üretmede yararlanılan analitik araç olarak yer vermiştir. “Ahlaki 
tehlikenin ortaya çıkmasında bireylerin hangi şartlar altında yaşamlarını 
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sürdürdüklerinin bir önemi yok mu?” Sorusunu kendimize sormalıyız. 
Baker çalışmasında James Glassman’ın çalışmasına atfen ahlaki tehlikeyi 
şöyle tanımlamıştır; eğer birey kötü davranışlarından kaynaklanan maliyet 
artışına kendisi katlanıyorsa varsın bu davranışını devam ettirsin. Önemli 
olan bireylerin kendi davranışları sonucu oluşacak maliyeti başkalarına 
devretmemeleridir. İktisatçı ve aynı zamanda siyasetçi olan Dick Armey 
ahlaki tehlike kavramını, bireysel sorumluluktan kaçınmak için sosyal 
sorumluk kavramıyla gizlenen bir durum olarak tanımlamıştır (Einav ve 
diğerleri 2011). Bu türden tartışmalar, tüketici davranışının doğasında var 
olan riskin bir gruptan diğerine transfer edilmesiyle değişebileceğini ortaya 
koymaktadır.  

Bilindiği gibi asimetrik bilgi aksak rekabet piyasalarının temel 
varsayımların birisidir. Asimetrik bilgi, taraflardan birisinin bildiği bilgiyi 
diğer tarafın en az onun kadar bilememesi durumudur. Asimetrik bilgi iki 
probleme yol açmaktadır, ahlaki tehlike ve ters seçim. Ters seçim, özellikle 
sigorta piyasasında görülmektedir. Doğru müşterinin sigorta kapsamına 
alınamaması durumudur. 

Ahlaki tehlike ve ters seçim sağlık sigortası piyasasında verimsizliklere 
neden olmaktadır ve sağlık sigortasının bireylere sunduğu nimetler ile 
sağlık hizmetleri tüketimi arasında pozitif yönde ilişki vardır. Ahlaki 
tehlikeyi ters seçimden izole etmek/ayrı düşünmek mümkün değildir, 
ayrıca bu ikisi arasındaki pozitif yönlü korelasyonu açıklamak da oldukça 
zordur (Powell & Goldman, 2014; Einav & diğerleri, 2011).

Bir kısım sağlık iktisatçıları ex-ante ahlaki tehlike durumunu bazı 
hastalıklar üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. Dave ve Kaeste (2009) 65 
yaş ve üzeri nüfusun davranışını inceleyen çalışmasında, hastanın sigortalı 
olup olmadığı ayrımı yapılmış ve grupların sağlık hizmetleri tüketimi analiz 
edilmiştir. Bunun için hastaların sigortalı olmadan önceki doktor ziyaretleri 
ile sigortalı olduktan sonraki doktor ziyaretleri karşılaştırılmış, sigorta 
kapsamına alınan bireylerin daha çok sağlık hizmeti tükettiklerini ortaya 
koymuşlardır. Ayrıca çalışmalarında ahlaki tehlikenin temel göstergesi 
olarak kabul edebileceğimiz, sigorta kapsamında yer aldıktan sonraki 
davranış kalıbını negatif yönde değiştirme durumu da gözlemlenmiştir. 
Örneğin, sigorta kapsamına alındıktan sonra bireylerin sigara içme, alkol 
kullanma ve egzersiz yapmama yada aksatma kısaca sağlıksız yaşam 
biçimini seçtikleri gözlemlenmiştir (Dave & Kaester, 2009).  

Kelly ve Markowitz (2009), ahlaki tehlikenin maliyet etkisini araştırmak 
için obezite hastalardan yararlanmıştır. Acaba ahlaki tehlike, bireylerin 
obez olmasında etkin rol oynamakta ta mıdır? Bu sorunun cevabını 
bulmak üzere sigortalı işgücünden yararlanmış, sigorta kapsamında olan 
işçilerin ex-ante ahlaki tehlike kapsamında kilo almalarında doğru yönlü 
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ve anlamlı bir ilişki ortaya koymuşlardır. Sağlıksız beslenmeye bağlı olarak 
hastalıkların arttığı, sağlık hizmetlerine olan talebin arttığı ve doktora olan 
başvurularda artış olduğu gözlemlenmiştir (Kelly & Markowitz, 2009).

Bajari ve Hong çalışmalarında, sağlık sigortasında asimetrik bilginin 
neden olduğu ahlaki tehlike ve ters seçimin sağlık piyasasındaki 
verimsizliğini tahmin etmeye çalışmışlardır. Ancak daha önceki çalışmalarda 
olduğu gibi bu çalışmanın da temel sorunu ahlaki tehlike ile ters seçimi 
ayırt etmenin mümkün olmamasıdır. Bajari ve Hong, çalışmalarında 
bu soruna çözüm üretip ahlaki tehlikenin sağlık harcamaları üzerindeki 
anlamlı etkisini ortaya koyabilmek için iki aşamalı semi parametrik tahmin 
yöntemi uygulamışlardır, böylece asimetrik bilginin etkisiyle ortaya çıkan 
ahlaki tehlike ile ters seçimi birbirinden ayırt edip sadece ahlaki tehlikenin 
verimsizliğini vurgulamak hedeflenmiştir. Bu yöntemle sağlık hizmetlerine 
olan talebi belirleyen unsurların etkileri ayrı ayrı analiz edilmiştir (http://
faculty.washington.edu/bajari/otherpub/hazard.pdf,).

Einav ve Amy (2017) çalışmalarında, sağlık sigortasının ahlaki tehlike 
nedeniyle sağlık harcamalarında meydana gelen değişimi incelemişlerdir. 
Çalışmalarında, sağlık sigortası kapsamında olan bireylerden talep sonucu 
oluşan sağlık harcamalarının maliyetinin bir kısmını cepten ödemeleri 
istendiğinde, eskisine göre daha az sağlık hizmeti tükettikleri ortaya 
konulmuştur (Einav & Amy, 2017). 

Ahlaki tehlike, sağlık sigortasının nasıl anlaşıldığına göre farklılık 
gösterebilir. Çünkü, sigortalı bireyler tedavi maliyetlerinin oldukça altında 
bir ödeme yapıyorlar, çoğunluğu sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. 
Bu durum doğal olarak sağlık hizmetlerinin aşırı tüketilmesine yol 
açmaktadır (Arrow 1963; Pauly 1968). Ahlaki tehlike kavramını artık daha 
geniş boyutlarıyla ve literatüre bağlı kalarak açıklayabiliriz. 

III. AHLAKİ TEHLİKE KAVRAMI

Ahlaki tehlike ticari işlerle uğraşan bir insanın en yüksek düzeyde kendi 
faydasını sağlamaya çalışırken başkasını zarara uğratacak davranışlarda 
bulunmasıdır. Ahlaki tehlike terimi ilk olarak deniz sigortacılığında ortaya 
çıkmıştır. 

Arrow 1963 yılında ahlaki tehlike kavramını iktisat alanında kullanmıştır. 
Ona göre ahlaki tehlike bireyin sigortalandıktan sonra kendini garantiye aldığı 
düşüncesiyle kişisel davranışlarındaki değişme eğilimini göstermektedir. 
Ahlaki tehlike sigortalanan tarafın sigortalayan tarafa nazaran riske karşı 
daha az korunması ya da daha az dikkat etmesidir (Arrow, 1963). 

Özetleyecek olursak, sağlık hizmetleri piyasasında ahlaki tehlike 
gözetim ve denetimin olmadığı ya da çok zayıf kaldığı bu piyasada ister 

http://faculty.washington.edu/bajari/otherpub/hazard.pdf
http://faculty.washington.edu/bajari/otherpub/hazard.pdf
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doktor ister hasta olsun sigortacılık kuruluşlarının haberi olmadığı 
düşüncesiyle istedikleri kadar sağlık harcamalarını artırmaya yönelik 
eylem ve davranışlarda bulunmasıdır.

Flood’a (2001) göre ahlaki tehlike, sağlık güvencesi olan bireyin 
hastalandığında sağlık güvencesi olmayanlara göre sağlık hizmetlerini aşırı 
tüketmesidir. Flood’a göre bu durum kaçınılmazdır çünkü bireyler bu 
günler için prim ödemektedirler ve sağlık hizmetlerine olan taleplerinde 
maliyetin ne olacağı konusunda endişelenmek istememektedirler. 
Ayrıca ahlaki tehlike hem özel hem de kamu sağlık sigortasında yer alan 
hastaları kapsamaktadır (Bilgili ve Ecevit, 2008).

Ahlaki tehlike Arrow’un 1963 yılında yayımlayan “belirsizlik ve sağlık 
iktisadı” adlı çalışmasında resmi olarak teorik ve ampirik çalışmalarla 
incelenmiştir. Bu çalışmada eğer tedavi masraflarının bir kısmını veya 
tamamını sağlık kuruluşu karşıladığı taktirde sigortalanan şahıs masrafları 
kendi ödemediğine göre sağlık hizmetlerini daha fazla tüketme eğiliminde 
bulunabilir. Sağlık hizmetleri piyasası tahmin edilebilen standart bir piyasa 
değildir. Bu piyasada birçok belirsizlikler söz konusudur. Tüketiciler bilmek 
istedikleri bilgileri sadece doktora başvurarak öğrenebilmekte, bilgilere 
ulaşsa bile tam anlayıp kavrayamamaktadırlar (Gaynor &Vogt, 1999). Bu 
durum, bireylerin yanlış tercihlerde bulunmasına yol açmaktadır. Yanlış 
seçim yapmanın maliyeti sonuçları itibariyle daha yüksektir. Normal 
piyasadaki diğer mallara nazaran sağlık hizmetlerinde yapılan bir tercihin 
değiştirilebilmesi, geri alınması ya da telafi edilebilmesi çok zordur. Bir 
yanlış seçim beklenmedik ağır sonuçlara yol açabilir. Piyasadaki ahlaki 
tehlikeden dolayı belirlenemeyen bazı sigorta türleri özel sigortacılıkta 
görülmeyecektir. Arrow, aksak piyasada hükümetin piyasaya belli 
miktarda müdahale edebileceğini ancak bunun verimliliği azaltacağını 
savunmuştur (Arrow, 1963).

Araştırmalara göre, rasyonel bireyin her zaman kendi faydasını 
maksimize etmek istediği için sözleşmeyi ihlal etmediği sürece kendi lehine 
davranması rasyonel kabul edilmiştir. Yani herhangi bir kısıtlama, denetim 
ve gözetimin olmaması durumunda bireyin kendi çıkarını düşünmesi doğal 
insanlık halidir. Bunun gerçekteki ahlaki bozuklukla doğrudan bir ilişkisi 
yoktur.  Dolaysıyla kişinin tedavi masrafını kendisinin ödemediğinde daha 
fazla tüketmesi maliyet artışına ve kaynakların aşırı kullanılmasına yol 
açacaktır. Bu durum da doğal olarak ahlaki tehlikeyi doğurmaktadır. 

Hasta ve doktor arasındaki karşılıklı asimetrik bilgiye bağlı iki yönlü 
ahlaki tehlikeyi inceleyen çalışmada ters seçim ve ahlaki tehlike olguları 
bir model olarak ortaya konulmuştur. Buna göre, doktor tedavi aşamasında 
tıbbi bilgisine dayanarak merkezi rol oynamaktadır. Doktor, gerekli olan 
tedaviyi; hastanın sağlık durumu yanında ödeyeceği ücrete, katkı payına ya 
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da sigorta primine göre belirlemektedir (Schneider & Ulrich 2005).

Piyasa yapılarına göre asimetrik bilginin görülmesi farklılık 
göstermektedir. İdeal piyasa ve aksak piyasa türelerine göre asimetrik 
bilgi ve ahlaki tehlikenin ortaya çıkış biçimi ve sonuçlarını çalışmanın 
devamında ayrı başlıklar altında ele alacağız. 

IV. SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASININ İDEAL PİYASADAN 
SAPMA NEDENLERİ

İktisadi hayattaki birçok piyasa, iktisat teorilerinde varsayılan tam 
rekabet piyasasının koşullarına yakın bir şekilde çalışmaktadır. Örneğin 
mal piyasası ve borsa piyasaları ideal piyasanın koşullarını yerine 
getirmektedir. Ancak sağlık hizmetleri piyasası gibi doğal yapısı gereği tam 
rekabet piyasasına benzemeyen bazı piyasalar ideal piyasadan sapmaktadır 
ve bu piyasaların başarısızlığına neden olmaktadır. Sağlık hizmetleri 
piyasasının ideal piyasadan sapma nedenleri piyasanın bazı özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır.

İdeal Piyasa 

Sağlık politikasında yaygın olarak yapılan tartışma piyasa güçlerinin 
kaynakları etkin bir şekilde dağıtıp dağıtmadığı hususundadır. Ayrıca 
piyasaya devletin müdahalesi ile bu tür kaynakların dağılımının bozulup 
bozulmayacağı da önem arz etmektedir. Sağlık hizmetleri piyasasında 
planlama ve reform tartışmaları daha çok devletin sağlık hizmetleri 
piyasasında yer alması ve piyasanın kaynakları etkin bir şekilde 
dağıtmasına izin vermesi ile ilgilidir. Ayrıca devletin sağlık piyasasında 
uyguladığı kurallar ve yaptığı düzenlemelerin doğru kaynakların tahsis 
edilmesinde verimli olmayacağı öne sürülmektedir. Bu tartışma daha 
ileri boyutta şu anlama gelmektedir. Devletin müdahalesi olmaksızın 
piyasadaki görünmeyen el kaynakları optimum ve verimli dağıtacaktır. 
Bu tartışma elbette ki ideal piyasa diyebileceğimiz tam rekabet piyasasının 
geçerli olduğu durumlar için söylenebilir. Piyasanın etkin çalışması çeşitli 
koşullarda verimli kaynak tahsisini kolaylaştırabilir.

İdeal piyasa varsayım gereği piyasanın gereksinim duyduğu şartları 
gözeterek kaynak kullanımında etkinliği önceleyen, israfa yol açmayan 
bir piyasadır. Sağlık hizmetleri piyasasının ideal piyasa olmasının önünde 
birtakım sorunlar vardır. Başta bu piyasada sunulan hizmetlerin homojen 
olmaması, sağlık sigortası kapsamında olmakla birlikte talebin fiyat 
esnekliğinin oldukça düşük olması, ikamesinin hatta yakın ikamesinin 
olmaması, piyasada piyasa talebinin birey için ne zaman, nerede, ne kadar 
olacağının bilinmemesi yani belirsizlik gelmektedir. Aşağıdaki tabloda 
ideal piyasa ve sağlık hizmetleri piyasasının özellikleri karşılaştırmalı 
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olarak verilmiştir.
Tablo: İdeal piyasa ile sağlık hizmetleri piyasasının genel hatlarıyla 

karşılaştırılması.

İdeal Piyasa Sağlık Hizmetleri Piyasası
Mal ve hizmetlere olan talebin 
belirli olması yani talep düzenli 
ve öngörülebilir.

Piyasa başarısızlığının en temel sebebi 
talepteki belirsizliktir. Önceden tahmin 
edilmesi zordur.

Piyasada sunulacak olan arz 
belirlidir, ürünün kalitesi bilinir 
ya da öngörülebilir. 

Piyasa arzı, talebin öngörülemez olmasına 
bağlı olarak belirsizdir. Standart bir hizmet 
kalitesi yoktur.

Riskten kaçınmak mümkündür. Risk bu piyasanın en kaçınılmaz bir 
unsurudur. Bireyin ne zaman nerede 
hastalanacağı yaralanacağı/sakat kalacağı 
öngörülemez.

Tüketici, ürünü kullanmadan 
önce test edebilir.

Tüketimde deneyim söz konusu olamaz. 
Deneyim ve tüketim eşanlıdır.

Satıcı ve alıcılar arasında 
simetrik bilgi söz konusudur.

Asimetrik bilgi problemi sektörün maruz 
kaldığı en büyük problemdir.

Fiyat farklılaştırılması yoktur, 
aynı ürün farklı tüketiciye farklı 
fiyattan satılamaz. Reklam ve 
kalite kavramları yer almaz. 

Piyasa daha çok oligopol piyasaya yakındır. 
Hastaneler fiyat rekabetinden ziyade kalite 
üzerine odaklanmaktadırlar, ürün farklı 
tüketiciye farklı fiyattan kısmen de olsa 
satılabilir.   

Piyasadaki tüm üreticiler/
satıcılar kâr güdüsüyle hareket 
ederler.

Piyasadaki bütün firmalar kâr amacı gütmez. 
Çoğu kamu hastaneleri toplumun sağlığı ve 
sosyal refahın artması için hizmet sunarlar.

Dışsallıklar yoktur. Negatif dışsallıkların sıkça yaşandığı bir 
piyasadır. Bulaşıcı hastalıklar, aşı gibi…

Firmaların monopol gücü 
yoktur, tam rekabet piyasası 
geçerlidir.

Çeşitli kısıtlamalardan dolayı piyasada 
doktor, ilaç firmaları ve hastane sayısı 
sınırlıdır. Dolaysıyla monopol ve oligopol 
yapı mevcuttur.

Kaynak: Tablo, Ari Mwachofi & Assaf F. Alassaf, 2011’de yayınlanan çalışmadan 
yararlanarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC3210041/pdf/ squmj-11-328.pdf, [18.01.2018]
Aksak Rekabet Piyasasında Ahlaki Tehlike

Tabloda belirtildiği gibi sağlık hizmetleri piyasası kendine özgü 
bazı yönleriyle ideal tam rekabetçi piyasadan sapmaktadır ve piyasada 
başarısızlıklar mevcuttur. Başlıktan anlaşıldığı gibi bu çalışmada sağlık 
hizmetleri piyasasının başarısız olmasının önemli sebeplerinden ahlaki 
tehlike problemi incelenecektir.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210041/pdf/%20squmj-11-328.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210041/pdf/%20squmj-11-328.pdf
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Sağlık hizmetleri piyasasında belirsizliğin mevcut olması, asimetrik bil-
giden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki tehlike sorunları (Akerlof, 1970), 
arz ve talep arasında dengesizlik olması, sağlık hizmetlerinin ikamesinin 
bulunmaması, stoklanamaması hem özel hem kamu kuruluşlarının da için-
de bulunduğu karma bir yapıya sahip olması vb. gibi piyasa özellikleri bu 
piyasanın ideal piyasadan sapmasının temel nedenleridir. Bu nedenlerin 
ortaya çıkardığı aksak piyasada ahlaki tehlikenin payı, piyasayı nasıl etki-
lediği merak ve tartışma konusu olmuştur. Buna yönelik çözüm ve öneriler 
de oldukça önem arz etmektedir.

Sağlık politikalarında sağlık hizmetinin maliyeti sadece bireyin yaka-
landığı hastalık ile belirlenmemektedir. Bu maliyet hastanın doktor seçimi 
ve tedavi görmek isteyip istememesine bağlı olarak değişmektedir. Sağlık 
sigortasının sağlık hizmetinin talebini arttırdığı açık bir şekilde teorik ve 
ampirik çalışmalarla ortaya konulmuştur. Sağlık hizmeti talebi, sigorta şir-
keti adına doktorun kontrolündedir. Hastanın sağlık hizmeti talebi sadece 
hastane ve doktor tercihi ile sınırlıdır. Talep oluştuktan sonra, talebin hac-
mi ve maliyeti tamamen doktora aittir. Ne yazık ki, doktorun uyguladığı 
teşhis ve tedavi ile ilgili davranışları çoğunlukla gözetimden uzaktır. Bu 
durum doktora istediği gibi hareket etme imkânı doğurabilir veya hastayı 
memnun etmek için daha pahalı tedavi, özel hemşire kullanımı, daha sık 
kontrol ya da başka maliyet arttırıcı unsurları rahatlıkla uygulama kolaylığı 
sağlayabilir. 

Pauly M. V. (1968), sigortacılıktaki bireysel ahlaki tehlike problemini 
incelemiş ve bu tehlikenin azaltılmasına yönelik yeni ödeme sistemi öner-
miştir. Buna göre sigortalanan şahısla devlet, masrafları paylaşacaktır. Si-
gortalanan kişi kendinin de kullandığı sağlık hizmetlerinin miktarına göre 
belli bir oranda maliyete katlanacağını bildiği zaman ahlaki tehlikeden 
meydana gelen gereksiz maliyet artışını önlemek mümkündür. Asimetrik 
bilgi nedeniyle doktor ile hasta arasındaki bilgi düzeyinin aynı olmaması 
arzın talep yaratması problemine yol açmaktadır. Bu durumda doktor dav-
ranışına kısıtlama getirmek gerekir.  Doktor veya hastane kullandığı bütün 
tedavileri ve ilaçları hastanın hangi durumuna göre kullandığını birebir 
rapor ederse, kaynakların israf olmasının önüne geçilebilir (Pauly, 1968).

V. AHLAKİ TEHLİKENİN NEDEN OLDUĞU MALİYETE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sağlık hizmetleri piyasasındaki ahlaki tehlike maliyetlerin artmasına, 
kaynakların aşırı kullanılmasına ve refah kaybına yol açmaktadır. 
Çalışmanın detaylı araştırma ve analiz etmesi sonucu bu problemlere pratik 
ve gerçekçi bir çözüm önerisi sunmak çalışmanın esas amacıdır. Sağlık 
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piyasasının doğal yapısı ve işleyişi dikkate alınarak şu önerilere varılmıştır. 
Sigorta şirketlerinin risk gruplarına göre sigorta pirimi uygulanması, talep 
yanlı maliyet paylaşımı ve doktor davranışının sıkı denetimi.

Risk Gruplarına Göre Sigorta Pirimi Uygulamak

Bu yöntemde sigorta şirketleri bireyleri sigorta kapsamına alırken, bireyin 
sağlık geçmişini iyi araştırması gerekmektedir. Örneğin bireyin doğuştan 
gelen bir hastalığı olup olmadığı, daha önce kaza geçirip geçirmediği, kaç 
kez ameliyat olduğu, küçükken düzenli aşı olup olmadığı gibi bilgilerini 
araştırmalıdır. Risk düzeylerinin daha net ve doğru ayrılabilmesi için 
hastanın günlük yaşam alışkanlıklarına da iyi hâkim olması gerekir. 
Günlük hayatta alkol, sigara veya hap kullanıp kullanmadığı, düzenli olarak 
spor yapıp yapmadığı, uyku düzeninin iyi olup olmadığı gibi kişisel bilgileri 
araştırılmalıdır. Bu bilgileri tam edindikten sonra sigorta şirketi düşük, orta 
ve yüksek düzeydeki risk gruplarını oluşturabilir ve farklı prim ödemesi 
uygulayabilir. Bu şekilde hem bireyleri sağlıklı yaşamaya teşvik etmiş hem 
de ödedikleri katkı payından dolayı sağlığına dikkat etmesi konusunda 
duyarlılığını artırmış olacaktır (Koszegi & Botond, 2003).

Talep Yanlı Maliyet Paylaşımı

Uygulanan sağlık sigortası kapsamında bireylerin sağlık hizmetleri 
kullanımında katlanacağı maliyetin sıfır ya da çok düşük olması 
durumunda hastaların fiyata olan duyarlılığı da düşük olacaktır. İşte tam 
bu noktada ahlaki tehlike devreye girmekte ve bireyler sağlık hizmetlerini 
aşırı kullanma güdüsüne kapılmaktadırlar. Gereksiz yere kontrole gitmek, 
doktor ziyaretlerini artırmak, aynı hastalık için farklı doktorlara gitmek, 
aynı tahlilleri gereksiz yere tekrar tekrar yaptırmak gibi durumlar kaynak 
israfına yol açmaktadır. Bu davranışların hepsi maliyeti arttıran unsurlardır. 
Dolaysıyla sağlık hizmetlerinin maliyetini tüketiciler ile paylaşmak iktisadı 
anlamda hastaların fiyata olan duyarlılığını artıracaktır ve artık onlar da 
maliyetin bir kısmına katlanacağı için aşırı hizmet kullanma güdüsünde 
bulunmayacaklardır. Böylece ahlaki tehlikenin önüne geçilmiş olunacaktır 
(Koszegi & Botond, 2003). 

Talep yanlı maliyet paylaşımında göz önünde bulundurulması gereken 
bir diğer husus ise hastaların gelir düzeyidir. Maliyet paylaşımı bir 
anlamda ahlaki tehlikeyi önler ve maliyeti azaltsa da fakir hastalar için 
zor bir iktisadi yük olabilir. Özellikle yüksek maliyetli ağır ameliyat ya da 
uzun döneme yayılan tedavilerde paylaşılacak maliyet hasta tarafından 
karşılanamayabilir. Dolaysıyla bu çözüm önerisinde bireyin mali durumu 
iyice araştırıldıktan sonra paylaşılacak olan maliyet oranını azaltmak ya 
da o durumdaki kişiler için ayrı bir ödeme sistemi belirlemek mümkün 
olabilir. Böylece, ülkedeki gelir farklılığından kaynaklanan refah eşitsizliği 
en azından sağlık sisteminde gözetilebilir. Devlet, temel görevi olan 
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herkesin sağlık hizmetinden yararlanma hakkını gözetmiş olur (Eggleston 
2004; Eggleston & Hsieh, 2004; Wijnmalen ve Marjolein, www.citeseerx.ist. 
psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.848.619&rep=rep1&type=pdf). 

Doktor Davranışının Sıkı Denetimi

Sağlık piyasasındaki ahlaki tehlike çift yönlü bir davranış bozukluğu 
olup hem talep hem arz yönünde oluşması mümkündür. Talep cephesinde 
tüketici daha fazla hizmet kullanma güdüsünde bulunurken aynı zamanda 
arz cephesinde doktorun maliyeti arttırmaya yönelik davranışı dikkat 
çekmektedir. Doktor sağlık hizmeti talebini belirleme konumunda olduğu 
avantajını kullanarak hastane gelirini veya kendi menfaatini artırmak 
için ahlaki tehlikede bulunabilir. Hastaya aslında gerekmeyen ama zararı 
da olmayan türden fazla ilaç yazmak, gerekli olmayan röntgen çekimleri 
uygulamak gibi maliyeti artıran teşhisler hastanelerde gözden kaçması kolay 
bir durumdur (Baicker & Katherine, 2015). Çünkü hasta ve hastane, sigorta 
kuruluşları da piyasadaki asimetrik bilgiden dolayı doktora güvenmekte 
ve bu tür eylemler fazla sorgulanmamaktadır. Bu açıkların minimuma 
indirilmesi için iyi bir denetim sistemi geliştirilmesi gerekir.

Doktorların Sağlık bakanlığı ve ilgili yüksek makamlar tarafından 
denetlenmesi arz yanlı ahlaki tehlikenin neden olduğu maliyet artışının 
önlenmesinde çok önemlidir. Doktorun yazdığı ilaçlar, teşhis yaparken 
kullandığı yöntemler ve uyguladığı tedaviye kadar raporlanması, ilgili 
denetim kuruluşlarının bütün bu sürecin uygun olup olmadığını 
denetlemesi sağlık piyasasının daha etkin ve verimli çalışması için de 
ihtiyaç duyulan bir konudur (Einav, Liran & Amy Finkelsteiny, 2017).

VI. SONUÇ

Ahlaki tehlikenin neden olduğu refah kaybını ortaya koyabilmek 
amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır, bu çalışmaların bir kısmı fiyat 
etkileriyle ortaya çıkan kayıpları analiz etmektedir. Bu durum literatürde 
gelir transferi olarak tanımlanmıştır. Gelir transferi, hasta bireylerin sigorta 
kapsamında olmaları nedeniyle oluşan maliyetin önemli bir kısmını diğer 
bireylere yüklemesidir. Bu duruma çözüm, bireyin satın aldığı sağlık 
hizmetine maliyet yönünden katılımını sağlamak şeklinde olabilir. Böylece 
bireyin gereksiz sağlık hizmeti tüketiminin önüne geçilebilir. 

Hasta bireylerin ahlaki tehlikeden kaynaklı aşırı sağlık hizmeti 
tüketiminin önüne geçilebilmesi için iki yöntem önerilebilir. Birinci 
yöntem, sigorta şirketlerinin bireyleri sigorta kapsamına alırken (sözleşme 
yaparken) risk durumlarını doğru belirlemek ve buna göre risk pirimi 
uygulamak, örneğin kronik hastalığı olan, sigara içen, alkol kullanan, zararlı 
haplar kullanan, sağlığına dikkat etmeyen, egzersiz yapmayan bireyleri 
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diğerlerinden ayırt edecek risk primi belirmek ve ödemelerini buna göre 
yapmalarını istemek. İkinci yöntem ise, sağlık hizmeti tüketimiyle oluşan 
maliyete hasta bireyi ortak etmek, maliyet paylaşımı yapmak, belirli oranda 
katkı payı ödemesini istemek. Böylece hasta bireyin fiyata olan duyarlılığı 
artacak ve gereğinden fazla tüketimin önüne geçilecektir. 

Sağlık sigortasının ahlaki tehlike problemiyle neden olduğu iktisadi 
refah kaybının önüne geçebilmek için önerilen bu iki yöntemin uygulamada 
başarılı olduğu söylenebilir. Yapılan ampirik çalışmaların çoğunda, 
uygulanan bu iki yöntemle bireyin elde edeceği haksız kazanç/haksız 
kaynak transferinin önüne geçileceği belirtilmektedir. Bu türden çalışmalar 
bu konuya teorik ve ampirik temeller oluşturmaktadır. Böylece bu konuyla 
ilgili önerilebilecek politik çıkarımlar daha kanıta dayalı olacaktır. Bu 
doğrultuda şu politik önerilere varılabilir:

- Mevcut sağlık sistemi yeniden gözden geçirilip, asimetrik bilginin 
neden olduğu ahlaki tehlike ve ters seçim sonucu oluşan maliyetler 
belirlenebilir,

- Ahlaki tehlikenin neden olduğu maliyetin boyutları ortaya 
konulduktan sonra, teorik ve ampirik çalışmaların önerileri doğrultusunda 
optimum maliyet paylaşımı ve risk gruplarını belirleyen çalışmalar yapmak 
ve bu grupların risk primlerini yüksek tutmak,  

- Özellikle sağlık çıktıları üzerinden doktorların ahlaki tehlike 
davranışları (literatürde arzın talep yaratması olarak bilinmektedir) analiz 
edilebilir, doktorların neden olduğu maliyet artışına çözüm üretmede 
Sağlık Bakanlığı’nın sıkı denetimi ile başta gereksiz ilaç tüketimi olmak 
üzere medikal ürünlerin tüketimine denetim getirilebilir, 

- Sağlığın aşınması durumunda tedavi yöntemiyle yeniden onarımı 
tıpkı dayanaklı mallarda olduğu gibi mümkündür, ancak Anayasal hak 
olarak görülen sağlık zaman zaman kamu malı niteliği üzerinde sübvanse 
edilmekte ve böylece tarafların ahlaki tehlike içinde olmalarının önü 
açılmaktadır, bu türden sübvansiyonların sıkı bir denetimi yapılmalı ve 
sonuçları kontrol edilmelidir.

Ampirik çalışmalar, sağlığın bir mal olduğunu [özellikle Grossman 
(1972); (1982) ve Phelps’in (1972) çalışmaları önemlidir], talep edilmesinde 
bireyin gelirinin ve ürünün fiyatının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu 
durum ahlaki tehlikenin neden olacağı maliyet artışına çözüm üretmede 
en önemli unsurdur. Ülkeler kendi sağlık sistemlerinde, bireylerin sağlık 
hizmetlerine olan taleplerini gözeterek gelir ve fiyat esnekliklerini tahmin 
edebilirler böylece ahlaki tehlikenin maliyetlerinin boyutları daha doğru 
tahmin edilebilir. Eğer talebin gelir esnekliği ve/veya talebin fiyat esneklik 
değerleri büyük çıkarsa uygulanacak sağlık politikaları başarılı olabilir. 
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SİGARA TÜKETİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN 
CHAİD ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: MİKRO VERİ 

UYGULAMASI

EXAMINATION OF FACTORS THAT INFLUENCE 
CIGARETTE CONSUMPTION USING CHAID ANALYSIS:  

MICRO DATA IMPLEMENTATION

Kübra ÖNDER1

ÖZET

Adeta zehir saçan sigaranın talebini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörlerin en önemlileri; hanehalkı geliri, sigara fiyatı, ürüne yönelik uygulanan 
vergi politikaları ve yasal uygulamalardır. Bunların yanı sıra sosyo-ekonomik fak-
törlerde sigara tüketiminde etkin rol oynamaktadır. Her bir faktör sigara tüketimi 
üzerinde olumlu veya olumsuz etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı, tütün ve tütün 
mamullerine yönelik uygulanan yasal düzenlemeler ana çatısı altında sigara tüketi-
minde etkili olan sosyo-ekonomik faktörleri Chaid analizinden yararlanarak analiz 
etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ait mikro veriler 
kullanılmıştır.  Analiz sonucunda, 17 dallanma ve 42 düğümden oluşan bir ağaç 
diyagramı elde edilmiş olup, araştırma kapsamında yer alan tüketicilerin yaklaşık 
%52’sinin sigara tükettiği ve sigara tüketiminin ilk olarak “yaş” olmak üzere sıra ile 
“eğitim, hanehalkı geliri, cinsiyet, hanehalkı tipi ve kafe, internet kafe ve kahvehane 
alışkanlanlığı” değişkenlerinden etkilendiği görülmüştür.

Anahtar Kelime: Sigara Tüketimi, Chaid Analizi, 

ABSTRACT.

There are many factors that influence demand of cigarette which is merely 
a source of poison. The most crucial ones among these factors are; household 
income, price of cigarette, tax policies implemented for the product and legal 
practices. As well as this, socio-economic factors also play an effective role in 
cigarette consumption.  Each factor has either a positive or negative impact on 
cigarette consumption.  The aim of the study is to analyze the socio-economic 
factors which are effective in cigarette consumption under the main framework 
legal regulations implemented for tobacco and tobacco products. Micro data of 
2015 Household Budget Survey was used in this study in line with this objective.  
As a result of the analysis, a tree-diagram consisting of 17 branching and 42 nodes 
was obtained and it is seen that almost 52% of the consumers included in the study 
consumes cigarettes and cigarette consumption is affected firstly by the variable of 

1     Doktor Öğretim Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, konder@mehmetakif.
edu.tr
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“age” and then the variables of education, household income, gender, household 
type and cafe, internet cafe and coffee house.

Keywords: Cigarette Consumption, Chaid Analysis

GİRİŞ

Sigara tüketimi her zaman insan sağlığını tehdit eden ve ekonomik açı-
dan önemli etkileri olan ciddi bir sorundur. Sigaranın içerisinde bulunan 
kimyasal maddelerden ve bileşenlerden tüm organlar olumsuz etkilenmek-
tedir. Nitekim sigara birçok hastalığın temel nedeni ve ölüm sebebi olarak 
görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yayımlamış olduğu istatis-
tiki sonuçlarda bu durumu destekler niteliktedir. WHO’ya göre dünyada en 
büyük sağlık sorunu sigaradır. 2016 yılı verilerine göre, her yıl 7 milyon kişi 
sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 6 mil-
yondan fazlası doğrudan tütün kullanımı sonucu gerçekleşirken yaklaşık 890 
bini ise sigara içmeyen fakat sigara dumanına maruz kalan bireylerden oluş-
maktadır. 1,1 milyon sigara kullanıcısının %80’i düşük ve orta gelirli ülkeler-
de yaşamaktadır. Sigaraya bağlı ölen kişi sayısının 20-30 yıl sonra 10 milyon 
kişiye ulaşacağı ve bu ölümlerin aşağı yukarı 7 milyonunun da gelişmekte 
olan ve azgelişmiş ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir (The Tobacco At-
las, 2017; WHO, 2018). Birçok ülkede sigarayı bırakmaya yönelik yürütülen 
kampanyalar ve yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak sigara tüketimi azal-
makla birlikte artan dünya nüfusuna bağlı olarak dünyada sigara içenlerin 
sayısı %7 oranında artmıştır. 1990 yılında her gün sigara içen kişilerin sayı-
sı 870 milyonken bu rakam 2015 yılında 933 milyona yükselmiştir. Dünya 
geneli dikkate alındığında, kadınlara göre erkeklerin sigara kullanımı daha  
yoğundur . Her dört erkekten biri her gün en az bir sigara içmektedir. Tüm bu 
veriler sigaranın önlenebilir hastalık ve ölüm nedeni olduğunu göstermekte-
dir. Dünya sigara kullanımı herkesin iyiliğine zarar verir boyutlara ulaşmış-
tır. Ayrıca sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomik maliyeti de 
önemli düzeylere ulaşmıştır. Goodchild, Nargis ve d’Espaignet (2017) tara-
fından yapılan çalışmaya göre, sigara içmenin toplam maliyeti 2016 yılı satın 
alma gücü paritesi (SGP) dikkate alındığında küresel olarak 2 trilyon dolara 
çıktığı tahmin edilmektedir. Bu masrafların yaklaşık % 30’u doğrudan sigara 
içme masrafıyken sigaranın toplam ekonomik maliyetinin çoğunluğu, sigara 
içimine bağlı mortalite veya morbidite nedeniyle kaybedilen üretkenliği he-
saba katan dolaylı maliyetlerdir. Nitekim yapılan çalışmada, sigara içmenin 
ekonomik maliyetinin dünyanın toplam ekonomik çıktısının yaklaşık % 2’si 
ile eşdeğer olduğu vurgulanmıştır. 

Son 15-20 yılda dünyadaki tütün kullanım rakamları göz önünde 
bulundurulduğunda, gelişmiş ülkelerde sigara tüketim düzeyinin azaldığı 
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ancak gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ise bu oranın hızla artığı 
dikkat çekmektedir. Küresel tütün tüketiminin % 80’i gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tütün ve tütün 
mamulleri endüstrisinin yeni hedefi az gelişmiş ülkelerdir. Türkiye’de ise 
yabancı sigara şirketlerinin sektöre girmesi ve sektöre giren şirketlerin 
yürüttüğü yoğun kampanyaların bir sonucu olarak sigara tüketiminin 
arttığı görülmektedir (The Tobacco Atlas, 2017). Sigara tüketim oranları 
açısından Türkiye, “en tiryaki 10 ülke” sıralamasında dünyada sekizinci 
sırada yer alırken Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nün 
34 üye ülkesi için hazırladığı “bir bakışta sağlık” raporunda ise %23.8’lik 
tüketim değeri ile Türkiye on birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de sigara 
tüketimi oldukça yaygındır ve sigara tüketimiyle ilişkili sağlık sorunları 
ve ölüm oranları yüksek olduğundan, hükümetler sigaranın tüketimini 
azaltmak için tedbirler almak ve yasal düzenlemeler yapmak durumunda 
kalmışlardır. Bu bağlamda bazı uluslararası sözleşmeler imzalanmış, bazı 
kanunlar çıkarılmış ve bazı eylem planları hayata geçirilmiştir. 

Ulusal ve uluslararası literatür tarandığında, sigara tüketim konusunun 
ekonomi ve sağlık ana çatısı altında incelendiği görülmektedir. Ekonomi 
literatüründeki çalışmalar, tütün ve tütün mamulleri tüketimine yönelik 
uygulanan yasal düzenlemeler ile tütün tüketim alışkanlığı ve sigara talebi 
üzerinde temellenmiştir. Yapılan ampirik çalışmalarda zaman serisi ve 
kesit verileri kullanılmış olup, çoğunlukla hane halkının geliri, ürünün 
fiyatı ve ürüne yönelik yapılan yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur. 
Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, modele sosyo-ekonomik 
ve demografik faktörlerin yanı sıra sigara tüketiminde etkili olabileceği 
düşünülen sağlık sigortası sahipliği, alkol alışkanlığı, şans oyunları oynama 
alışkanlığı gibi değişkenler dahil edilmiştir. Ayrıca yine diğer çalışmalardan 
farklı olarak bu çalışmada, modele dahil edilecek olan değişken sayısına 
esneklik kazandıran ve kısa dönem kestirimlerde daha başarılı olan CHAID 
yöntemi kullanılmıştır. Sigara tüketimde etkili olan değişkenler, 2015 yılına 
ait Hanehalkı Bütçe Anket verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, 
dört bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde çalışma konusuna yönelik 
yapılmış olan ulusal ve uluslararası literatüre, ikinci bölümde tütün ve tütün 
mamullerine yönelik yasal düzenlemelere, üçüncü bölümde çalışmada 
kullanılan veri seti ve yönteme, dördüncü bölümde araştırma bulgularına 
ve son bölümde ise çalışma sonucu elde edilen sonuçlara yer verilerek 
araştırma konusu üzerinde değerlendirmeye gidilmiştir.

LİTERATÜR

Sigara tüketimi, sosyo-ekonomik faktörler ve bunları etkileyen yasal 
düzenlemelerle ilgili çalışmalar hem ulusal hem de uluslararası literatürde 
oldukça kapsamlı ele alınmıştır. Yapılan çalışmaların çoğunluğu sigara talebi 
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ile sigara fiyatları arasındaki ilişkiyi, sigara kullanımına yönelik getirilen 
yasal düzenlemeleri ve uygulanan vergilendirmenin talep üzerindeki 
etkisini analiz etme üzerine temellenmiştir. Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde 
yapılan ampirik çalışmaların bazıları aşağıda sunulmuştur.

Sigara fiyatı ile sigara talebi arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar 
incelendiğinde; çalışmaların büyük bir kısmında, farklı yaş gruplarının 
sigara fiyatı değişikliğine verdiği tepkinin aynı olmadığı ve genç ile 
ergenlerin orta yaş veya yaşlı bireylere kıyasla sigara fiyatına olan 
duyarlılık düzeylerinin farklı ve daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu çalışmalardan bazıları; Nikolaou ve Valentzas (2001)'ın 1960-1995 
dönemini kapsayan çalışmasında, sigara fiyatı ile tüketici gelirinin sigara 
talebi üzerindeki etkisini incelemişler ve Yunanistan’da sigara fiyatlarının 
ve tüketici gelirinin kısa ve uzun dönem eğilimlerinin farklı olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Önder (2002) tarafından yapılan bir araştırmada, 
vergi, tütün kontrol politikaları, gelir, fiyat ve sigara harcama esnekliği 
ile yoksulluk ve tütün kullanımı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuç 
olarak, sigara fiyatlarında ortaya çıkan bir artış, hanehalkının sigara içme 
olasılığını fazla düşürmemesine rağmen tüketilen sigara miktarı özellikle 
düşük gelir grubunda tüketilen sigara miktarını azaltmaktadır. Ayrıca 
bu çalışmada, sigara fiyatının %10 artması, sigara talebinde %3.9’luk bir 
düşüşe neden olduğu sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak, Türkiye’deki 
fiyat talep esnekliğinin diğer ülkelere oranla düşük olduğu ve bu oranın da 
0.41 olduğu tahmin edilmiştir. Ross ve Chaloupka (2003) çalışmalarında 
sigara tüketimi ile fiyat ilişkisini farklı yaş grupları için analiz etmişlerdir. 
17287 lise öğrenci üzerine uygulanan anket sonuçlarına göre fiyat 
yükseldikçe sigara tüketiminin azaldığı tespit edilmiştir. Dikmen’in (2005) 
çalışmasında ise 15+ yaşında olan bireylerin sigara tüketimi üzerinde 
GSMH ve kentleşme oranının önemli düzeyde etkili olduğu ve tüketimi 
azalttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Tütün ve tütün mamullerine yönelik uygulanan yasal düzenlemelerin 
sigara tüketimi üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların başlıcalarından 
biri olan Akhtar vd., (2007) İskoçya’da 2006 yılı Mart ayında yürürlüğe giren 
yasanın ilkokul çocukları üzerindeki etkilerini incelenmiş ve gençlerin 
evlerinde ikinci el dumanlara maruz kalma düzeyinin azaldığı belirlemiştir. 
Origo ve Lucifora tarafından 2010 yılında Avrupa’daki işyerlerinde, 
çalışanlar üzerine yapılan çalışmada, sigara yasaklarının çalışanların sağlık 
ve solunum sorunlarını azalttığı ve özellikle işçilerin duman maruziyetinin 
ortalama %1,6 azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bauld’un (2011) 2007 yılında 
yaptığı çalışmada, İngiltere’de işyerinde ve halka açık yerlerde sigara 
içilmesini yasaklayan yasal düzenlemelerin ikinci el dumana maruz kalan 
bireylerin sağlık ve davranış değişikliğine etkisi incelenmiştir. Çalışmada 
elde edilen en önemli sonuç, yasanın ikinci el duman maruziyetinin özellikle 
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barmen ve çocuklarda %70 ile %91 oranında azalttığı sonucuna varılmıştır. 
Adda ve Cornaglia (2009), yasal düzenlemelerin ve sigara üzerinden alınan 
vergilerin sigara tüketimi üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında; 
vergilendirmenin çocukların sigara dumanına maruz kalma oranını 
düşürdüğü, ancak bu düşüşün mevzuata rağmen yetişkinlerde ortaya 
çıkmadığı sonucunu elde etmiştir.  Kostova vd.,’nin (2014), 2008 ve 2012 
yılı GATS’a göre vergi uygulamalarının, yasal düzenlemelerin ve reklam 
yasaklarının etkisini incelemiştir. Ayrıca sigara fiyat artışlarının sosyo-
ekonomik gruplar üzerindeki etkisi incelenmiş ve sigara talebi ile fiyat 
arasındaki en yüksek duyarlılığın en düşük sosyo-ekonomik grup arasında 
olduğu tespit edilmiştir. Oğuztürk ve Gülcü (2012) çalışmasında Türkiye’de 
sigara tüketimini etkileyen faktörler açısından OLS yöntemi kullanılarak 
1980-2010 dönemi incelenmiştir. Sonuçlar, GSMH ile 15 yaş üstü nüfus 
ve sigara tüketimi arasında pozitif bir ilişki olduğunu, işsiz nüfus, şehir 
nüfusu ve sigara fiyatları arasında ters bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. 
Çetin›in (2016a)'in 2005-2014 dönemini kapsayan çalışmasında üç aylık 
veriler kullanılmış olup, vergi uygulamaları ve yasal düzenlemeler ile sigara 
tüketimi arasındaki anlamlı ve negatif bir ilişki tespit etmiştir. Ayrıca, 
sigara talebinin uzun vadeli vergi esnekliği -0.08 ile -0.13; uzun vadeli 
fiyat talep esnekliği ise -0.74 ile -0.89 arasında bulunmuştur. Çetin (2016b) 
çalışmasında 2005-2015 dönemine ait veriler kullanılmış olup, yasal 
düzenleme öncesi ve sonrası dönem analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, 
vergilendirmenin ve yasal düzenlemenin sigara tüketimi üzerinde uzun 
dönemde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, model tahminlerine 
göre, vergilendirme öncesi ve sonrası dönem fiyat esneklikleri -0,40 ve 
-0,72, gelir talep esnekliklerinin ise 0,19 ve 1,00 olarak tahmin edilmiştir. 

SİGARA TÜKETİMİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Sigara ölüm nedenlerinden biri olmasının yanı sıra, ülke ekonomileri 
üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Bu olumsuz etkenleri elimine etmek 
için ülkeler, çeşitli yasal düzenlemelere gitmektedirler. Birçok ülkede oldu-
ğu gibi Türkiye’de de tütün ve tütün ürünlerinin olumsuz etkisini azaltmak 
için yasal düzenlemelere gidilmiştir. Sigara tüketiminin azaltılmasına iliş-
kin düzenlemeler Dünya Sağlık Örgütü (WTO)’nün çalışmaları ile paralel-
lik göstermektedir. Bu konuya yönelik ilk uygulama Türk Hava Yollarının 
uçaklarında tütün ürünü kullanımının yasaklanması ile başlamıştır. Bu gi-
rişimi daha sonra bir dizi yasal düzenleme izlemiştir. Bu düzenlemelerden 
ilki 9 Ocak 1991 yılında yürürlüğe giren 3694 Sayılı “Tütün ve Tütün Mamul-
lerinin Zararlarının Önlenmesi”ne ilişkin yasadır. Daha sonraki süreç ince-
lendiğinde; 1996 yılında 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Tehlikelerinin Ön-
lenmesine Dair Kanun” yürürlüğe girdiği görülmektedir. 4207 Sayılı kanunun 
temel amacı, “Tedbirlerin alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması”dır. 
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Kanun, bireyleri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin tehlikelerinden koru-
mak için çıkarılmış olup, kanun kapsamında 18 yaşın altındaki kişilere siga-
ra satışının yapılması yasaklanmıştır. İlgili kanun kapsamında, bazı kamusal 
alanlarda ve kamu servis araçlarında sigara içme yasağı getirilmiştir. Dahası 
tütün ürünlerinin kullanımını teşvik edici reklam ve tanıtımlar da yasaklan-
mıştır. Türkiye’de bu Kanuna ek bir dizi daha yasal düzenlemeye gidilmiştir. 
Bu yasal düzenlemelerden biri “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kuru-
mu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”dur. Bu kanun ile Tütün, Tütün 
Ürünleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmış 
ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Böylece, tütün 
ve tütün ürünlerinin üretimi, ihracatı ve ithalatına yönelik usul ve esasları 
düzenlenecektir  (The Tobacco Atlas, 2017). 2004 yılında Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi’ni (FCTC) imzalayan Türkiye, 2006 yılında Ulusal Tütün 
Kontrol Programı’nı hazırlamıştır. Program, özellikle genç ve gelecek nesilleri 
korumak adına gençlerin sigara tüketimini kontrol altına almak amacıyla ha-
zırlanmıştır. Tütün ve tütün tüketimi üzerine yapılan mücadele 2008 yılında 
Ulusal Tütün Kontrolü Programı ve Türkiye Eylem Planı ile devam etmiştir. 
Programın ve eylem planının amacı,  2010 yılına kadar 15 yaş ve üstü nüfusta 
sigara içmeme oranını %80’e 15 yaşın altındaki nüfusta ise %100’e yükselt-
mektir. Eylem Planının ardından, 3 Ocak 2008 tarihinde kapalı alanlarda 
tütün ürünlerinin kullanımını yasaklayan 5727 sayılı Dumansız Hava Alanı 
Kanunu olarak bilinen “Tütün Ürünlerinin Tehlikelerini Önleme ve Kont-
rol Kanunu” kabul edilmiştir. Kanun’un tüm hükümlerinin yürürlüğe girdiği 
2009 yılı Temmuz ayı sonrasında, kamuya açık işyerlerinin kapalı alanlarında 
da sigara içilmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla 5727 Sayılı Kanun sigaranın ne-
den olduğu zararlardan korunma adına Türkiye’nin önemli adımlar atmasına 
olanak sağlamıştır. Böylece Türkiye, Dumansız Hava Kanunu'na sahip 
dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir. 2008 yılında Dünya 
Sağlık Örgütü, FCTC’yi imzalayan ülkeler için MPOWER paketini tanıtmış-
tır. MPOWER paketi, sigara tiryakisini kontrol altına almak için bir eylem 
planı veya bir politika paketidir. Bu paketin her harfi bir eylemi ifade etmek-
tedir. Bunlar sırası ile tütün kullanımını izleme, insanları tütün dumanından 
koruma, tütün kullanımını bırakmak için yardım sunma, tütünün tehlikeleri 
hakkında uyarıda bulunma, tütün reklamcılığına ve tanıtımına yönelik ya-
saklar uygulama ve tütün ürünlerinde vergileri artırmaktır (WHO, 2018). 
MPOWER kriterleri çerçevesinde Türkiye, Küresel Yetişkin Tütün Araştır-
ması’nın (GATS) ilkini 2008 yılında ve ikincisini ise 2012 yılında da olmak 
üzere iki defa uygulamıştır. İki GATS raporu karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 
uyguladığı tütün kontrol politikaları sonucunda sigara tüketiminde önemli 
düşüşlerin yaşandığı gözlenmiştir (Tablo 1). Tablo 1’de de görüldüğü gibi, 
Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü yaştaki bireylerin sigara kullanım oranı 2008 
yılında %31,3 iken bu oran 2012 yılında yaklaşık %27’ye gerilemiştir. Kadınlar 
daha fazla tütün ve tütün mamulleri bırakmayı denemelerine rağmen tütün 
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ve tütün mamulleri kullananımı kadınlara göre erkelerde çok daha fazla düş-
müştür. 2008 yılı için tütün ve tütün mamulleri kullanımı erkeklerde %47,9, 
kadınlarda %15,2 iken bu oran 2012 yılında erkeklerde %41,4’e kadınlarda 
ise %13,1’e gerilemiştir. Kentte yaşayanların kırda yaşayanlara göre daha fazla 
sigara tükettikleri görülmektedir. Yaş grubuna göre tütün ve tütün mamulü 
kullanımına göz atıldığında; en çok 25-34 ile 35-44 yaş grubunda yer alan 
bireylerin her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulleri kullandıkları; 65+ 
yaş grubunda yer alan bireylerin ise en az tütün ve tütün mamulleri kullanan 
grupta yer aldığı görülmektedir.
Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre Bireylerin Her Gün veya Ara Sıra Tütün Kullanma 

Oranı (15 yaş üstü, %)

 
   Kır Kent Türkiye
2008 2012 2008 2012 2008 2012

65+ 10,9 10 9,8 8,7 10,3 9,3

Erkek 23,7 20,5 17,7 15,8 20,5 17,9

Kadın 0,6 1,2 3,8 3,5 2,4 2,6
55-64 21,3 15,7 26,6 21,9 24,7 19,8

Erkek 41,6 30,6 39 32 39,9 31,5

Kadın 3,1 2 14,8 12,1 10,7 8,5
45-54 28,3 24,6 34 33,5 32,3 31

Erkek 52,9 42,3 49,5 46,2 50,5 45,1

Kadın 4,7 7,9 18,6 20,5 14,4 16,8
35-44 37,7 32,8 40,3 37,4 39,6 36,2

Erkek 62,2 52,4 56,9 50,4 58,4 50,9

Kadın 11,9 11,7 23,6 24,5 20,5 21,4
25-34 34,4 29,2 42,3 36,5 40,3 34,9

Erkek 57 45,3 58,4 55,4 58 53,1

Kadın 11,1 12,3 26,3 17,7 22,4 16,5
15-24 24,8 17,4 25,6 19,4 25,4 18,9

Erkek 41,9 29,4 38,8 32 39,7 31,2

Kadın 8,4 4,4 13 7,6 11,7 6,8

Toplam 27,2 22 33 29 31,3 27

         Erkek 48,1 37,5 47,8 43 47,9 41,4

       Kadın 7,2 6,7 18,7 15,5 15,2 13,1

Kaynak: TÜİK, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=13142
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Tüm bu olumlu adımlara ve yasağın 18 yaşın altındaki kişilere sigara 
satışını yasaklayan Kanununa rağmen, 18 yaşından küçüklerin hala sigara 
tükettiği ve oranının artan bir eğilime sahip olduğu görülmektedir. Sigara 
içenlerin % 53.9’u 2008’de 18 yaşın altında sigara içmeye başlamışken; 
2012’de aynı rakam % 58.7’ye yükselmiştir (Önder, Demirel ve Hatırlı, 
2016).

VERİ SETİ VE YÖNTEM

Hanelerin sosyo-ekonomik yapılarının ve yaşam düzeylerinin sigara 
tüketimi üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 11491 
hanehalkına uygulanan 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ait mikro veriler 
kullanılmıştır. Sigara tüketim alışkanlığını etkileyen faktörlerin analizinin 
amaçlandığı bu çalışmada, Chaid algoritması kullanılmıştır. Modelin 
çözümü SPSS 24 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Veri madenciliği, geniş hacimli veri yığınlarının analiz sorunlarının 
bilgisayar ile çözülmeye başlandığı 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Veri 
madenciliği eldeki yapısız veriden anlamlı ve kullanışlı bilgi elde etmeye 
yönelik çalışmaların bütününü oluşturmaktadır. Bu süreç uygun modelleme 
tekniğinin seçimi ile halledilmektedir (Seifert, 2004: 4). Veri madenciliğinde 
kullanılan modeller, tahmin edici (predictive) ve tanımlayıcı (descriptive) 
olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada veri 
madenciliğinin tahmin edici sınıflaması içerisinde yer alan Karar Ağaçları 
(Decision Trees) yöntemlerinden biri olan Chaid (Otomatik Ki-kare 
Etkileşim Belirleme Analizi, Chi-squared Automatic Interaction Detection) 
analizi kullanılmıştır.

Karar ağaçları, regresyon analizine benzemekle birlikte parametrik 
olmayan bir yöntem olmasından dolayı regresyon tekniğinin 
varsayımlarından muaf olan bir yöntemdir (Yohannes ve Webb, 1999). 
Regresyon analizi, grup içi değişkenlerden yararlanmaktadır. Dolayısı ile 
gruplar arası farkların yansıtılmasında zayıf kalmaktadır. Bu problemi 
çözmek için karar ağaçları yönteminin kullanılabileceği ileri sürülmektedir 
(Assael, 1970). Ayrıca karar ağacı metotlarının regresyon analizlerine kıyasla 
kısa dönem kestirimlerinde daha başarılı olduğu ifade edilmektedir (Chen, 
2011). Bir ağaç olarak görünen karar ağaçları grafiksel bulgular sunması, 
anlaşılmasının ve yorumlanmasının kolay olması ve güvenilirliklerinin 
iyi olması nedeniyle çoğu bilim alanında tercih edilmektedir (Gorunescu, 
2001; Ritschard, 2013). Ağaçta bulunan her dal sınıflandırma sorusu ve 
her yaprak da veri setinin sınıflandırmaya ait parçasıdır. Karar ağacı güçlü 
bir öteleme algoritmasına sahip olduğundan dolayı verilerin normallik ve 
homojenlik varsayımlarını gerektirmemektedir (Kayri ve Boysan, 2007). 



Mikro İktisat Çalışmaları 653

Ayrıca karar ağacı, belirlenen bağımlı değişken için olabilecek bütün 
açıklayan değişkenleri ve onların tüm kombinasyonlarını modele dahil 
etmektedir. Dolayısıyla en doğru sınıflandırmayı yapmaktadır. Böylece 
açıklanan ve açıklayan değişkenlerde ortaya çıkabilecek kayıp ya da uç 
değerlerden etkilenmemektedir (Wilkinson, 1979). Karar ağaçları farklı 
işlem kategorisine sahip olmasına rağmen karar ağacı algoritmalarının 
amacı, istatistiksel olarak önemli olan modeli bularak karar kurallarını 
vermek ve bu karar kuralları ile kategorik değişkenler veri kümesini, 
açıklanan değişkeni en iyi ifade edecek biçimde homojen alt kümelere 
ayırmaktır (Gorunescu, 2011). Daha net ifade etmek gerekirse, karar ağaçları 
yöntemlerinin algoritması üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki 
maksimum düzeyde homojen alt sınıfları oluşturma ilkesine dayalı “ağacın 
oluşturulması” aşamasıdır.  Bu alt ağaçlar arasından bağımlı değişkeni en iyi 
açıklayan ağacı seçme aşaması ise “ağacın budanmasına” benzetilmektedir. 
Budama aşamasından sonra ise “en uygun ağaç yapısının seçimi” ile işlem 
tamamlanmaktadır (Breiman vd., 1984).

Karar ağacı algoritmasında en çok tercih edilen teknik Chaid yöntemi-
dir. Bu yöntem diğer yöntemlere göre sağladığı olanak ve taşıdığı avantajlar 
nedeniyle uygulamada daha fazla yer bulmaktadır. Ayrıca, Chaid analizi 
güçlü bir öteleme algoritmasına sahip olduğundan verilerin normallik ve 
homojenlik varsayımlarını gerektirmemektedir (Kayri ve Boysan, 2007; 
Üngüren ve Doğan, 2010 ; Önder ve Uysal, 2017). İlk kez Kass (1980) tara-
fından uygulanan ve daha sonra Jay Magidson (1993) tarafından geliştirilip 
bugünkü haline getirilen Chaid algoritması genel olarak; bağımlı değiş-
ken  ve bağımsız değişken ise  kategorisine sahiptir. Analizin 
alt problemi  boyutlu olasılık tablosunu, bağımsız değişkenin benzer 
kategorilerini birleştirerek en anlamlı  boyutlu tahminciye indirgemek-

tir. Bunun için ilk olarak  istatistiği hesaplanır. , ’nci  boyutlu 
 ; nin aralığı, bağımsız değişkenin türüne bağlıdır.) tab-

lo için  istatistiğidir. Eğer  ise en iyi  tablosu için 

 istatistiği bulunmuştur. Böylece en anlamlı seçilmiş olur. ’nin 
belirlenmesinde aşağıdaki beş aşama takip edilmektedir (Kass, 1980). İlk 
aşamada, her açıklayan değişken için açıklanan değişkenin kategorileri ile 
açıklayan değişken arasında çapraz tablo oluşturulur. İkinci aşamada, 2 bo-
yutlu alt tablosunda en küçük anlamlılık değerine sahip açıklayan değiş-
ken kategori çifti bulunur ve bu kategorilerin anlamlılık düzeyleri kritik 
değerden küçük ise bu iki kategori bir araya getirilir ve tek bir kategori 
altında birleştirilir. Üçüncü aşamada, üç ya da daha fazla orijinal kategori-
den oluşan her bir kategori için birleşmenin çözümlenebilirliği en anlamlı 
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iki bölünme bulunur. Eğer kritik değeri anlamlılık değerinden yüksekse 
bölünme uygulanır ve tekrar ikinci aşamaya dönülür. Dördüncü aşamada, 
optimal olarak birleştirilen açıklayan değişkenin anlamlılıkları hesaplanır ve 
anlamlı olan diğer değişkenlerden ayrılır. Eğer kritik değer anlamlılık düze-
yinden küçükse seçilen açıklayan değişken kategorilerine göre alt gruplara 
ayrılır. Son aşamada ise henüz analiz edilmemiş veriler için birinci adıma 
dönülmektedir (Kass, 1980: 120-121). Dolayısı ile Chaid analizi kategorik 
değişkenlere ait veri grubunu ve bağımlı değişkeni alt düzeylere ayırmakta-
dır. Bu alt düzeylerde anlamlı olan değişkenler yeni alt kümelere bölünerek 
devam etmektedir (Conover, 1971; Kass, 1980). Bu süreç, istatistiksel olarak 
değişkenler arasında daha fazla birleştirme işleminin yapılamayacağı nokta-
sına kadar devam etmektedir. 

Değişkenlerin bölünmeye uygunluğu Bonferroni düzeltilmiş  değerleri 
ile karar verilir (Ritschard, 1998). Bonferroni yaklaşımı, her bir grubun ortala-
ma vektörlerin genel ortalama vektörlerinden farkları bulunduktan sonra, bu 
fark değerlerinin sıfır olup olmadığına dayanmaktadır. Her bir açıklayıcı de-
ğişken için, kendi içinde kategorileri en anlamlı şekilde bir araya getiren en iyi 
bölünme belirlendikten sonra, açıklanan değişkene göre kontenjans (olumsal-
lık) tablosu oluşturulur. Bonferroni çarpanı; açıklayıcı değişkenin kategorileri 
eğer nominal ise Eşitlik 1’deki formül kullanılarak, eğer sıra belirten bir ölçek 
düzeyinde ise Eşitlik 2’deki formül kullanılarak hesaplanmaktadır.

Eşitlik 1 ve 2’de,  kategori sayısını,  ise  olmak üzere açıklayıcı 
değişkenin grup sayısını ifade etmektedir. Bonferronni  değerleri ile 
(veya F testi kullanılıyor.) istatistikleri hesaplanır. Açıklayıcı değişkenler 
birbirleri ile karşılaştırılır ve en küçük Bonferronni  değerine sahip 
olan açıklayıcı değişkenin kategorilerine göre veriler yeniden alt gruplara 
ayrılır, açıklayıcı değişken için en iyi bölünme bulunur. Seçilen açıklayıcı 
değişkenler yeniden karşılaştırılır ve en iyi açıklayıcı değişkene göre 
bölünmeler gerçekleştirilir (Kass, 1980: 122).  

ANALİZ SONUÇLARI

Bu çalışmada, sosyo-ekonomik faktörlerin sigara tüketimi üzerindeki 
etkisi Chaid analizi ile incelenmiştir. Öncelikle çalışmada modelin 
kurulması için ele alınan açıklanan ve açıklayan değişkenler belirtilmiş 
sonra Chaid analizi bulgularına yer verilmiştir. Çalışmada modelin 
kurulması için ele alınan açıklanan ve açıklayan değişkenler ve elde edilen 
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Modelde Kullanılan Açıklanan ve Açıklayan Değişkenler
Araştırmada Ele Alınan Bağımlı Değişken f %
Sigara Tüketim Alışkanlığı Evet 5978 52

Hayır 5513 48
Araştırmanın Açıklayan Değişkenleri
15 Yaş Altı Çocuk Evet 5340 46,3

Hayır 6151 53,5
Hane halkı Geliri 1500 ve altı 2596 22,6

1501-3000 arası 4558 39,7
3001-4500 arası 2377 20,7
4501 ve üzeri 1960 17,1

Eğitim Düzeyi Okuryazar değil 1484 12,9
İlköğretim 6488 56,5
Lise 1874 16,3
Üniversite/Y.okul 1485 12,9
Lisansüstü 160 1,4

Medeni Durumu Bekâr 413 3,6
Evli 9560 83,2
Diğer 1518 13,2

Cinsiyet Erkek 9888 86,0
Kadın 1603 14,0

Yaş 15-24 yaş arası 136 1,2
25-34 yaş arası 1583 13,8
35-44 yaş arası 2759 24,0
45-54 yaş arası 2702 23,5
55-64 yaş arası 2211 19,2
65 ve üstü 2100 18,3

Çalışma Durumu Çalışıyor 3762 32,7
Çalışmıyor 7729 67,3

Konut Mülkiyet Durumu Ev Sahibi 7267 63,2
Kiracı 2445 21,3
Diğer 1779 15,5

Alkol Kullanma Alışkanlığı Evet 556 4,8
Hayır 10935 95,2

Hayat Sigortası Sahipliği Evet 10513 91,5
Hayır 978 8,5

Kahvehane, Kafe, Lokal, İnternet Kafe 
Alışkanlığı

Evet 2070 18
Hayır 9421 82

Şans Oyunları Oynama Alışkanlığı Evet 494 4,3
Hayır 10997 95,7
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Kredi Kartı Kullanımı Evet 5692 49
Hayır 5862 51

Spor, Eğlence, Kültür Amaçlı Faaliyetler Evet 532 4,6
Hayır 10959 95,4

Sosyo-ekonomik faktörlerin sigara tüketimi üzerindeki etkisinin 
incelendiği çalışmada, Chaid analiz sonucunda elde edilen ağaç 
diyagramında; 17 dallanma ve 42 düğüm (node) elde edilmiştir. Ağaç 
diyagramı incelendiğinde hane halkı sigara tüketiminde, yaş, hane halkı 
geliri, eğitim düzeyi, hane halkı tipi (çocuklu veya çocuksuz), konut 
mülkiyeti ve kafe, internet kafe ve kahvehane alışkanlığı değişkenlerinden 
etkilendiği görülmektedir. Ağaç diyagramında yer alan her bir dal ve bu 
dallardaki düğümler çalışmada tek tek detaylı olarak ele alınmıştır. Chaid 
analizinin ilk düğümünde çalışmanın bağımlı değişkeni olan “Sigara 
Tüketimi (içme alışkanlığı)” yer almaktadır. Bu düğüm incelendiğinde, 
çalışmaya dahil olan bireylerin %52’sinin sigara tükettiği geriye kalan 
%48’inin ise sigara tüketmediği görülmektedir. 

Chaid analizi sonucunda bağımlı değişkeni etkileyen en önemli değişken 
“yaş” olduğu görülmektedir ( = 599,426,  =0.000, =3).Bu değişken için 
tanımlanan dört alt kategoride, dört düğümde (yaşı 35 altında, 35-54 yaş 
arası, 55-64 yaş arası ve 65+ yaş olanlar) çözüme ulaşılmıştır (Şekil 1).

 

Şekil 1: Chaid Analizi Sonucunda Ortaya Çıkan Birinci Dallanma

Ankete katılan fertlerin sigara tüketimini etkileyen faktörler incelendi-
ğinde; 35-44  ile 45-54 yaş aralığında olan fertlerin %59,4’lük sigara içme 
oranı ile diğer yaş aralıklarına göre daha fazla sigara tükettiği ve bu yaş 
aralığını da 15-24 ile 25-34 (%56,5) yaş aralığındaki fertlerin takip ettiği 
görülmektedir. En az sigara tüketen yaş grubunun ise %28,8’lik oran ile 65 
ve üstü yaş grubunda yer alan fertlerden oluşturmaktadır. 
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Yaş aralığı 15-24 ve 25-34 aralığında yer alan fertlerin sigara tüketimin-
de belirleyici en önemli değişken “eğitim düzeyi” = 52,069,  =0.000, 

=2)’dir. Bu değişken aralarında anlamlı fark bulunan üç alt kümeden 
(okuryazar olmayan veya lise mezunu olan, ilköğretim ve yüksekokul, 
üniversite veya lisansüstü eğitim düzeyine sahip) oluşmaktadır (Şekil 2). 

Şekil 2. 15-24 ve 25-34 Yaş Aralığındaki Fertlerin Sigara Tüketimini Etkileyen 
Değişkenler

Şekil 2 incelendiğinde, eğitim düzeyi ilköğretim olan fertlerin %64,3’ünün 
sigara tükettiği, okuryazar olmayan veya lise mezunu olan bireylerin 
%57,4’ünün sigara kullandığı ve yüksekokul, üniversite ve lisansüstü eğitim 
düzeyine sahip bireylerin sigara içme oranının ise diğer eğitim düzeylerine 
göre daha düşük olduğu (%42,5) görülmektedir. Eğitim düzeyine göre 
dallanan Chaid analizi dallanmaya devam etmekte ve okuryazar olmayan 
ve lise mezunu ile ilköğretim mezunu olan tüketiciler “kafe, internet kafe, 
kahvehane alışkanlığı”(sırası ile = 7,781,  =0.005, =1 ve = 12,581,  
=0.000, =1) değişkeninden; yüksekokul veya daha üstü eğitim düzeyine 
sahip tüketiciler ise cinsiyet ( = 4,430,  =0.035, =1) değişkeninden 
etkilenmektedirler. Kafe, internet kafe ve kahvehane alışkanlığı bulunan 
bireylerin okuryazar olmayan ve lise mezunlarının %72’si sigara tüketirken 
ilköğretim mezunlarında bu oran %82,2’lere ulaşmıştır. Bu yaş grubunda 
yer alan ve yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olan bireylerde ise 
sigara tüketiminde cinsiyet en belirleyici değişkendir. Elde edilen sonuca 
göre, erkekler kadınlara göre %13,8 daha fazla sigara tüketmektedir. 

Chaid analizi sonucunda ortaya çıkan ikinci düğüm Şekil 3’te 
sunulmuştur. 
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Şekil 3. 35-44 ve 45-54 Yaş Aralığındaki Fertlerin Sigara Tüketimini Etkileyen 
Değişkenler

İkinci düğümde, 35-44 ile 45-54 yaş aralığında yer alan ve 
sigara tüketen fertlerin sigara tüketimini etkileyen değişkenler 
bulunmaktadır. Şekil incelendiğinde, sigara tüketimini etkileyen 
en önemli faktörün eğitim olduğu görülmektedir ( = 85,603,  
=0.000, =3). Eğitim düzeyi okuryazar olmayan, ilköğretim ile lise, 
yüksekokul/üniversite ve lisansüstü eğitim olmak üzere dört düğüme 
ayrılmıştır. 15-24 ve 25-34 yaş grubunda yer alan tüketicilerde olduğu 
gibi Şekil 3’te yer alan lise ve altı eğitim düzeyine sahip fertlerin sigara 
tüketiminde de etkili olan en önemli değişken “kafe, internet kafe ve 
kahvehane alışkanlığı”dır. Kafe, internet kafe ve kahvehane alışkanlığı 
eğitim düzeyi lise olan bireylerin sigara tüketiminde %73,4 oranında 
bir etkiye sahipken bu alışkanlığa sahip olmayan bireyler üzerinde ise 
%55,4’lük bir etkiye sahiptir. 

Chaid analizinin 3. düğümünde yer alan 55-64 yaş arası tüketicilerin 
sigara tüketimini etkileyen en önemli değişken “hanehalkı geliri”dir (( = 
44,905,  =0.000, =2). Bu değişken arasında anlamlı fark bulunan üç alt 
kümeden (geliri 0-1500 arası, 1501-3000 arası ve 3001-4500 arası ile 4501 ve 
üstü) oluşmaktadır (Şekil 4).
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Şekil 4. 55-64 Yaş Aralığındaki Fertlerin Sigara Tüketimini Etkileyen Değişkenler

Geliri 1500 TL’ye eşit ve altında ise fertlerin sigara tüketiminde “cinsiyet”  
( = 62,520,  =0.000, =1) en önemli değişken iken 1051-3000 gelir dü-
zeyine sahip hanehalkının sigara tüketiminde “hanehalkı tipi” ( = 9,381, 

 =0.002, =1) ve 3001TL’ye eşit ve üzerinde gelir elde eden hanehalkının 
sigara tüketiminde ise “kafe, internet kafe ve kahvehane alışkanlığı” ( = 
14,721,  =0.000, =1) en önemli değişkendir. 1500 TL’ye eşit ve altında 
gelire sahip olan hanehalkının sigara tüketimi incelendiğinde, yüzdesel ola-
rak erkeklerin kadınlara göre beş kat daha fazla sigara tükettiği görülmek-
tedir. Geliri 1501 ile 3000 arasında yer alan hanehalkının sigara tüketim 
düzeyi irdelendiğinde, çocuklu ailelerin (%58,2) çocuksuz ailelere (%47,3) 
göre daha fazla sigara tükettiği görülmektedir. 3001 TL’nin üzerinde gelir 
elde eden ailelerin sigara tüketim alışkanlıkları incelendiğinde ise diğer yaş 
gruplarında olduğu gibi yine kafe, internet kafe ve kahvehane alışkanlığına 
sahip bireylerin daha fazla sigara tükettiği görülmektedir (%70,3). Chaid 
analizinden elde edilen son dallanma ise Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5. 65 ve Üstü Yaş Grubunda Yer Alan Fertlerin Sigara Tüketimini Etkileyen 
Değişkenler
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Şekil 5 incelendiğinde, 65 ve üstü yaş grubunda bulunan fertlerin sigara 
tüketimini etkileyen en önemli değişkenin “hanehalkı geliri”nin ( = 
139,509,  =0.000, =2)  olduğu görülmektedir. Bu yaş grubunda yer alan 
ve gelir düzeyi 1500 TL ve altında ayrıca 1501 ile 3000 TL arasında yer 
alan tüketicilerin sigara tüketim alışkanlıkları 55-64 yaş grubunda olduğu 
gibi sırasıyla “cinsiyet” ( = 60,583,  =0.000, =1)  ve “hanehalkı tipi” 
( = 28,643,  =0.000, =1)  değişkenlerinden en çok etkilenmektedir. 
3001 TL ve üzeri gelir elde eden hanehalklarının sigara tüketimi ise 
“eğitim düzeyinden” ( = 14,604,  =0.002, =1) etkilenmektedir. Eğitim 
düzeyinin sigara tüketimi üzerindeki etkisi yüksekokul ve daha üstü eğitim 
derecesine sahip bireylerde (%27,4) daha düşük eğitim derecesine sahip 
bireylere (%51,2) göre daha düşüktür. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre, dünya genelinde ölüme sebep olan on hastalıktan 
birinin nedeni sigara tüketimidir. Adeta zehir saçan sigaranın tüketimine 
yönelik engelleyici ve önleyici tedbirler alınmasına rağmen halen sigara 
tüketimi özellikle az gelişmiş ülkelerde istenilen seviyelerde değildir. Sigara 
talebi/tüketimi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin başlıcaları; 
hanehalkı geliri, sigara fiyatı, ürüne yönelik uygulanan vergi politikaları ve 
yasal uygulamalardır. Bu faktörlerin yanı sıra sosyo-ekonomik faktörlerde 
sigara tüketiminde etkin rol oynamaktadır (Harwood vd., 2007). Her bir 
faktörün sigara tüketimi üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, hanehalkının sigara tüketimini etkileyen faktörlerin etkisi, 
TÜİK’in 2015 yılı hanehalkı bütçe anket verileri kullanılarak Chaid 
yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan modelin bağımlı değişkeni 
sigara tüketimidir. Sigara tüketimi bağımlı değişkeni tüketicinin sigara 
kullanma durumuna göre “evet” veya “hayır” olmak üzere iki kategoride 
ele alınmıştır. Sigara tüketimini etkileyebilecek tüm diğer değişkenler ise 
açıklayan değişken olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Modelin çözümü 
sonucu 17 dallanma ve 42 düğümden oluşan bir ağaç diyagramı elde 
edilmiştir. Analiz sonucunda, araştırma kapsamında yer alan tüketicilerin 
yaklaşık %52’sinin sigara tükettiği ve sigara tüketiminin ilk olarak “yaş” 
olmak üzere sırası ile “eğitim, hanehalkı geliri, cinsiyet, hanehalkı tipi ve 
kafe, internet kafe ve kahvehane alışkanlanlığı” değişkenlerinden etkilendiği 
görülmektedir. Chaid analizinde karar ağacının altında oluşan düğümler 
bir anlamda değişkenlerin önem sırasını da belirlemektedir. Nitekim 
bağımlı değişken üzerinde birinci derecede etkili olan açıklayıcı değişken 
“yaş”dır. Bu değişkene göre, tüketicinin yaşı büyüdükçe sigara tüketimi 
azalmaktadır. Sigara tüketimini ikinci derecede etkileyen değişkenlerden 
ilki olan “yaş” değişkenine göre, 54 ve altı yaş grubunda yer alanlar 



Mikro İktisat Çalışmaları 661

tüketicilerin sigara tüketimini belirleyen faktörün eğitim düzeyi olduğu, 
55 ve üstü yaş grubunda yer alan sigara tüketicilerinin ise hanehalkı geliri 
faktöründen etkilenmektedir. Sigara tüketimini üçüncü derecede etkileyen 
değişkenler ise dört tanedir. Bunlardan ilki “cinsiyet” değişkenidir. 
Kadınların erkeklere oranla tüm yaş gruplarında yaklaşık 5 kata kadar 
daha az tükettiği görülmektedir. Üçüncü derecede açıklama gücüne sahip 
değişken olan “kafe, internet kafe ve kahvehane” değişkeni, geliri 3001 TL’nin 
üzerinde olan ve eğitim düzeyi lise derecesinin altında yer alan fertlerin 
sigara tüketimini artırmaktadır. Üçüncü derecede açıklama gücüne sahip 
olan “hanehalkı tipi” değişkeni, 55 ve üstü yaş grubunda yer alan ve geliri 
1501-3000TL arasında bulunan hanelerde beklenenin tersine çocuklu 
ailelerin çocuksuz ailelere göre daha fazla sigara tükettiği görülmektedir. 
Bağımlı değişkeni üçüncü dereceden etkileyen son açıklayıcı değişken ise 
“eğitim düzeyi”dir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, 3001 TL’nin üstünde gelire 
sahip hanelerde, sigara tüketiminin azaldığı görülmektedir.

Elde edilen bulgulardan yola çıkıldığında, sigara tüketimi üzerinde etkili 
olan en belirleyici faktör tüketicinin yaşıdır. Tüketicinin yaşı yükseldikçe 
sigara tüketimi azalmaktadır. Bu sonuç, TÜİK’in yayımladığı tütün 
kullanma oranı verileri ile uyumluluk göstermektedir. Bu durum, bireylerin 
yaşı yükseldikçe birçok sistemik hastalığa yakalanma riskinin yüksek olması 
veya sahip olduğu hastalıklar nedeniyle sigara kullanımının yasaklanmış 
olması nedenlerinden kaynaklanabilmektedir. Eğitim düzeyinin sigara 
tüketimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasına rağmen lise ve altı eğitim 
derecesine sahip bireylerin küçümsenmeyecek oranda sigara tükettiği 
görülmektedir. Elde edilen bu sonucun, sigara içme alışkanlığının özenti ile 
ortaya çıktığı, çevreye büyüdüm mesajını verme arzusundan veya sigaranın 
sağlığımıza verdiği zararın yeteri kadar öğretilememesinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Hanehalkı gelirinin sigaranın tüketimi üzerindeki olumlu 
etkisinin ise talebin gelir esnekliğinden kaynaklandığı ifade edilebilir. 
Gelir arttıkça (55 ve üstü yaş grubu hanelerde) bireyin sigara tüketim oranı 
yükselmiştir.  Sigara tüketimini üçüncü derecede etkileyen kafe, internet 
kafe ve kahvehane alışkanlığına sahip olma yaklaşık tüm yaş gruplarında 
sigara tüketimini olumlu yönde etkilemiştir. Genelleme yapmamakla 
birlikte bu durum, kafe, internet kafe ve kahvehanelerin yasal düzenlemelere 
gerekli hassasiyeti göstermediğini ifade etmektedir. İnternet kafelerin çok 
yaygınlaştığı günümüzde bu ve buna benzer kapalı alanların tütün ve tütün 
mamulleri satışı ve kullanımına yönelik denetimlerin sıklaştırılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında, karar ağaçlarının 
birçok bilim alanında kullanılabildiği gibi iktisadi araştırmalarda da 
kullanılabileceği düşünülebilir. Ayrıca, bu metot kullanılarak, özellikle 
hetorojen veri kümelerinde, homojen düğümlerin oluşturulması, ulaşılacak 
olan bulguların gerçeği daha sağlam ve yansız göstereceği de söylenebilir. 
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MUHAFAZAKARLIK ÜZERİNE 
BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON CONSERVATISM IN BANKING SECTOR
         

Yusuf GÖR 1

ÖZET

Dünyada son zamanlarda yaşanan gelişmeler, piyasa aktörlerinin daha 
muhafazakar davranmalarına neden olmaktadır. Şirketler ve hükümetler, 
kurumsal yönetim ve kaliteli denetim uygulamalarını piyasadaki güven ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kullanmaktadır. Denetimin kalitesini arttırmak daha 
doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayacağından muhafazakar yaklaşımı olumlu 
yönde etkilemektedir. Diğer taraftan kurumsal yönetim, yönetim kurulunun 
bağımsızlığını gerektirdiğinden muhafazakarlık ile ters düşmektedir. Bu çalışmada 
bankaların bu yaklaşımların hangisine uygun hareket ettiği incelenmektedir. 
Çalışmada BİST Banka Sektöründe yer alan bankaların 2008-2016 yılları arasındaki 
verileri regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca bankaların bu süreç 
içerisinde ne ölçüde büyüdükleri de incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhafazakarlık, Kurumsal Yönetim, Denetim Kalitesi, 
Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı

ABSTRACT

Recent developments in the world are causing market actors to behave more 
conservatively. Corporations and governments use corporate governance and 
quality auditing practices to fulfil the market’s confidence. Increasing the quality 
of the audit is affecting the conservative approach positively because it will lead to 
more accurate information. On the other hand, corporate governance is contrary 
to conservatism as it requires the independence of the board of directors. In this 
study, it is examined which of these approaches the banks acted. In the study, the 
data of the banks in the BİST banking sector between 2008 and 2016 were analyzed 
by the regression analysis method. The extent to which the banks have grown 
during this period has also been examined.

Keywords: Conservatism, Corporate Governance, Audit Quality, Asset 
Profitability, Equity Profitability

1     Yardımcı Doçent Doktor Yusuf GörR, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF, 
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GİRİŞ

Muhafazakarlık kavramı Latince’de “conservare’’ ve İngilizce’de 
“conservatism’’kelimelerinin karşılığı olup; yaygın olarak gelenekleri 
koruma anlamında kullanılmaktadır (Bealey, 1999: 81). Basu (2005) ise 
muhafazakarlık kavramını kar-zarar konusunda temkinli olmak anlamında 
kullanmaktadır. Muhafazakarlık ile kar ilişkisini kuran bir başka tanıma 
göre muhafazakarlık karın zarara üstün gelmesidir (Watssi, 2003). Bu 
bağlamda benzer bir yaklaşımı  Wolk vd, (2013) düşük ama kar etme, zarar 
etmekten kaçınma (Bliss, 2004) olarak açıklamaktadır. Ayrıca finansal 
tabloların özelliklerinden biri (Francis vd., 2004), kazanç yönetiminin 
bir ölçüsü (Ball ve Shivakumar, 2005) ve yatırımcıların izlediği politika 
(Feltham ve Olson, 1995)  olarak görülmektedir. 

Son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar piyasalarda güven 
ihtiyacını arttırmaktadır. Bu bağlamda şirketlerin ve devletlerin, kaliteli 
denetimi ve kurumsal yönetimi güven unsuru olarak kullanmaya başladıkları 
görülmektedir. Kurumsal yönetimin ilkelerinden biri olan şeffaflık (Koçel, 
2003: 469) ve bir diğeri olan yönetim kurulunun bağımsızlığı  (Lazereva vd., 
2007: 2) muhafazakarlık ile yakın ilişki içerisindedir. Ve yine standartlara 
uyma anlamına gelen denetim (Köse, 2000:63) muhafazakarlık açısından 
önemli bir olgudur.

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar yatırımcılar ve kredi 
veren kuruluşlar açısından belirsizliklerin yaşanmasına neden olmaktadır. 
Bu belirsizlik ortamlarında şirketlerin daha muhafazakar davranmaları 
beklenmektedir. Bu çalışma küresel rekabet ortamında son yaşanan siyasi 
ve ekonomik olayların bankacılık sektörü üzerine etkilerini muhafazakarlık 
çerçevesinden incelemektedir.

2.LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZLERİN 
OLUŞTURULMASI

Literatürde muhasebede muhafazakarlık kavramını inceleyen çalışmalar 
Khoshtinat ve Yousefi (2006), Ahmad ve Duellman (2007), Rezazadeh 
ve Azad (2008) ,  Ebrahimi ve Shariary (2009),  Banimahd ve Baghbani 
(2009), Chi vd. (2009),  Garcia vd. (2009), Erdoğan ve Çubukçu (2010), 
Kootanaee vd. (2013) gibi çalışmalar bulunmaktadır. Ancak doğrudan 
bankacılık sektöründe muhafazakarlık incelemesi yapan tek bir çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada Nichols vd (2005) kamu ve özel bankaların 
risk ve muhafazakarlığa yaklaşımları incelenmektedir.
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2.1. Kurumsal Yönetim ve Muhafazakarlık

Kurumsal yönetim ile muhafazakarlık arasındaki ilişki inceleyen 
çalışmalarda daha çok yönetim kurulunun bağımsızlığı ile ilişki 
kurulduğu görülmektedir. Yönetim kurulunun bağımsızlığı ile 
muhafazakarlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda, yönetim 
kurulunun genişliği (Zahra ve Pearce, 1989) ve (Kootanaee vd., 2013) 
ile muhafazakarlık arasında ilişki kurulduğu gözlemlenmektedir. Bu 
nedenle bu çalışmada da bankacılık sektöründe yer alan şirketlerin 
yönetim kurulunun genişliği ile muhafazakarlık arasındaki ilişki 
incelenmektedir.

H1: Bankaların yönetim kurullarının genişliği ile muhafazakarlık 
anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki içerisindedir.

Yönetim kurulunun bağımsızlığının ölçümünde kullanılan bir başka 
ölçüt ise bağımsız yönetim kurulu üye oranıdır (Abor ve Biepke, 
2007). Kootanaee vd. (2013) yaptıkları çalışmada yönetim kurulunun 
bağımsız üye içermesinin muhafazakarlık ile negatif yönlü bir ilişki 
içerisinde olduğunu tespit etmektedir. Bu bağlamda bankacılık 
sektöründe yer alan şirketlerin yönetim kurullarının bağımsız üye oranı 
ile muhafazakarlık arasındaki ilişki de bu çalışmada incelenmektedir. 

H2: Bankaların yönetim kurullarının bağımsız üye oranı ile 
muhafazakarlık anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki içerisindedir.

Tepe yönetici ikilemi yönetim kurulunun bağımsızlığının ölçümünde 
kullanılan bir diğer ölçüttür. Tepe yönetici ikilemi; yönetim kurulu 
başkanı ile genel müdürün aynı kişi olmasıdır (Kouki vd.,2011).  
Koutanaee vd. (2013) ve Chi vd. (2009) yaptıkları çalışmalarda tepe 
yönetici ikileminin muhafazakarlık ile pozitif yönlü ilişki içerisinde 
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sebeple bu çalışmada da tepe yönetici 
ikilemi ile muhafazakarlık arasındaki ilişki incelenmektedir. 

H3: Bankalarda tepe yönetici ikilemi muhafazakarlık ile anlamlı ve 
pozitif bir ilişki içerisindedir.

Son yapılan çalışmalarda kadın üye sayısı yönetim kurulunun 
bağımsızlığını arttıran bir başka unsur olarak ortaya çıkmaktadır 
(Gör vd., 2016). Bu sebeple bankaların yönetim kurulundaki kadın 
üye sayısının artmasının da muhafazakarlığa olumsuz etki yapması 
beklenmektedir.

H4: Bankaların yönetim kurullarındaki kadın üye sayısı, muhafazakarlık 
ile anlamlı ve negatif bir ilişki içerisindedir.



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V670

2.2. Denetim Kalitesi ve Muhafazakarlık
Denetim kalitesi ile muhafazakarlık arasındaki ilişki denetim şirketinin 

büyüklüğü üzerinden kurulmaktadır. Büyük firmaların daha kaliteli 
denetim gerçekleştireceği ve bu sayede de yöneticilerin, daha doğru bilgi ile 
daha doğru karar alabilecekleri düşünülmektedir. Literatürde denetçinin 
muhafazakarlığı (Lee vd., 2006), finansal raporlamada muhafazakarlık 
(Hamdan vd. 2012 ve Liao ve Radhakrishnan, 2016) ve denetim kalitesi 
ile muhafazakarlık (Pae, 2004, Paulo vd 2013, Soliman, 2014) konularını 
inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle muhafazakarlık ile 
denetim kalitesi ilişkisi de bu çalışmada incelenmektedir. 

H5:Bankaların dış denetim kalitesi muhafazakarlık ile anlamlı ve 
pozitif bir ilişki içerisindedir.

2.3. Karlılık ve Muhafazakarlık
Karlılığın ölçümünde iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki aktif 

karlılık olup karın aktif toplamına oranıdır. İkincisi ise karın özsermayeye 
oranı olan özsermaye karlılığıdır. Nichols vd (2005) çalışmalarında aktif 
karlılığın muhafazakarlık ile pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğunu tespit 
ettiği görülmektedir. Literatürde özsermaye karlılığı ile muhafazakarlık 
arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 
çalışmada ikisi de değişken olarak kullanılmaktadır.
H6:Bankaların aktif karlılığı muhafazakarlık ile anlamlı ve pozitif bir 
ilişki içerisindedir.

H7: Bankaların özsermaye karlılığı muhafazakarlık ile anlamlı ve pozitif 
bir ilişki içerisindedir.

3. Araştırma ve Metodolojisi
Çalışmada kullanılan veriler, Borsa İstanbul Banka Sektöründe yer alan 

bankaların  finansal tabloları, faaliyet raporları ve internet sitelerinden elde 
edilmiştir. Çalışma 2009-2016 yılları arasındaki sekiz yıllık verileri kapsamaktadır. 
Çalışma kapsamında yer alan şirketlerin ana kütleyi temsil etme oranı %100’dür.

3.1. Değişkenlerin Belirlenmesi
Çalışmada muhafazakarlık (MUH) bağımlı değişkendir. Muhafazakarlığın 

ölçümünde Beaver ve Ryan’ın  Feltham ve Ohlson modelini geliştirerek 
ortaya çıkardıkları  Piyasa Değeri/ Defter Değeri oranı kullanılmıştır. 

Literatür araştırması kısmında bağımsız değişkenlerin neden seçildikleri 
anlatılmıştır. Aşağıdaki tabloda değişkenlerin tanımları ve kısaltmaları yer 
almaktadır.
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Tablo 1: Değişkenler ve Kısaltmaları

DEĞİŞKEN KISALTMA
Muhafazakarlık MUH
Yönetim kurulu genişliği YKG
Yönetim kurulundaki bağımsız üyesi oranı YKB
Yönetim kurulundaki kadın üye sayısı YKK
Tepe Yönetici İkilemi CEO
Denetim Kalitesi DKA
Kar KAR
Aktif Toplam AKT
Aktif Karlılığı ROA
Özsermaye Karlılığı ROE
Finansal Kaldıraç (toplam borç/ toplam aktif) FKL
Şirket Büyüklüğü BYK
Şirket Tecrübesi YAS

Çalışmaya dahil edilen CEO değişkeni ikili değişkendir. Eğer şirkette 
genel müdür ve yönetim kurulu başkanı aynı kişi ise 1 değilse 0 değeri 
kullanılmıştır.

3.2. Yöntem ve Modelin Oluşturulması
Çalışmada regresyon analizi kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan model aşağıda yer almaktadır.

MUH = β0 + β1 YKG + β2 YKB + β3 YKK + β4 CEO + β5 DKA + β6 KAR 
+ β7 AKT + β8 ROA + β9 ROE + β10 FKL + β11 BYK + β12 YAS + ε

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde Borsa İstanbul Banka Sektöründe yer alan şirketlerden elde 
edilen veriler, analiz edilmiş ve analiz sonuçları literatürle karşılaştırmalı 
olarak sunulmuştur.

4.1. Karakteristik Bilgiler
Analizde yer alan şirketlerin verileri ile ilgili temel ve tanımlayıcı 

istatistiki bilgiler Tablo-2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistiki Bilgiler
  MUH YKG YKB YKK CEO DKA KAR AKT ROA ROE FKL BYK YAS

Ortalama 0.8826 9.9059 0.1136 0.8034 0.0512 0.9401 1326225. 83453265. 0.0786 0.1321 0.8715 7.0487 55.461

Ortanca 0.8054 10 0 1 0 1 873974 60650086 0.0494 0.1346 0.0051 7.2051 63

Standart 
Sapma 0.4278 0.9912 0.1450 0.8533 0.2215 0.2381 1280570 82217595 0.0678 0.0541 0.0554 0.8258 21.945

Varyans 0.1830 3.9652 0.0210 0.7282 0.0490 0.0567 1.64E+1 6.7597E+1 0.0046 0.0029 0.0030 0.6820 481.59

En Küçük 0.0866 5 0 0 0 0 -7000 1023870 -0288 -0288 0.5271 5.6532 18

En Büyük 2.00537 14 0.6 3 1 1 5070549 311625913 0.27004 0.2832 0.9306 8.4535 92

Tablo 2’de her bir değişkenin en küçük, en büyük, ortalama değer, varyans 
ve standart sapmaları verilmiştir. Tablo incelendiğinde Borsa İstanbul Banka 
Sektöründe yer alan şirketlerin yönetim kurullarının yaklaşık on kişiden 
oluştuğu gözlemlenmektedir. Ayrıca şirketlerin yönetim kurullarının 
bağımsızlık oranının %11 civarında kaldığı anlaşılmaktadır. Bu şirketlerin 
yönetim kurullarında yer alan kadın üye sayısının ise %1’i bile bulmadığı 
görülmektedir. Tabloya göre şirketlerin %95’inde yönetim kurulu başkanı 
ile genel müdür ayrı kişilerdir. Tablo 2’de şirketlerin %94 oranında dört 
büyük denetim şirketi ile çalıştıkları gözlenmektedir. Son olarak tabloda yer 
alan verilere göre şirketlerin yaklaşık 55 yıllık tecrübeleri bulunmaktadır. 

4.2. Yan Bulgular
Çalışma kapsamında yer alan şirketlerin verileri incelendiğinde sekiz 

yıllık süreç içerisinde şirketlerin kar ve aktif toplamlarında meydana gelen 
değişimler de gözlemlenmiştir.

Grafik 1: 2008-2016 Yılları Arasında Kar Değişimi
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2008-2016 yılları arasında BİST Banka Sektöründe yer alan şirketlerin 
ortalama karlarında yaşanan değişim Grafik 1’de yer almaktadır. Bu grafiğe 
göre yıllar içerisinde bankaların karının genelde arttığı görülmektedir. 
Yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak karın da değişime 
uğradığı anlaşılmaktadır. 2016 yılında ise 26 Milyar Türk Lirasına yaklaştığı 
görülmektedir.

Grafik 2: 2008-2016 Yılları Arasında Aktif Toplamı Değişimi

2008-2016 yılları arasında çalışma kapsamındaki bankaların aktif 
büyüklüklerinin ortalamasının sürekli arttığı görülmektedir. 2008’den 2016 
yılına gelinceye kadar bankaların yaklaşık 4 kat büyüdükleri anlaşılmaktadır. 
2016 yılında 1,9 Trilyon  Türk Lirasına yaklaştığı görülmektedir.

4.3. Regresyon Analizinin Sonuçları
Çalışmada oluşturulan hipotezlerin testi için doğrusal regresyon 

analizi yapılmıştır. Doğrusal regresyon analizi, bağımlı değişken ile 
bağımsız değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkiyi analiz etmek için 
kullanılmaktadır. Regresyon analizinin yapılabilmesi için verilerin normal 
dağılım göstermesi ve verilerin arasında çoklu bağlantı sorunu olmaması 
gerekmektedir (Çokluk, 2010: 1361). Verilerin normal dağılımı normallik 
testleri ile ölçülmektedir. Veri sayısı az ise Shapiro-Wilk çok ise Kolmogorov-
Smirnov Testi uygulanmaktadır. Bu testte p>0,05 ise normal dağılım 
gösterdiği anlaşılmaktadır (Kalaycı, 2010: 10). Değişkenler arasında çoklu 
doğrusal bağlantı olmadığını anlamak için ise Collinearity İstatistiğine 
bakılmaktadır. Bu istatistikte VIF değerlerinin 10’dan küçük çıkması 
çoklu bağlantı sorunun olmadığını göstermektedir. Değişkenler arasında 
Otokorelasyon olup olmadığı ise Durbin-Watson testi ile anlaşılmaktadır. 
Bu değerin 2’ye yakın olması beklenmektedir.
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Tablo 3: Normallik Testi ve Çoklu Bağlantı Testi ve Durbin-Watson Testi
NORMALLİK TESTİ

Durbin-Watson 
Değeri 1,846

Değişkenler
Kolmogorov-
Smirnov Testi
p değeri Collinearity İstatistiği

MUH ,521 Değişkenler VIF
YKG ,128 YKG 1,337
YKB ,105 YKB 1,352
YKK ,256 YKK 1,117
CEO ,087 CEO 1,078
DKA ,102 DKA 1,054
KAR ,168 KAR 1,091
AKT ,198 AKT 1,024
ROA ,132 ROA 1,431
ROE ,317 ROE 1,135
FKL ,187 FKL 1,219
BYK ,288 BYK 1,116
YAS ,212 YAS 1,314

Tablo 3’e bakıldığında Kolmogorov-Smirnov testine göre değişkenler 
normal dağılıma sahiptir. Değişkenler arasında otokorelasyonun olmadığı 
Durbin-Watson değeri ile anlaşılmaktadır. Ayrıca değişkenler arasında 
çoklu bağlantı sorununun da olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları

CONS Katsayı standart sapma Anlamlılık
YKG -0.07307 0.02356 0.002*
YKB -0.46810 0.26424 0.079
YKK -0.04240 0.04326 0.329
CEO 0.08571 0.19722 0.665
DKA 0.07676 0.18066 0.672
KAR 2.98237 9.33618 0.002*
AKT 6.56239 1.33409 0.000*
ROA 1.54513 0.94638 0.016*
ROE -2.63529 1.14114 0.023*
FKL -0.34260 0.54174 0.529
BYK -0.54308 0.12121 0.000*
YAS 0.00425 0.00259 0.093
sabit -1.87917 0.70356 0.009
Prob>F 0
Düzeltilmiş R Kare 0.4673
* <0.05
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Regresyon analizi sonucuna göre BİST Banka Sektöründe yer alan 
şirketlerin yönetim kurullarının genişliği, karları, aktif toplamları, özsermaye 
karlılığı ve şirket büyüklüğü ile muhafazakarlık arasında %5 anlamlılık 
seviyesinde istatistiksel olarak bir ilişki tespit edilmiştir.  Bu doğrultuda 
H1, H6 ve H7 kabul edilmiştir.  H2, H3, H4 ve H5 reddedilmiştir. Ayrıca 
kontrol değişkeni olarak  kullanılan şirket büyüklüğü de muhafazakarlık ile 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içerisindedir.

H1 hipotezine bakıldığında yönetim kurulunun genişliğinin 
muhafazakarlık ile anlamlı ve negatif bir ilişki içerisinde oldukları 
görüldüğünden; H1 kabul edilmiştir. Bu sonucun literatür ile de uyumlu 
çıktığı görülmektedir. Kootanaee vd. (2013) yaptıkları çalışmalarda 
yönetim kurulunun genişliğinin muhafazakarlık ile anlamlı ve negatif bir 
ilişki içerisinde olduğunu tespit etmişlerdir.

H6 hipotezine bakıldığında aktif karlılığının muhafazakarlık ile anlamlı 
ve pozitif bir ilişki içerisinde oldukları görüldüğünden; H6 kabul edilmiştir. 
Bu sonuç literatürle de uyumludur. Nichols vd. (2005) yaptıkları çalışmada 
aktif karlılığı ile muhafazakarlık arasında anlanmlı ve pozitif yönlü ilişki 
tespit etmişlerdir. 

H7 hipotezine bakıldığında özsermaye karlılığının muhafazakarlık ile 
anlamlı ve pozitif bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Literatürde 
özsermaye karlılığı kullanılmamıştır. 

Ayrıca kontrol değişkenlerinden şirket büyüklüğü de muhafazakarlık 
ile anlamlı ve negatif bir ilişki içerisindedir. Kootanaee vd. (2013) yaptığı 
çalışmada da benzer bir sonuç elde edilmiştir. Diğer taraftan kar ve aktif 
toplamları da muhafazakarlık ile  anlamlı ve pozitif yönlü ilişki içerisindedir.

6. SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, BİST Banka Sektöründe yer alan şirketlerin 
muhafazakarlık ile kurumsal yönetim, denetim kalitesi ve karlılık 
ilişkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışma kapsamında yer alan 
şirketler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Literatürdeki çalışmalardan 
analizde kullanılan değişkenler seçilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda çalışma kapsamındaki şirketlerin yönetim 
kurullarının yeterince bağımsız olmadığı sadece tepe yönetici ikilemi 
anlamında bağımsız sayılabilecekleri görülmektedir. Muhafazakarlık ile 
yönetim kurulunun bağımsızlığı arasında negatif yönlü bir ilişki olması 
literatürde yer alan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yönetim 
kurulunun bağımsızlığına yönelik olarak sadece yönetim kurulunun 
genişliği ile muhafazakarlık arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki 
içerisindedir. Diğer taraftan şirketlerin büyümesi ve karlarının artması 
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muhafazakarlık ile doğru yönlü ilişki içerisindedir. Muhafazakarlık az 
da olsa kar etmek ile ilişkilendirildiğinden karın ve aktif büyüklüğünün 
artması beklendiği üzere muhafazakarlığı olumlu yönde etkilemektedir. 
Literatürde kullanılmayan ancak muhafazakarlığı olumlu etkilediği tespit 
edilen diğer bir değişken ise özsermaye karlılığı olmuştur. Karla olumlu ilişki 
içerisinde olan muhafazakarlığı özsermayenin karlılığı ile de olumlu yönde 
ilişki içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç literatürle uyumludur. 
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KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ

RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING

Murat ESMERAY1, Nagihan KANTARCI2

ÖZET

Geleneksel Maliyetleme Modelinin işletmelerin mamul maliyetlerini 
hesaplamada yetersiz kalması Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) modelinin 
gelişmesine yol açmıştır. Fakat FTM modelinin uygulanmasının zor olması, atıl 
kapasiteyi dikkate almaması ve pahalı olması gibi sahip olduğu olumsuzluklardan 
dolayı önemini kaybetmiştir. Bu modelin önemini yitirmesiyle ortaya çıkan 
olumsuzlukları da giderecek yeni bir maliyetleme modeline ihtiyaç duyulmuştur 
ve Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) geliştirilmiştir. KTM, son zamanların en 
önemli maliyet yöntemlerindendir. KTM, kaynaklara önem vermiştir. Maliyetlerin 
kaynaklardan dolayı oluştuğunu öne sürmektedir. KTM, FTM modelinin aksine atık 
kapasite maliyetlerini hesaplamakta ve bu maliyetleri mamullere aktarmamaktadır. 
Bu özelliği ile gerçeği yansıtan maliyet bilgileri sunmaktadır ve yöneticilerin doğru 
kararlar almasına katkı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, bir işletme yönetimi 
için hayati öneme sahip olan maliyet hesaplamalarında kullanılabilecek yeni bir 
maliyet yöntemi olan KTM’ nin gelişimini, tanımını, unsurlarını ve özelliklerini 
açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Tüketim Muhasebesi, Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme, Geleneksel Maliyetleme. 

ABSTRACT

The fact that the Traditional Cost Model is insufficient to calculate the product costs 
of the enterprises has led to the development of the Activity Based Costing (ABC) model.  
However, the ABC model has lost its significance due to the difficulties in 
implementing, its negligible idle capacity and its expense. Because of these problems, 
there was a need for a new model of costing that would overcome the negativities 
and Resource Consumption Accounting (RCA) was developed. ABC is the most 
important contemporary cost accounting  method. RCA attaches importance 
to resources and focused on the relationsship between cost and resources.  
Unlike the ABC model, RCA calculates the idle capacity costs and does not 
transfer these costs to the products.  With this feature, it provides real-cost 
information and helps managers make the right decisions. The aim of the study 
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is to explain the development, definition, elements and characteristics of RCA, 
which is a new cost method that can be used in cost calculations that have vital 
importance for a business management.

Keywords: Resource Consumption Accounting, Activity Based Costing, 
Traditional Costing 

GİRİŞ

İşletmeler gelecek adına alacakları kararlarda işletmede kullanılan 
maliyet bilgileri büyük bir yere sahiptir. Geçmişte var olan maliyet 
yöntemleri çoğu işletme için kullanılabilmekteydi. Üretim teknolojilerinin 
gelişmesiyle birlikte tek tip üretimlerden çok daha fazla üretim süreci 
olan mamul üretimlerine geçilmiştir. Bu geçişle birlikte geleneksel maliyet 
yöntemi yetersiz kalmıştır ve yeni maliyet yöntemleri geliştirilmiştir.

Geliştirilen yeni yöntemlerden bir tanesi Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
(FTM) yöntemidir. FTM yöntemi, teknolojik gelişmeleri takip etmek için 
ve doğru maliyet bilgisi elde etmek için oluşturulmuştur. Fakat yöntemin 
karmaşık olması uygulamalarda başarısızlıklarla sonuçlanmıştır. 

FTM’nin etkili bir maliyet yöntemi olma konusunda başarısız olması 
ile yeni bir maliyet yöntemi olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) 
geliştirilmiştir. KTM, Alman Maliyet Muhasebesi ve FTM’nin karışımı bir 
maliyetleme modelidir. KTM, işletmenin kaynaklarını ön plana çıkararak 
maliyetleri incelemektedir. Kaynaklar ile kaynakları tüketen maliyetler 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmaktadır. Kaynak maliyetlerini sabit ve 
orantısal olarak sınıflandırmaktadır. Çok yeni bir özelik olarak atık kapasite 
maliyetlerini hesaplamakta ama maliyetlere dağıtmamaktadır. 

Çalışmanın amacı, bir işletme yönetimi için hayati öneme sahip olan 
maliyet hesaplamalarında kullanılabilecek yeni bir maliyet yöntemi olan 
KTM’ nin gelişimini, tanımını, unsurlarını ve özelliklerini açıklamaktır. 

Çalışmada öncelikle Geleneksel Maliyetleme Modeli ve FTM modeli 
açıklanılmıştır. Daha sonra KTM modelinin gelişimi, tanımı, unsurları 
ve özellikleri incelenmiştir. Son olarak Geleneksel Maliyetleme Modeli ile 
KTM’ nin ve FTM ile KTM’nin karşılaştırmasına yer verilmiştir.

GELENEKSEL MALİYETLEME MODELİ

Geleneksel maliyetleme modeli; standart mamullerin üretildiği, 
emek yoğun üretimin yapıldığı, teknolojik gelişmelerin az ve otomasyon 
sisteminin çok fazla olmadığı üretim yapan işletmelerde kullanılmaktadır. 

Bu maliyetleme modelinde üretim maliyetleri; direkt madde maliyeti, 
direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti olmak üzere üç gruba ayrılır. 
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Bir mamulün üretiminde gerekli olan ve mamule doğrudan yüklenebilen 
temel madde ve malzemenin kullanımı direkt madde maliyetlerini; 
mamulün şekillendirme ya da dönüşümünde belirleyici role sahip ve 
yine dolaysız olarak saptanıp izlenebilen işçilik maliyetleri direkt işçilik 
maliyetlerini, üretim yerleri ya da faaliyetleriyle ilgili olarak katlanılan, 
ancak üretim çıktılarıyla ilişkisi dolaylı olarak kurulabilen diğer üretim 
maliyetleri de genel üretim maliyetlerini oluşturur (Altuğ,  2006, s. 29).

 Genel üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesinde hacim tabanlı 
(direkt işçilik saati, makine saati ve satış miktarı gibi) dağıtım anahtarları 
kullanılmaktadır. Ancak birçok mamulün kaynaklardan aldığı pay üretim 
ve satış miktarı ile doğru orantılı olmamaktadır. Mamullerin faaliyetlere 
ilişkin tüketilen maliyetleri geleneksel maliyet modeli tarafından doğru 
olarak ölçülememektedir. Bu yetersizlik 1980’lerde yeni bir maliyet modeli 
olarak faaliyet tabanlı maliyetleme modelini ortaya çıkarmıştır ( Erkuş; 
Aksu; Turan, 2014, s. 17-18).

1. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİ

Faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) modeli, bir işletmedeki faaliyet-
leri belirleyen, bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri izleyerek maliyet dağıtım 
anahtarları kullanımı ile maliyetleri mamullere yükleyen bir maliyetleme 
yöntemidir (Abdioğlu, 2013, s. 307). Başka bir tanıma göre FTM, stratejik 
amaçlar doğrultusunda maliyet havuzlarını ilgili faaliyetlere göre oluştu-
rarak maliyet dağıtım anahtarları ile bu yerlerdeki endirekt maliyetlerin 
mamullere yüklenmesidir (Acar ve Papatya, 1997, s. 162). Tanımlardan 
anlaşılmaktadır ki FTM modelinde maliyetleri oluşturan unsurlar, faaliyet-
lerdir.

Geleneksel maliyetleme modelinde giderler ile mamuller arasındaki 
bağlantı üretim giderlerinin mamuller için yapıldığı varsayımı ile kurul-
maktadır. FTM modelinde ise giderlerin mamuller için değil faaliyetler 
için yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla giderler faaliyetlere yüklen-
dikten sonra mamullere dağıtılmaktadır (Büyükmirza, 2003, s. 291). 

FTM’de iki aşama vardır. İlk aşama faaliyetlerin maliyetleri belirlenir-
ken, ikinci aşamada ise belirlenen maliyetler mamullere yüklenmektedir. 
Birinci aşamada faaliyetler tanımlandıktan sonra faaliyetlerin maliyetleri 
maliyet havuzlarına aktarılır. Öncelikle birbiriyle ilişkili faaliyetler belirle-
nerek faaliyetler kategorilere ayrılır. Daha sonra maliyet havuzları oluştu-
rulur. İkinci aşamada, mamullere maliyet havuzunda toplanan maliyetler 
paylaştırılır (Erkuş, Aksu, ve Turan, 2014, s. 19).

FTM modelinin özellikleri şöyle sıralanabilmektedir (Acar ve Papatya, 
1997,s.162):
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•	 Yöneticilere, rekabet ortamlarında stratejik kararlar verebilmeleri 
için yardımcı olan bir sistemdir,

•	 İşletme faaliyetlerini kontrol ederek maliyetleri en aza indirip 
verimliliği artırmaya yardımcı olan bir yöntemdir,

•	İşletme çalışanlarının değerlendirilmesinde etkili bir yöntemdir,

•	Bu yöntem işletme performansının ve rekabet gücünün artırılmasında 
önemli bir işleve sahiptir. 

2. KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ

Çalışmanın bu bölümünde kaynak tüketim muhasebesinin (KTM) 
gelişimi, kavramsal yapısı, temel unsurları ve özellikleri gibi konular 
incelenmektedir. 

1.1. Kaynak Tüketim Muhasebesi Modelinin Gelişimi
Teknolojik gelişmeler, büyüyen işletmeler, mamul çeşitliliğinin 

artması ve maliyet- yönetim muhasebesi bilgi sistemlerinin yetersizliği 
gibi nedenlerle var olan geleneksel hacim tabanlı maliyetleme sistemleri 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Geleneksel hacim tabanlı maliyetleme modellerinin olumsuz sonucunu 
çözmek amacıyla yeni bir model olarak FTM modeli geliştirilmiştir. 
Geleneksel maliyet sistemlerine oranla üstünlükleri olmasına rağmen 
FTM sistemi işletmelerde istenilen başarıyı yakalayamamıştır. FTM 
uygulamalarının çoğunluğu uzun vadede sürdürülebilirliği sağlayamamıştır. 
Bu modelin yerine geliştirilen iki maliyetleme modelinden bir tanesi 
kaynak tüketim muhasebesidir (Tse ve Gong, 2009, s.41-42). 

1.2. Kaynak Tüketim Muhasebesinin Tanımı
Kaynak tüketim muhasebesi, maliyetleri en aza indirerek gelirleri 

maksimize etmek, güvenilir bilgi oluşturmak için işletmenin iş kapasitesini 
geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır (Tutkavul ve Elmacı, 2016, s.76). 
KTM, maliyet davranışlarını kaynak düzeyinde izlemeye olanak sağlayan 
neden sonuç ilişkilerinin ve FTM’nin kaynak kapasitesinin bilgilerinden 
oluşan faaliyet analizinin birleşimidir (Perkins ve Stovall, 2011, s. 47). 
Diğer bir tanımda ise KTM modeli, esas itibariyle bir yönetim muhasebesi 
sistemidir. Alman maliyet muhasebesi ile faaliyet tabanlı maliyetleme 
sisteminin bir karışımıdır. Bu modelde kaynakların maliyetlere yol açtığı 
ve maliyetlerin oluşması için kaynakların bir iş için kullanılması gerektiği 
ileri sürülmektedir (White, 2009, s. 71). Şekil 1’de de görüldüğü gibi KTM 
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her iki yöntemden de yararlanmıştır. KTM, Alman maliyet muhasebesinin 
kaynaklara bakış açısı ile FTM’nin faaliyetlere bakış açısını birleştirerek 
oluşan bir modeldir.  

.

Kapasite Analizi 
ve 

Yönetimi

Süreç Analizi 
ve 

Yönetimi

Kaynak 
Tüketim  
Muhasebesi

Kaynak 
Bakış 
Açısı

Avantajları

Süreç
 Bakış 
Açısı 

Avantajları

GPK FTM

Kapasite Odaklı Faaliyet Odaklı 

.
Şekil 1: Kaynak Tüketim Muhasebesi, Kaynak: White, 2009, s. 71.

1.3. Kaynak Tüketim Muhasebesinin Temel İlkeleri
KTM; nedensellik, cevap verilebilirlik ve iş/faaliyet ilkesi olarak üç temel 

ilkeye dayandırılmıştır ( White, 2009, s. 67-70). 

Nedensellik: Kaynaklar ve kaynakların tükettikleri maliyet objeleri 
arasındaki ilişki nedensellik ilkesi ile belirlenmektedir. Bu ilke, kaynak 
akışlarının ve bu kaynak akışlarının ilişkili olduğu maliyetlerin birbirine 
neden sonuç ilişkisi ile bağlı olması gerektiğini ifade etmektedir. Neden 
sonuç ilişkisi ile kaynak havuzları arasında keyfi kaynak dağılımları 
önlenmiş olacaktır. 

Cevap Verilebilirlik: Nedensellik ilkesine uygun bir şekilde kaynak 
tüketimlerinin maliyet davranışlarıyla modellenmesinde uygulanan 
ilkedir ve kaynak havuzlarında maliyetleri sabit ve orantısal olarak 
değerlendirmektedir. 

İş/Faaliyet: Yönetimin kararlar almasında maliyetler arasındaki kaynak 
akışlarının izlenmesi yeterli olmayabilmektedir. Bu durumlarda kaynak 
havuzlarındaki kaynak tüketimlerinin hangi faaliyetlerden kaynaklandığı 
iş/faaliyet ilkesi ile görülebilmektedir. Bu ilke FTM modeli ışığında 
oluşturulmuştur. 
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1.4.  Kaynak Tüketim Muhasebesinin Temel Unsurları
KTM; kaynakların analizi, maliyet yapıları, miktar temelli yaklaşım ve 

yerine koyma maliyetine dayalı amortisman yöntemi olarak dört unsurdan 
oluşmaktadır. 

a. Kaynaklar 
KTM, kaynak tabanlı bakış açısı ile işletme yönetimine tüketilen 

kaynakların miktarını, yapısını ve maliyetini izleme imkanı tanımaktadır 
( Okutmus, 2015, s. 48). Bu model, kaynaklar ve tüketilen kaynakların 
miktar akışı üzerine odaklanmaktadır. Kaynaklar arasında yaşanan bu 
miktar akışları, kaynaklar arasındaki nedenselliğin bir fonksiyonu olarak 
kullanılmaktadır (Tutkavul ve Elmacı, 2016, s.89). Kaynaklar arasındaki 
ilişkilerin ve maliyet nesnelerinin hangi kaynakları tükettiklerinin 
belirlenmesi maliyet bilgilerinin doğru elde edilmesini sağlayacaktır 
(Okutmus, 2015, s. 49). Nedensellik ilkesi, kaynak havuzları arasında keyfi 
maliyet dağılımlarının ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Bir kaynak 
akışı ile maliyet arasında nedensel bir ilişki kurulamazsa bu maliyet ve 
kaynak akışı işletmenin daha üst düzeylerine dağıtılmalıdır. Bir işletmede 
atıl kapasite olduğu durumda buradaki maliyetler işletmedeki mamul veya 
hizmetlere dağıtılmamalıdır. Bu maliyetler, işletmede atıl kapasite için 
oluşturulan bir noktaya dağıtılmalıdır (White, 2009, s. 67). 

Kaynaklar hem maliyet bilgilerinin hem de yöneticilerin aldığı kararların 
doğru olması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan kaynakların 
niteliklerini anlamak gerekmektedir. Kaynakların niteliklerini anlamak için 
de kaynakların şu üç özelliği sahip olması gerekir (White, 2009, s.65-66):

•	Yeterlilik: Kaynakların niteliksel özelliğidir. Çalışanların eğitim seviyesi, 
makinenin çalışma kapasitesi ve çok yönlülüğü gibi niteliksel özelliklerdir. 

•	Kapasite: Kapasite modeli olarak on iki farklı tanım bulunmaktadır. 
Çalışanların kapasitesi, sözleşmelerdeki çalışma saatlerine bağlıdır. 
Fiziksel kaynaklar ise 7/24 kullanılabilir. 

•	 Kaynak Yapısı ve Kaynak Davranışı: Kaynakların özelliklerini, 
kaynak maliyetleri yansıtmaktadır. Kaynak havuzları, kaynakların 
özelliklerini birleştirir ve bu maliyetleri bir müşteri için diğer kaynak 
havuzlarına veya nihai çıktılara aktaran oldukça homojen bir çıktı üretir. 

KTM’ de maliyetler, kaynaklar gerçekten kullanıldığında maliyet 
objelerine dağıtılmaktadır. Kaynak maliyetleri içerisinde boş kapasite 
ile ilgili olanlar maliyet objelerine dağıtılmayarak kaynak havuzlarına 
bırakılmaktadır. (Tse ve Gong, 2009, s. 42-44). KTM’ nin bu özelliği FTM 
modeli ve geleneksel maliyet sisteminden ayıran önemli bir unsurdur. 
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b. Maliyet Yapıları
KTM, maliyetleri birincil ve ikincil maliyetler olarak sınıflandırmıştır. 

Kaynak havuzlarında meydana gelen maliyetler birincil maliyetlerdir. 
Başka bir kaynak havuzundan aktarılan maliyetler ise ikincil maliyetlerdir. 
Birincil maliyetler, sabit ve orantısal maliyetler olarak sınıflandırılır. Bu 
sınıflandırma yapılırken maliyetlerin kaynak havuzunun çıktısıyla ilişkisine 
bakılır (White, 2009, s. 74-75). 

KTM, dağıtım oranlarını hesaplarken kaynak maliyetlerin sabit 
kısmı için pratik kapasite yerine teorik kapasiteyi kullanmakta, kaynak 
maliyetlerin orantısal kısmı için ise planlanan/bütçelenen kapasiteyi 
kullanmaktadır. Modelde teorik kapasite ve planlanan/bütçelenen 
kapasite arasındaki fark atıl kapasite olarak adlandırılmaktadır ve atıl 
kapasite maliyetleri mamullere yansıtılmamaktadır ( Tutkavul ve Elmacı, 
2016, s.92). 

Model, üretim sürecinde kullanılmayan kaynakların atıl kaldığını kabul 
etmektedir. Kaynaklar tüketildiğinde kaynak maliyetleri doğmaktadır ve 
atıl kaynaklarla ilgili atıl maliyetler kaynak havuzlarında kalmaktadır ( Tse 
ve Gong, 2009, s. 42-44).

c. Miktar Temelli Yaklaşım
KTM, kaynak odaklı maliyet yöntemi ve miktar bazlı maliyetleme 

yöntemini temel almıştır. Kaynak maliyeti dağıtımında kaynak havuzları ile 
maliyet havuzları arasındaki ilişki miktar temelli bakış açısı ile ele alınmaktadır 
(Tse ve Gong, 2009, s.42-44). Çünkü modelde maliyet hesaplamaları yapılırken 
kaynak tüketim miktarı dikkate alınmaktadır (Okutmus, 2015, s. 48).

KTM modeli, işlemleri ölçme temeline dayandırmaktadır. Ölçülebilen 
standartlar, kaynak ve faaliyet tüketiminde yer almalıdır. Ölçülebilen 
standartların kullanılması kaynak tüketimi ile maliyet dağıtımı arasındaki 
nedenselliği miktara bağlı olarak açıklamaktadır ( Wang; Zhuang; Hao vd. 
2009, s. 84). 

d. Yerine Koyma Maliyetine Dayalı Amortisman Yöntemi
KTM, amortisman hesaplamalarında tarihi maliyet yerine yerine 

koyma maliyetini kullanmaktadır. Yerine koyma maliyetleri, kapasiteyi 
yenilemek için bugünkü fiyatlarla gerekli olacak fiyatı ifade etmektedir. 
Tarihi maliyet, fiyat değişikliklerinden dolayı kaynakların fırsat 
maliyetlerini doğru bir şekilde yansıtmamaktadır. Bu yüzden KTM’ de 
yerine koyma maliyeti dağıtımlarda kullanılmaktadır. Yerine koyma 
maliyet yöntemi; ekonomik gerçekliği yüksek, mamul maliyetlerini 
güncel fiyatlarla hesaplayan ve eskiyen makinelerin elde tutulmaması 
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gerektiği yönünde yöneticilere kararlar almasına sağlama gibi özellileri 
taşımaktadır. (Aktaş, 2013, s. 62-63). 

1.5. Kaynak Tüketim Muhasebesi Modelinin Özellikleri 
KTM’ nin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir( White, 2009, s. 76):

•	 Kaynak dağılımları hem kaynak tüketimleri hem de kaynak 
havuzları arasındaki ilişkinin nedensellik ilkesi ile görülmesini sağlar.

•	 KTM, maliyetleri sabit ve orantısal olarak iki şekilde inceler.

•	 KTM’ de atıl kapasite mamul veya hizmetlere aktarılmadığından 
atık kapasite maliyetleri kolaylıkla belirlenmektedir. 

•	 KTM, yöneticilere kısa vadeli kararlar için mamul maliyetlerinde 
doğruluk payı yüksek bilgiler sağlar, 

•	 Kapasite maliyetleri KTM ile anlaşılabilmektedir. 

•	 Uygulaması en karmaşık olan bir maliyet modelidir.

3. MALİYETLEME MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu bölümde KTM modeli öncelikle geleneksel maliyetleme modeli ile 
daha sonra FTM ile karşılaştırılacaktır.  

1.1. Geleneksel Maliyetleme Modeli ile Kaynak Tüketim 
Muhasebesi Modelinin Karşılaştırılması

KTM ile Geleneksel Maliyetleme Modeli arasındaki bazı farklılıklar 
aşağıdaki gibidir (Clinton ve Webber, 2004, s.23): 

•	Geleneksel maliyetleme modelinde atıl kapasite maliyetleri, 
mamullere düzenli olarak aktarılmaktadır. KTM modelinde ise atıl 
kapasite maliyetleri, mamullere aktarılamamaktadır. 

•	Geleneksel maliyetleme modeli, ana bütçe hacmini kullanarak 
maliyet oranlarını hesaplarken kapasite analizini gizlemekte ve 
böylelikle atıl kapasitenin hesaplanmasını engellemektedir. KTM’de 
teorik kapasite kullanrak hesaplanan maliyet oranları kapasite analizini 
kolaylaştırmakta ve atıl kapasitenin hesaplanması mümkün bir hal 
almaktadır. 

•	Geleneksel maliyetleme modelinde tüketilen kaynakların maliyeti 
maliyet objelerine, katlanılan tüm maliyetler mamullere yansıtılacak 
şekilde dağıtılmaktadır. KTM’ de ise tüketilen kaynakların maliyeti 
maliyet objelerine, nedensellik ilkesine göre dağıtılmaktadır. 

•	Geleneksel maliyetlem modelinde nihai mamul düzeyinde 
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maliyetler, sabit ve değişken olarak sınıflandırılmaktadır. KTM 
modeli kaynaklar düzeyinde maliyetleri sabit ve değişken olarak 
sınıflandırmaktadır.

•	Geleneksel maliyetleme modeli, tarihi maliyete dayalı amortisman 
yöntemi kullandığından ekonomik gerçeği yansıtmayan amortisman 
hesaplamaları yapmaktadır. KTM’ de ise yerine koyma maliyetine 
dayalı amortisman yöntemi ile amortisman hesaplanmaktadır. 

1.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Modeli ile Kaynak Tüketim 
Muhasebesi Modelinin Karşılaştırılması

KTM, faaliyet tabanlı maliyetleme modelini tamamlayan bir model 
olmasına rağmen iki model arasında bir takım farklılıklar vardır.  

Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme Modeli 

Kaynak Tüketim 
Muhasebesi Modeli

Kaynaklar Kaynaklar

Faaliyetler Kaynak Havuzları

Mamuller Faaliyetler

Mamuller

Şekil 2: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi, Kaynak: 
Wegmann, 2009, s. 14.

Şekil 2’ye göre FTM, ilk olarak kaynak maliyetlerini faaliyetlere, 
daha sonra ise mamullere dağıtmaktadır. KTM ise kaynak maliyetlerini 
faaliyetlere dağıtmadan önce kaynak havuzlarında toplamakta daha sonra 
faaliyetlere dağıtmakta ve en son mamullere dağıtılmaktadır. 

Kaynak çeşitliliğinin çok fazla olduğu günümüz üretim işletmelerinde 
faaliyet tabanlı maliyetleme sistemindeki kaynakların faaliyetlere 
dağıtılması zor bir aşamadır. Kaynak çeşitliliğinin fazla olduğu durumda 
kaynakların dağıtımı için gerekli olan kaynak etkeninin ve dağıtım 
sayısının artmasına neden olmaktadır. KTM’ de ise kaynaklar ön plandadır. 
Günümüz işletmelerinin hem dış çevre ile hem de iç çevre ile etkileşimi 
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artan bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu etkileşimler sonucunda pek çok 
kaynak ortaya çıkmaktadır. KTM, artan kaynakları kaynak havuzlarında 
birbirine benzer olanları sınıflandırarak toplamaktadır. Böylelikle kaynak 
havuzlarında biriken kaynakların faaliyetlere dağıtılması, çok sayıda 
kaynakların faaliyetlere dağıtılmasından daha kolay gerçekleşecektir. KTM 
ve FTM modelleri bu noktada ayrılmaktadır (Aktaş, 2013, s. 60). 

İki modeli birbirinden ayıran diğer bir özellik ise KTM, atıl kapasite 
modeli üzerinde durmaktadır (Okutmus, 2015, s. 56). FTM modelinde 
kapasite kullanım oranı dikkate alınmadan tüm maliyetler faaliyetlere 
dağıtılmaktadır. KTM ise kaynakların faaliyetlere dağıtımında kapasite 
kullanım oranlarını dikkate almaktadır. KTM, kaynak havuzlarında biriken 
maliyetleri sabit ve orantısal olarak sınıflandırmaktadır. Kapasite kullanım 
oranını sabit maliyetlerin dağıtımında kullanmaktadır. Atıl kapasiteye 
düşen maliyetler ise mamul maliyetlerine dağıtılmamaktadır (Tutkavul ve 
Elmacı, 2016, 106-107).

KTM, maliyetlerin nedenini kaynaklara dayandırmaktadır, FTM ise 
maliyetlerin nedenini faaliyetler olarak görmektedir (Okutmus, 2015, s. 
47). FTM, faaliyetlere odaklanarak çok ayrıntı ve ilişkili olmayan analizler 
yapabilmektedir. KTM ise daha anlaşılır bilgiler sunmaktadır (Wegmann, 
2009, s. 13-14). 

KTM, marjinal analizler, giderler ve sorumluluklar gibi konularda 
kısa vadeye vurgu yaparken; FTM, uzun vadeli kaynak tüketimine vurgu 
yapmaktadır (Aktaş, 2013, s.60). 

4. SONUÇ

Teknolojik gelişmelerle birlikte üretim sistemlerinde makine gücünün 
kullanılması genel üretim giderlerinin artmasına ve var olan maliyet 
yöntemlerinin yetersiz kalmasına yol açmıştır. Maliyet yöntemlerinin 
yetersizliği yeni sistemleri ortaya çıkarmıştır. Yeni sistemlerden biri 
KTM’dir. 

KTM, maliyetlerin nedenini kaynaklar olarak görmektedir. Kaynakları 
önce kaynak havuzlarında toplamakta daha sonra faaliyetlere ve son olarak 
da maliyetlere dağıtmaktadır. Pek çok kaynağa sahip işletmeler için kaynak 
havuzları ile yapılan sınıflandırma sonucunda kaynakların daha kolay 
faaliyetlere aktarılması sağlanmaktadır. 

KTM, maliyetleri sabit ve orantısal olarak gruplayarak daha ayrıntı 
bir maliyetleme sistemi ortaya çıkarmaktadır ve bu durum işletme 
yöneticilerinin karar alma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. 

KTM’nin en önemli üstünlüğü ise atıl kapasitenin hesaplanmasıdır. Atıl 
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kapasitenin hesaplanması bir işletmenin verimliliğinin değerlendirilmesi 
için önemli bir etkendir. Atıl kapasite ile mamul maliyetleri gerçeği 
yansıtmaktadır. 

KTM, yeni bir sistem olarak pek çok avantaja sahiptir. KTM ile 
hesaplanan maliyetler daha detaylı, gerçeği yansıtan, güvenilir ve doğru 
bilgiler sunmaktadır. Hem kaynakları hem de kullanılmayan kapasiteyi ön 
plana çıkaran bu yöntem yöneticilerin doğru kararlar almasında büyük bir 
öneme sahiptir. 

Dünyada büyük bir yere sahip olan KTM modeli ülkemizde yeni gelişen 
bir modeldir. İşletmelerin zamanla KTM modelinin avantajlarından dolayı 
maliyetleme modelinin kullanımı yaygınlaşacaktır. 
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BOBİ FRS’NİN BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE 
GETİRDİĞİ YENİLİKLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
ve FİNANSAL TABLOLAR AÇISINDAN MSUGT İLE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

REFORMS FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: 
A COMPARATIVE REVIEW OF FRS for LMEs AND ASGAS IN 
TERMS OF CONCEPTUAL FRAMEWORK AND FINANCIAL 

STATEMENTS

Nuray DEMİREL ARICI1

ÖZET

Türkiye’de bağımsız denetime tabi olan ancak tam set Türkiye Muhasebe/
Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’yi uygulamak zorunda olmayan 
işletmeler, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği (MSUGT) ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (KGK) tarafından MSUGT’ye getirilen “İlave Hususlar”a göre finansal 
raporlama yapmaktadırlar. Ancak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu işletmeler 
finansal tablolarını KGK tarafından 29 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan Büyük 
ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’ye göre 
hazırlamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı BOBİ FRS’nin ilk bölümünü 
oluşturan Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar bölümü ile MSUGT’nin 
Muhasebe Usul ve Esasları bölümlerinin karşılaştırılmasıdır. Böylece MSUGT’yi 
uygulamaya alışık olan işletmeler ve muhasebe meslek mensupları için her iki 
düzenlemenin benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Büyük ve orta boy işletmeler, BOBİ FRS, kavramsal 
çerçeve, finansal tablolar

ABSTRACT

Businesses that are subject to independent audit but do not obliged to apply 
full set Turkish Accounting/Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) have 
been reporting according to Accounting System General Applications Statement 
(ASGAS) issued by the Ministry of Finance and “Additional Aspects” published by 
the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Agency (POAASA) in 
Turkey. However these businesses are required to prepare their financial reports 
for fiscal periods starts on after January 1st, 2018 in accordance with the Financial 
Reporting Standards for Large and Medium-sized Enterprises (FRS for LMEs) 
issued by the POAASA on July 29th, 2017. The purpose of this study is to compare 

1   Dr. Öğr.Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme 
(İngilizce) Bölümü, nuray.demirel@cbu.edu.tr.
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the sections of the Conceptual Framework and Financial Statements that is the first 
part of the FRS for LMEs and the Accounting Procedures and Principles section 
of ASGAS. Thus, the similarities and differences between both regulations will be 
highlighted for businesses and accounting professionals who are accustomed to 
implement ASGAS.

Keywords: Large and medium-sized enterprises, FRS for LMEs, conceptual 
framework, financial statements

1. GİRİŞ

Ülkemizde 2005 yılından itibaren sermaye piyasasına kayıtlı halka açık 
tüm şirketler, finansal raporlarını TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlamakta 
ve hazırladıkları finansal raporların TMS/TFRS’ye uygunluğuna dair 
bağımsız denetimden geçmektedirler. Bu işletmeler dışında kalan 
işletmelerin finansal raporlama uygulamalarıyla ilgili tartışmalar, yeni 
Türk Ticaret Kanunu tasarısında, “tüm gerçek ve tüzel kişilerin defterlerini 
TMS/TFRS’ye uygun düzenleme zorunluluğunun” ifade edilmesiyle hız 
kazanmıştır. Tartışmalar sonucunda, gerek TMS/TFRS’lerin anlaşılmasının 
güçlüğü, ayrıntılı oluşu ve uygulanmasının zorluğu, gerekse işletmelerin 
ve muhasebe meslek mensuplarının bu uygulamaya hazır olmamaları 
nedeniyle tasarı, kanunlaşmadan geri çekilmiştir. Bununla birlikte, 
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile, bağımsız denetime tabi olma 
kriterlerinin belirlenmesi Bakanlar Kurulu kararına bırakılmıştır. Bakanlar 
Kurulu kararı ile her yıl aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı 
olmak üzere üç kriter için belirlenen eşik değerlerlerden ikisini üst üste iki 
hesap dönemi için sağlayan işletmeler, takip eden yılda bağımsız denetime 
tabi olmaktadırlar. 

Bağımsız denetime tabi tutulan işletmelerin TMS/TFRS’ye uygun 
raporlama yapmıyor olmaları problem teşkil etmektedir. Çünkü bağımsız 
denetimle ilgili düzenlemeler TMS/TFRS odaklıdır. KGK, bu problemi 
çözmek amacıyla 2014 yılında bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeyle 
“Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş (KAYİK)” kavramını getirerek, 
bağımsız denetime tabi olma ve TMS/TFRS’ye uygun raporlama yapma 
hususlarını birbirinden ayırmıştır. Buna göre “halka açık şirketler, bankalar, 
sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman 
şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik 
fonları,  Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve 
sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam 
ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu 
ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen 
kuruluşlar” KAYİK olarak adlandırılmış ve bu kuruluşlara TMS/TFRS 
uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte KAYİK dışındaki 
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işletmeler ise, bağımsız denetime tabi olsalar dahi TMS/TFRS uygulama 
zorunluluğu dışında bırakılmışlar ve bu işletmelerin Maliye Bakanlığı 
tarafından yayımlanan MSUGT’yi uygulamaya devam etmelerine izin 
verilmiştir. Ayrıca bu işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca 
uygunluğunu ve karşılaştırılabilirliğini arttırmak üzere 1/1/2014 tarihi ve 
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere ilave hususlar2 
getirilmiştir. İlave hususlarda, MSUGT’de yer almayan ya da ihtiyari 
bulunan konularla ilgili temel hususlar düzenlenmiştir.

Bu süreç devam ederken bir yandan da KAYİK dışında kalan 
işletmelerin uluslararası muhasebe standartlarına yakın finansal raporlama 
yapabilmeleri için “KOBİ TFRS” ve “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi 
(YFRSÇ)” adlarıyla çalışmalar yapılmıştır. Yapılan uzun süreli çalışmalar ve 
tartışmalar sonucunda 29 Temmuz 2017 tarihinde “Büyük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” yayımlanmıştır. 
Buna göre bağımsız denetime tabi olup şimdiye dek MSUGT ve ilave 
hususlara göre raporlama yapan işletmelerin 1 Ocak 2018 tarihi ve 
sonrasında başlayacak hesap dönemleri için münferit ve konsolide finansal 
raporlarını BOBİ FRS’ye göre hazırlamaları gerekmektedir. BOBİ FRS, bir 
yandan tam set TMS/TFRS’nin sadeleştirilmiş ve uygulama kolaylıkları 
getirilmiş hali olmakta, bir yandan da TMS/TFRS ile karşılaştırılabilirliği 
oldukça güç olan MSUGT’nin uluslararası standartlara yakınlaştırılmış hali 
olmaktadır. Her iki açıdan da bakıldığında, BOBİ FRS finansal tabloların 
gerçeğe uygun sunumuna, ihtiyaca uygunluğuna ve karşılaştırılabilirliğine 
katkı sağlayacak bir düzenleme olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı; BOBİ FRS’nin kavramsal çerçeve ve finansal 
tablolar bölümü (Bölüm 1) ile MSUGT’de yer alan Muhasebe Usul 
ve Esasları’nın karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu incelemeyle, 
MSUGT’yi uygulamaya alışık olan işletmeler ve muhasebe meslek 
mensuplarının BOBİ FRS’de karşılaşacakları benzerlik ve farklılıklara 
dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

2. BOBİ FRS’nin Amacı ve Kapsamı

BOBİ FRS’nin amacı, bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS’ye 
uygun raporlama yapmayan işletmelerin ya da başka bir ifadeyle bağımsız 
denetime tabi olduğu halde MSUGT’ye uygun raporlama yapmaya 
devam eden işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe uygun  sunumu 
amacıyla finansal tabloların hazırlanmasına ve sunulmasına ilişkin 
esasların düzenlenmesidir. Birinci bölümde yer alan bu esaslar, finansal 

2     Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal 
Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar, 
30.12.2014 tarihli KGK Sirküleri 2014/2. 
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tabloların sunumuna ilişkin genel kuralları, finansal tablolarda sunulan 
bilgilerin taşıması gereken özellikleri ve finansal tabloların asgari içeriğini 
kapsamaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1994 yılından itibaren 
yürürlükte olan MSUGT ise, bilanço usulüne göre defter tutan gerçek 
ve tüzel kişilere ait işletmelerin3 faaliyetlerinin ve sonuçlarının sağlıklı 
ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile 
ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini 
koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde 
denetimin kolaylaştırılması amacıyla yayımlanmıştır. Tebliğ; muhasebenin 
temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar 
ilkeleri, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, tek düzen hesap 
çerçevesi hesap planı ve işleyişi konularını kapsamaktadır.

Tablo 1. BOBİ FRS ve MSUGT’nin Kapsamı ve İçeriği

BOBİ FRS MSUGT
Düzenlemenin 
Kapsamı

Bakanlar Kurulu 
kararına göre bağımsız 
denetime tabi olup 
TMS/TFRS uygulama 
zorunluluğu bulunmayan 
işletmeler

Bilanço usulüne göre 
defter tutan gerçek ve 
tüzel kişilere ait işletmeler

Düzenlemenin 
İçeriği

• Finansal tabloların 
sunumuna ilişkin 
genel kurallar,

• Finansal tablolarda 
sunulan bilgilerin 
taşıması gereken 
özellikler,

• Finansal tabloların 
asgari içeriği.

• Muhasebenin temel 
kavramları

• Muhasebe 
politikalarının 
açıklanması,

• Mali tablolar ilkeleri,
• Mali tabloların 

düzenlenmesi ve 
sunulması,

• Tek düzen hesap 
çerçevesi hesap planı 
ve işleyişi.

3     Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı 
muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; banka, sigorta şirketleri, 
özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları, 
aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları “Muhasebenin Temel Kavramları”na, 
“Muhasebe Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali Tablolar İlkeleri”ne uymaları 
kaydıyla bu Tebliğin diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değillerdir. 
İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise, sadece “Muhasebenin Temel 
Kavramları”na uymakla yükümlüdürler (MSUGT, 1992).



Muhasebe Çalışmaları 695

Ülkemizdeki muhasebe düzenlemelerine topluca bakacak olursak, 
KAYİK’ler tam set TMS/TFRS’yi, bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS’yi 
uygulamak zorunda olmayan işletmeler BOBİ FRS’yi ve küçük işletmeler 
MSUGT’yi kullanacaklardır. BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler ancak iki 
yıl geçtikten sonra ihtiyari olarak TMS/TFRS’yi uygulamaya başlayabilirler. 
İhtiyari olarak TMS/TFRS’yi uygulayan işletmeler ise, en az iki yıl TMS/
TFRS’yi uygulamadan BOBİ FRS’yi uygulayamazlar. 

Şekil 1. Türkiye›de Muhasebe Düzenlemelerinin Kapsamı

Kaynak: KGK, BOBİ FRS Tanıtım Toplantısı’ndan aktaran Ataman ve Cavlak, 
2017: 157.

BOBİ FRS’nin yayımlanması ve uygulanmaya başlanmasıyla birlikte 
24 yıldır ülkemizdeki muhasebe uygulamalarının temelini oluşturan 
MSUGT’nin uygulama kapsamının yalnızca küçük işletmeler olarak 
kalacağını söyleyebiliriz.

KGK verilerine göre, 2016 yılında bağımsız denetim sözleşmesi 
imzalayan 6.250 adet şirketin yaklaşık %25’i (1.550 adet işletme) TMS/
TFRS ve %75’i (4.700 adet işletme) BOBİ FRS kapsamına girmektedir 
(Ataman ve Cavlak, 2017: 157). Dolayısıyla BOBİ FRS’nin kapsama alanı 
oldukça geniştir. 
Tablo 2. Bakanlar Kurulu Kararıyla Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler için Yıllar 

İtibariyle Eşik Değerler
2013 2014 2015 2016

Aktif Toplamı 150 milyon 
TL ve üzeri

75 milyon TL 
ve üzeri

50 milyon TL 
ve üzeri

40 milyon TL 
ve üzeri

Yıllık Net Satış 
Hasılatı

200 milyon 
TL ve üzeri

150 milyon 
TL ve üzeri

100 milyon 
TL ve üzeri

80 milyon TL 
ve üzeri

Çalışan Sayısı 500 çalışan ve 
üzeri

250 çalışan ve 
üzeri

200 çalışan ve 
üzeri

200 çalışan ve 
üzeri

Kaynak: Özerhan, 2016: 309
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Eşik değerler incelendiğinde, yıllar itibariyle azalış trendi görülmektedir. 
Dolayısıyla bağımsız denetime tabi şirket sayısı yıllar itibariyle artmaktadır. 
Ancak BOBİ FRS, büyük işletme sayılma hadleri olarak 2014 yılındaki 
değerleri esas almıştır (Öztürk, 2017: 597). Buna göre aktif toplamı 75 
milyon TL ve üzeri, yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve üzeri ve çalışan 
sayısı 250 çalışan ve üzeri olma kriterlerinden en az ikisini art arda iki yıl 
karşılayan işletmeler, büyük işletme sayılırlar. Takip eden yılda bağımsız 
denetime tabi olurlar ve BOBİ FRS’nin büyük işletmeler için getirdiği 
düzenlemeleri esas alarak finansal raporlarını hazırlarlar.

3. BOBİ FRS’nin Genel Özellikleri
BOBİ FRS, tam set TMS/TFRS’ye göre sade bir dille yazılmış, büyük 

ve orta boy işletmeler için gereksiz detaylardan kaçınılarak hazırlanmıştır 
(Ataman ve Cavlak, 2017: 156). TMS/TFRS’de olduğu gibi birebir çeviri 
olmadığından anlaşılabilirliği yüksektir. Finansal raporların ihtiyaca ve 
gerçeğe uygun sunumuna önem verdiğinden ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na dayanılarak hazırlandığından “bilgi odaklı muhasebe” 
anlayışını benimsemiş bir düzenlemedir. MSUGT ise, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak söz 
konusu bakanlık tarafından yayımlandığından “vergi odaklı muhasebe” 
anlayışına daha yakındır. MSUGT kural bazlı bir düzenlemeyken, BOBİ 
FRS ilke bazlı bir düzenlemedir.

BOBİ FRS’nin başkaca genel özellikleri aşağıdaki gibidir (Basın 
duyurusu, www.kgk.gov.tr):

• 27 bölümden oluşmaktadır. İşletmelerin genel olarak 
karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe 
esaslarını belirlemektedir. Bu yönüyle başka bir standart setine 
ihtiyaç duyulmadan finansal tabloların hazırlanmasına imkan 
vermektedir.

• Kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği 
tüm özellikleri taşımaktadır.

• Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve 
Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleriyle uyumludur.

• AB Muhasebe Direktifindeki “önce küçükleri düşün” yaklaşımına 
da uygun olarak, orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak 
maliyet esaslı bir finansal raporlama öngörülmüş; büyük işletmelere 
yönelik ise ilave yükümlülükler getirilmiştir.

• Ekinde münferit ve konsolide finansal tablo örneklerine yer 
verilmiştir.
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• Ekinde ayrıca Terimler Sözlüğüne yer verilmiştir.

• Konular sade ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınmıştır.

BOBİ FRS’nin genel özelliklerinden de görüleceği üzere, düzenleme 
kendi içerisinde büyük ve orta boy işletmeler için farklı uygulamalar 
getirmektedir. Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme eşik değerlerin 
en az ikisini art arda iki yıl karşılayamaması durumunda büyük işletme 
olmaktan çıkar.

4. Finansal Tabloların Amacı
BOBİ FRS’ye göre finansal tabloların amacı; işletmenin finansal durumu, 

finansal performansı ve nakit akışları hakkında ilgili tarafların alacakları 
kararlarda faydalı olacak nitelikte finansal bilgi sunmaktır. Finansal tablolar 
ayrıca, yöneticilerin işletmenin kaynaklarını ne etkinlikte kullandıklarını 
gösteren bilgiler sağlar.

MSUGT’ye göre finansal tabloların amacı; (i) yatırımcılar, kredi verenler 
ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak, (ii) gelecekteki 
nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak ve (iii) varlıklar, 
kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında 
bilgi sağlamak olarak üç maddede ifade edilmiştir.

Her iki düzenlemede de finansal tabloların düzenlenmesinde 
amacın”ekonomik kararlarda yararlı olma” vurgusu yapılmaktadır. Bununla 
birlikte, MSUGT’de yatırımcılar ve kreditörler özellikle ifade edilirken, 
BOBİ FRS’de “işletme kaynaklarının ne derecede etkin kullanıldığına 
dair” de bilgi sağladığı, diğer bir ifadeyle yöneticilerin kaynak etkinliği 
konusundaki performanslarını gösteren bilgiler sunduğu hususuna yer 
verilmiştir.

5. Finansal Tablolar
BOBİ FRS’ye göre finansal tablolar asgari olarak; finansal durum 

tablosu, kar veya zarar tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu 
ve dipnotlar olarak belirlenmiştir.

MSUGT’de mali tablolar, temel ve ek mali tablolar olarak iki kısma 
ayrılmıştır. Temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu ile bu mali 
tabloların dipnot ve eklerini içermektedir. Ek mali tablolar ise, satışların 
maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu 
ve özkaynak değişim tablolarından oluşmaktadır.

MSUGT ile iki temel, beş ek tablo olmak üzere yedi adet finansal 
tablodan bahsedilmiş, BOBİ FRS’de ise dört adet finansal tablonun asgari 
olarak hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca TMS/TFRS de 
olduğu gibi BOBİ FRS’de mali tablo yerine finansal tablo, bilanço yerine 
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finansal durum tablosu kavramı tercih edilmiştir. Ancak TMS/TFRS’den 
farklı olarak kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu yerine 
kar veya zarar tablosu kavramı tercih edilmiş, diğer kapsamlı gelire yer 
verilmemiştir.
Tablo 3. BOBİ FRS ve MSUGT’ye Göre Düzenlemesi Gereken Finansal Tablolar

BOBİ FRS MSUGT
Finansal 
Tablolar

Asgari finansal tablolar:

• Finansal durum tablosu 
(bilanço),

• Kar veya zarar tablosu 
(gelir tablosu),

• Nakit akış tablosu,

• Özkaynak değişim 
tablosu

Temel mali tablolar:

• Bilanço,

• Gelir tablosu,

• Satışların maliyeti tablosu.

Ek mali tablolar:

• Fon akım tabloları:

- Fon akım tablosu,

- Nakit akım tablosu,

- Net çalışma 
sermayesindeki değişim 
tablosu.

• Kar dağıtım tablosu,
• Özkaynak değişim tablosu.

MSUGT’ye göre defter tutan 2 milyon gerçek ve tüzel kişi işletmeden 
aktif toplamı veya net satışlar toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler 
ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Buna göre 2017 yılında aktif 
toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan 
mükellefler temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemek 
zorundadırlar (www.türmob.org.tr). Bu hadlerin dışında kalan işletmelerin 
ek mali tabloları düzenlemeleri ihtiyaridir.

TMS/TFRS’de yer alan diğer kapsamlı gelir MSUGT’de ve BOBİ FRS’de 
yer almamaktadır. Ayrıca kar veya zarar tablosu, MSUGT’de hem fonksiyon 
hem çeşit esasına göre düzenlenebilirken, BOBİ FRS’ye göre yalnızca 
fonksiyon esasına göre düzenlenebilmektedir.

MSUGT’de nakit akış tablosunun hazırlanması belirlenen aktif toplamı 
ve net satış toplamı hadlerinin aşılması durumunda düzenlendiğinden 
bahsetmiştik. Nakit akış tablosunda herhangi bir sınıflandırma 
yapılmaksızın nakit akışları sunulmaktadır. BOBİ FRS’de ise, nakit akışları 
TMS/TFRS’de olduğu gibi esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden ve 
finansman faaliyetlerinden nakit akışları şeklinde üç grupta sunulmaktadır. 
TMS/TFRS’de işletme faaliyetleri kavramı kullanılırken BOBİ FRS’de bu 
grup için esas faaliyet kavramı kullanılmıştır. 
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BOBİ FRS’nin bazı bölümlerinde büyük işletmeler için ilave 
yükümlülükler getirilmiştir (Alataş ve Kılıç, 2018: 459):

• Büyük işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlamaları 
zorunludur; orta boy işletmeler için ihtiyaridir.

• Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında 
ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur.

• Sadece büyük işletmeler tarafından yapılacak olan hasılat ve ilişkili 
taraflarla olan işlemlerle ilgili ilave açıklamalar sunulur.

• Konsolide finansal tablolar hazırlayan ana ortaklıkların, bu 
tabloların yanı sıra münferit finansal tablolarını da hazırlamaları 
zorunludur. Ancak işletmelerin münferit finansal tablolarına ilişkin 
dipnotlarını sunmaları gerekmez.

Finansal tablolara ilişkin örnekler, bu çalışmanın “ekler” bölümünde 
verilmiştir.

Önemli muhasebe politikalarının ve diğer açıklayıcı bilgilerin yer 
aldığı dipnotlar, her iki düzenlemeye göre finansal raporların ayrılmaz 
parçasıdırlar. Dipnotlar, BOBİ FRS’de ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiş ve 
dipnotlarda öngörülen açıklamalar, işletmelerin büyüklüğüne ve finansal 
tabloların münferit ya da konsolide olmasına bağlı olarak farklılaşmaktadır.

6. Uygulama

MSUGT’de açıklanan usul ve esaslara uyulması zorunludur. Vergi 
kanunlarıyla aykırı olan hususların (örn. kanunen kabul edilmeyen 
giderler) giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır. BOBİ FRS’de 
ise, gerçeğe uygun sunumun sağlanmasında hükümlerin yeterli 
olmadığı düşünüldüğü durumlarda söz konusu bilgilerin dipnotlarda 
verilmesi uygun görülmüştür. Buna ek olarak çok nadir olsa da, BOBİ 
FRS’deki herhangi bir hükmün uygulanmasının gerçeğe uygun sunum 
amacıyla çeliştiği düşünüldüğü durumlarda söz konusu hükmün 
uygulanmayabileceği belirtilmiştir. Elbette uygulanmayan hüküm, 
söz konusu hükmün neden uygulanmadığı, bu hüküm yerine tatbik 
edilen uygulamanın niteliği, bu uygulamanın işletmenin finansal 
durumuna ve faaliyet sonuçlarına nasıl etkide bulunduğu dipnotlarda 
açıklanmalıdır. BOBİ FRS’nin uygulanmasında böyle bir istisnaya yer 
verilmiş olmasının, bu çerçevenin bu yıl ilk kez uygulanıyor olmasından 
kaynaklandığı düşünülebilir. BOBİ FRS, her ne kadar uzun çalışmalar ve 
görüş alışverişleri neticesinde hazırlanmış olsa da, pratikte problemlerle 
karşılaşmanın muhtemel olması dikkate alınarak böyle bir istisnaya yer 
verilmesi olumlu bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, BOBİ FRS’de zaman 



SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V700

içerisinde finansal tabloların gerçeğe uygun sunumuna katkıda bulunacak 
değişikliklerin ve/veya iyileştirmelerin yapılabileceğini işaret etmektedir.

7. Faydalı Finansal Bilginin Özellikleri
MSUGT’ye göre mali tablolardaki bilgilerin karar vericiler tarafından en 

iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların; anlaşılabilir, ihtiyaca 
uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olması ve zamanında düzenlenmesi gerekir.

Şekil 3. MSUGT’ye göre Mali Tablolardaki Bilgilerin Özellikleri

Faydalı finansal bilginin özellikleri, finansal raporlamanın kalitesi 
açısından son derece önemli bir konudur. Bu özellikler, aynı zamanda kaliteli 
finansal raporlamanın özellikleridir.4

BOBİ FRS’de faydalı finansal bilginin özellikleri TMS/TFRS ile aynı olacak 
şekilde temel ve destekleyici özellikler olarak ele alınmıştır. Temel özellikler; 
ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunumdur. Destekleyici özellikler ise, 
anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve zamanında sunumdur. TMS/TFRS’de 
destekleyici özellikler arasında doğrulanabilirlik de yer almaktadır.

Şekil 2. BOBİ FRS’ye Göre Faydalı Finansal Bilginin Özellikleri

4     Kaliteli finansal raporlama, kullanıcıların ekonomik kararlar verirken 
ihtiyaç duydukları işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları 
hakkında faydalı bilgilerin sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Değer ilişkisi, 
karların sürekliliği, nakit akışlarının tahmin edilebilirliği gibi boyutları söz 
konusudur (geniş bilgi için bkz: Karğın ve Arıcı, 2015: 3).



Muhasebe Çalışmaları 701

Finansal bilginin faydalı olabilmesi için, finansal tablo kullanıcılarının 
karar alma ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması (ihtiyaca uygunluk) 
ve açıklanan ekonomik olayları gerçeğe uygun bir şekilde sunması gerekir. 
Bir finansal bilgi, finansal tablo kullanıcılarının kararlarını -geçmişteki, 
bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak, 
geçmiş değerlendirmelerini teyit etmek veya düzeltmek suretiyle- 
etkileyebiliyorsa ihtiyaca uygun demektir.  

Gerçeğe uygun sunum ise, işletmedeki işlem ve olayların etkilerinin; 
varlık, yükümlülük, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme 
şartlarına uygun olarak sunulması demektir. Finansal bilginin gerçeğe 
uygun sunumu için bilginin tam, tarafsız ve hatasız olması gerekmektedir. 
Ayrıca işlemlerin yasal görünümünü değil özünü yansıtması gerekir. 
Bu özelliği ile gerçeğe sunum, MSUGT’de yer alan muhasebenin temel 
kavramlarından «özün önceliği» kavramını kapsamaktadır.

8. Genel Finansal Raporlama İlkeleri
BOBİ FRS’ye göre genel ilkeler; işletmenin sürekliliği, tahakkuk esası, 

ihtiyatlılık, önemlilik, mahsup yasağı, raporlamanın sıklığı (yılda en az bir 
defa), karşılaştırılabilir bilgi, tutarlılık şeklindedir.

MSUGT’ye göre muhasebenin temel kavramları; sosyal sorumluluk, 
kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, 
tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik, 
özün önceliği ilkelerini kapsamaktadır.

Tablo 4. BOBİ FRS ve MSUGT’de Genel İlkeler

BOBİ FRS Genel Finansal 
Raporlama İlkeleri

MSUGT Muhasebenin Temel 
Kavramları

• İşletmenin sürekliliği,
• Tahakkuk esası,
• İhtiyatlılık,
• Önemlilik,
• Mahsup yasağı,
• Raporlamanın sıklığı,
• Karşılaştırılabilir bilgi,
• Tutarlılık.

• Sosyal sorumluluk,
• Kişilik,
• İşletmenin sürekliliği,
• Dönemsellik,
• Parayla ölçülme,
• Maliyet esası,
• Tarafsızlık ve belgelendirme,
• Tutarlılık,
• Tam açıklama,
• İhtiyatlılık,
• Önemlilik,
• Özün önceliği.
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BOBİ FRS’ye göre, başka bir ölçüm esası belirlenmedikçe, maliyet bedeli 
kullanılır. Özellikle orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet 
esası benimsenmiştir. Ancak BOBİ FRS’de MSUGT’den farklı olarak 
“gerçeğe uygun değer” esası da yer almaktadır. 

Gerçeğe uygun değer, “karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli 
taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutar” olarak tanımlanmaktadır. 
Gerçeğe uygun değerin nasıl belirleneceği, BOBİ FRS’nin finansal araçlar, 
tarımsal faaliyetler ve maddi duran varlıklar bölümlerinde açıklanmıştır 
(Gücenme Gençoğlu, 2017: 4).

VUK’da yer alan değerleme ve ölçüm esasları; maliyet bedeli, borsa 
rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç 
bedel, emsal bedeli ve ücreti şeklindedir. BOBİ FRS’de ise; gerçeğe uygun 
değer, net gerçekleşebilir değer, itibari değer, itfa edilmiş değeri, özkaynak 
yöntemi, geri kazanılabilir tutar, yeniden değerleme, kullanım değeri, 
spot kur ve maliyet bedeli şeklindedir. (www.ismmmoymmo.org.tr).

SONUÇ

Ülkemizde muhasebe uygulamalarının standartlaştırılması 
sürecinin Maliye Bakanlığı tarafından 1992 yılında yayımlanan ve 
1 Ocak 1994 tarihinde uygulanmaya başlanan MSUGT ile başladığı 
söylenebilir. Küreselleşme ve sermaye akımlarının serbest dolaşımıyla 
işletmelerin finansal raporlarında uluslararası ortak bir dil ihtiyacının 
gündeme gelmesiyle muhasebe standartlarının uluslararasılaştırılması 
çalışmalarına tam set TMS/TFRS’lerin 2005 yılından itibaren halka açık 
işletmeler için zorunlu tutulmasıyla uyum sağlanmıştır. 6102 sayılı yeni 
Türk Ticaret Kanunu ile bağımsız denetime tabi olma şartlarının Bakanlar 
Kurulu kararına bağlanmasıyla, TMS/TFRS’lerin uygulanma kapsamı 
genişletilerek KAYİK’ler için zorunlu tutulmuş, bağımsız denetime tabi 
olup TMS/TFRS’yi uygulama zorunluluğu bulunmayan işletmelerin 2014 
yılından itibaren MSUGT ve İlave Hususlar’a göre raporlama yapmalarına 
geçici bir süre için izin verilmiştir. Bu süreç içerisinde büyük ve orta boy 
işletmeler için TMS/TFRS’nin ayrıntılardan arındırılmış daha sade ve 
uygulaması kolaylaştırılmış hali olan BOBİ FRS yayımlanmıştır. 1 Ocak 
2018 yılı itibariyle finansal raporların hazırlanmasında uygulanacak olan 
BOBİ FRS’nin, MSUGT’yi uygulamaya alışık olan işletmeler ve meslek 
mensupları için getirdiği yenilikler, farklılıklar ve benzerliklerin ortaya 
konması bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmanın ülkemizin 
muhasebe alanında uluslararası arenada ve Avrupa Direktifleri’ndeki 
yeniliklere uyum kapasitesini göstermesi açısından önemli olduğu 
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düşünülmektedir. BOBİ FRS, ülkemizde yerleşik olan “vergi için 
muhasebe” anlayışından “bilgi için muhasebe” anlayışına evrilme sürecine 
hız kazandıracak, ekonomik kararlarda finansal tabloların kullanımını ve 
dolayısıyla finansal tablolara olan güveni arttıracaktır.
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EKLER
Ek 1. BOBİ FRS’ye Göre Münferit Finansal Durum Tablosu

Dipnot 
Referansları

Cari 
Dönem

Önceki 
Dönem

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
   Nakit ve Nakit Benzerleri
   Finansal Yatırımlar
   Ticari Alacaklar
   Diğer Alacaklar
      Bağlı ortaklıklardan, iştiraklerden ve 
müşterek girişimlerden alacaklar
      Ödeme çağrısı yapılmış sermaye alacağı
      Ortaklardan alacaklar
      Diğer taraflardan alacaklar
   Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden 
Alacaklar
   Stoklar
   Canlı Varlıklar
   Peşin Ödenmiş Giderler
   Peşin Ödenmiş Vergi ve Benzerleri
   Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
   Ticari Alacaklar
   Diğer Alacaklar
   Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden 
Alacaklar
   Finansal Yatırımlar
      Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar
      İştiraklerdeki ve müşterek girişimlerdeki 
yatırımlar
      Diğer finansal yatırımlar
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
Yatırımlar
   Canlı Varlıklar
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
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   Maddi Duran Varlıklar
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar
      Geliştirme maliyetleri
      Gayri maddi haklar
      Şerefiye
      Verilen avanslar
   Peşin Ödenmiş Giderler
   Ertelenmiş Vergi Varlığı
   Diğer Duran Varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
   Finansal Yükümlülükler
      İhraç edilen menkul kıymetler
      Paylara dönüştürülebilir borçlanma 
araçları
      Finans kuruluşlarına borçlar
      Diğer Finansal Yükümlülükler
   Ticari Borçlar
   Diğer Borçlar
      Bağlı ortaklıklara, iştiraklere ve müşterek 
girişimlere borçlar
      Ortaklara borçlar
      Diğer taraflara borçlar
   Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden 
Borçlar
   Alınan Avanslar
   Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
   Kısa Vadeli Karşılıklar
      Kıdem tazminatı karşılıkları
       Vergi karşılıkları
      Diğer kısa vadeli karşılıklar
   Ertelenmiş Gelirler
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler 
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   Finansal Yükümlülükler
   Ticari Borçlar
   Diğer Borçlar
   Devam Eden İnşa Sözleşmelerinden 
Borçlar
   Alınan Avanslar
   Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
   Uzun Vadeli Karşılıklar
   Ertelenmiş Gelirler
   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
   Ödenmiş Sermaye
      Sermaye
      Ödenmemiş sermaye (-)
      Sermaye düzeltme farkları
   Geri Alınmış Paylar (-)
   Paylara İlişkin Primler
   Yeniden Değerleme Yedeği
   Yabancı Para Çevrim Farkları
   Korunma Yedeği
   Bağlı Ortaklıkların, İştiraklerin ve 
Müşterek Girişimlerin Kazanç ve 
Kayıplarındaki Paylar*
   Kar Yedekleri
      Yasal yedekler
      Statü yedekleri
      Olağanüstü yedekler
      Diğer kar yedekleri
   Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
   Dönem Net Karı/Zararı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

* Bu kalem bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki veya müşterek girişimlerdeki yatırımların özkaynak yönetimiyle 
muhasebeleştirilmesi durumunda kullanılır.
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Ek 2. MSUGT’ye Göre Bilanço
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Ek 3. BOBİ FRS’ye Göre Münferit Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot 
Referansları

Cari 
Dönem

Önceki 
Dönem

   Satış Hasılatı
   Satışların Maliyeti (-)
   Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer 
Farkları
Brüt Kar/Zarar
   Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
   Pazarlama Giderleri (-)
   Genel Yönetim Giderleri (-)
   Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
   Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
   Diğer Faaliyetlerden Gelirler
      Bağlı ortaklıklardan, iştiraklerden ve müşterek 
girişimlerden kar payları
      Bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve müşterek 
girişimlerin karlarından paylar*
      Yatırım amaçlı gayrimenkullerden kira gelirleri
      Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış ve satış 
kazançları
      Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satış 
kazançları
      Diğer gelirler
   Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)
      Bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve müşterek 
girişimlerin zararlarından paylar*
      Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer azalış ve satış 
zararları
      Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satış 
zararları
      Diğer giderler
   Finansal Gelirler
      Faiz, kar payı vb. gelirler
      Kur farkı gelirleri
      Finansal yatırımlar satış kazançları
      Finansal yatırımlar değer artış kazançları
      Net parasal pozisyon kazançları
      Diğer finansal gelirler
   Finansal Giderler (-)
      Faiz vb. giderler
      Kur farkı giderleri
      Finansal yatırımlar satış zararları
      Finansal yatırımlar değer azalış zararları
      Net parasal pozisyon kayıpları
      Diğer finansal giderler
   Dönem Karı veya Zararı
   Vergi Gideri (-)
   Dönem Net karı veya Zararı

* Bu kalem bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki veya müşterek girişimlerdeki 
yatırımların özkaynak yönetimiyle muhasebeleştirilmesi durumunda kullanılır.
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Ek 4. MSUGT’ye Göre Gelir Tablosu
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Ek 5. BOBİ FRS’ye Göre Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
Dipnot 
Referansları

Cari 
Dönem

Önceki 
Dönem

A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
   Esas Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
      Nakit Girişi (+)
         Mal satışlarından nakit girişleri
         Hizmet sunumundan nakit girişleri
         Aracılık faaliyetlerinden nakit girişleri
         Esas faaliyetlerden diğer nakit girişleri
      Nakit Çıkışı (-)
         Satılan mal maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
         Hizmet maliyetlerine ilişkin nakit çıkışları
         Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları  
         Esas faaliyetlerden diğer nakit çıkışları
   Ödenen kar payları*
   Alınan kar payları*
   Ödenen faiz*
   Alınan faiz*
   Vergi ödemeleri/iadeleri
   Diğer nakit girişleri/çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT 
AKIŞLARI
   Bağlı ortaklıklardaki payların elden 
çıkarılmasından nakit girişleri
   Bağlı ortaklık paylarının ediniminden nakit 
çıkışları
   İştirak ve müşterek girişimlerdeki payların elden 
çıkarılmasından nakit girişleri
   İştirak ve müşterek girişim paylarının 
ediniminden nakit çıkışları 
   Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma 
araçlarının elden çıkarılmasından nakit girişleri
   Başka işletme veya fon paylarının veya borçlanma 
araçlarının ediniminden nakit çıkışları
   Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 
satışından nakit girişleri
   Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından 
nakit çıkışları
   Diğer uzun vadeli varlıkların satışından nakit 
girişleri
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   Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit 
çıkışları
   Verilen nakit avans ve borçlar
   Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
   Türev araçlardan nakit çıkışları
   Türev araçlardan nakit girişleri
   Devlet teşviklerinden nakit girişleri
   Alınan kar payları*
   Ödenen faiz*
   Alınan faiz*
   Vergi ödemeleri/iadeleri
   Diğer nakit girişleri/çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT 
AKIŞLARI
   Özkaynak araçlarının ihracından nakit girişleri
   İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynak 
araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
   Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
   Borç ödemelerinden nakit çıkışları
   Finansal kiralama borçlarından nakit çıkışları
   Devlet teşviklerinden nakit girişleri
   Ödenen kar payları*
   Ödenen faiz*
   Vergi ödemeleri/iadeleri
   Diğer nakit girişleri/çıkışları
KUR FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE 
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ 
ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT 
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ SAFİ 
ARTIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT 
BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
(A+B+C+D+E)

* 2.21 paragrafı uyarınca faiz ve kar paylarına ilişkin nakit giriş ve çıkışları Nakit 
Akış Tablosunda ayrı ayrı açıklanır. Bu kalemlerin her biri dönemler itibariyle 
tutarlı bir şekilde esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden veya finansman 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak sınıflandırılır.
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Ek 6. MSUGT’ye Göre Nakit Akım Tablosu
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TARIM İŞLETMELERİNDE TOPRAK HAZIRLAMA 
MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI1

CALCULATION OF SOIL PREPARATION COSTS IN 
AGRICULTURAL FARMS 

 Mustafa KILLI2, Zeynep HATUNOĞLU3

ÖZET

Bitkisel üretim yapan tarım işletmelerinde en önemli maliyet unsurlarından 
biri toprağın ekime hazırlanması faaliyetleridir. Ekim yapılabilmesi için arazinin 
gerektiği kadar sürülerek ekime hazırlanması gerekir. Bitkisel üretimde üretimi 
yapılacak bitkilerin ekileceği arazi, ekilecek bitkinin türüne ve ekim zamanına 
göre farklı sayıda sürüm işlemine tabi tutulur. Buğday, ayçiçeği gibi tarla bitkileri 
genellikle 3.sürümden (üçleme) sonra ekilirken, pamuk, soya ve mısır gibi bazı 
tarla bitkileri 4.sürümden (dörtleme) sonra ekilebilmektedir. Üretimi yapılan 
tarım ürünlerinin birim maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanması için toprak 
hazırlama maliyetlerinin üretimi yapılan ürünlere dağıtılması önemli bir konudur.

Bu çalışmada bitkisel üretim yapan tarım işletmelerinde toprak hazırlama 
faaliyetlerinin dekar maliyetlerinin hesaplanması ve ekimi yapılacak ürünlere 
dağıtımı hakkında kamuya ait bir tarım işletmesinin maliyet verileri kullanılarak 
örnek uygulama çalışması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarım İşletmeleri, Toprak Hazırlama Maliyetleri, Maliyet 
Hesaplaması

ABTRACT

One of the most important cost elements in the agricultural farms that making 
crop production is the activities of preparation of soil. In order to be able to 
planting, agricultural land to be plough as needed. The land to be planted in crop 
production is subject to different number of plough according to the planting 
time and the type of plant to be planted. Field crops such as wheat and sunflower 
are usually planting after the 3rd plough (triplication) while some crops such as 
cotton, soybean and corn can be planting after the 4th plough (quaternion). It is 
an important issue to distribute the costs of soil preparation to the crops produced 

1   Bu çalışma “Tarım İşletmelerinde Tarımsal Faaliyet Standardı Çerçevesinde 
Maliyet Hesaplaması: Bir Tarım İşletmesinde Örnek Uygulama” adlı doktora 
tezinden üretilmiştir.

2  Dr. Öğretim Üyesi,  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

3     Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü
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in order to correctly calculate the unit costs of the produced agricultural products.

In this study, a sample application study was carried out using the cost data of 
a public agricultural farm on  the distribution to the crops to be planted and the 
calculation of the decare costs of the soil preparation activities in the agricultural 
farm that making crop production.

Keywords: Agricultural Farms, Soil Preparation Cost, Cost Calculation

1. GİRİŞ 

Tarım sektörü, insanların beslenme ihtiyacını karşılamasının yanı sıra,  
iş gücüne etkisi, milli gelire katkısı ve diğer sektörlere hammadde sağlaması 
gibi nedenlerle ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır. 
Dünya nüfusunun artış hızı ve buna bağlı olarak artan beslenme ihtiyacı 
dikkate alındığında tarım sektörünün stratejik önemi her geçen gün 
artmaktadır.

Tarım ekonomisi yazınında tarımsal faaliyet dar ve geniş anlamda 
tanımlanmaktadır. Dar anlamda, bitkisel ve hayvansal üretim olarak 
tanımlanan tarım, geniş anlamda tarımsal üretim dışında tarım ürünlerinin 
işlenmesi, girdilerin üretilmesi ve elde edilen ürünlerin tüketicilere 
satılması gibi hem tarımsal üretim hem de pazarlama sürecindeki birbirini 
izleyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır (İnan, 2006:10). Muhasebe yazınına 
göre tarımsal faaliyet; toprağın ve doğanın sağladığı unsurları düzenli bir 
çaba ile değerlendirip geliştirerek, doğrudan tüketilen veya sanayi için 
ilk madde olan hayvansal ve bitkisel ürünleri elde etme faaliyeti olarak 
tanımlanmaktadır (Akdoğan vd., 2011:491). Tarla bitkileri yetiştiriciliği, 
meyvecilik, sebzecilik, çiçekçilik, hayvan yetiştiriciliği, zirai teknoloji, 
balıkçılık ile ormancılık tarımın bölümlerini oluşturmaktadır.

Ormancılık ve balıkçılığın, tarımsal faaliyet sayılıp sayılmayacağı 
konusuna TMS 41 prgf.6 ile açıklık getirilmiştir. Bu maddeye göre, 
ormancılığın bir tarımsal faaliyet sayılabilmesi için, bir tarım işletmesi 
tarafından belli bir arazi üzerinde ağaçların ekiminin ve sonraki 
büyüme sürecinin yönetilmesi gerekir. Aksi halde, doğal ormanlar gibi 
yönetilemeyen kaynaklar üzerinden yapılan bir ormancılık faaliyeti 
tarımsal faaliyet sayılmamaktadır. Benzer şekilde balıkçılığın da tarımsal 
faaliyet sayılabilmesi için tarım işletmesine bağlı üretme çiftliklerinde 
yapılması gerekmektedir. Balıkçılık göl, deniz ve okyanuslar gibi 
yönetilemeyen kaynaklardan yapılıyorsa, tarımdan ayrı bir üretim faaliyeti 
olarak değerlendirilmektedir.
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2.TARIMSAL FAALİYET

Tarımsal faaliyet; toprağı ve tohumu birlikte kullanarak bitkisel ve 
hayvansal ürünlerin üretilmesi ve üretilen bu ürünlerin çeşitli aşamalarda 
değerlendirilmesidir (Rehber ve Çetin, 1998:5). Başka bir deyişle tarımsal 
faaliyet; toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel, hayvansal ham maddeleri 
üretmek ve bizzat üretilen bu maddeleri yarı veya tam mamul haline 
getirmektir (Açıl ve Demirci, 1984:2). 

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 52. maddesinde ise tarımsal faaliyet 
şöyle tanımlanmıştır: “Arazide, deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim, 
bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya 
tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan, balık ve bunların 
mahsullerinin üretimini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından 
muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya mahsullerden sair şekilde 
faydalanılmasını ifade eder. Bazı bitki ve hayvan türlerinde, üretimin 
doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini 
değiştirmez. Aşım yapmak suretiyle erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait 
her türlü ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai üretim işlerinde 
çalıştırılması da zirai faaliyetten sayılır. Mahsullerin değerlendirilmeleri 
maksadıyla ve zirai üretim yanında işlenmesi de zirai faaliyete girer. 
Ancak, bu durum, aynı teşebbüsün parçasını teşkil eden bir işletmede 
meydana geliyorsa, bunun zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sınai 
bir müessese önem ve büyüklüğünde olmaması ve faaliyetini, teşebbüsün 
ürettiği mahsullere dayandırması şarttır”.

GVK’da yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere zirai mahsullerin işlenerek 
yarı mamul veya yeni bir mamul haline dönüştürülmesi zirai faaliyet olarak 
görülmemektedir. Bunun sonucunda, toprak ve tohum kullanılarak pamuk 
üretilmesi tarımsal faaliyet olarak kabul edilirken; pamuğun işlenerek iplik, 
kumaş haline getirilmesi için yapılan faaliyetler sınai bir işletme önem ve 
büyüklüğü gerektirdiği için GVK’ya göre tarımsal faaliyet olarak kabul 
edilmemektedir. Bunun yanında GVK’da tarımsal faaliyetler geniş anlamda 
ele alınmış; deniz ve nehir ayrımı yapılmaksızın tüm balıkçılık faaliyetleri 
ile bir tarım işletmesine bağlı olma şartı aramaksızın ormancılık faaliyetleri 
tarımsal faaliyet kapsamında değerlendirilmiştir.

Tarımsal Faaliyet Türkiye Muhasebe Standardı TMS 41’in beşinci 
maddesinde ise tarımsal faaliyet şöyle tanımlanmıştır; “Satışa veya geri 
dönüştürülmeye konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı 
varlıklara dönüştürülmesi ve hasat işlemlerinin bir işletme tarafından 
yönetimidir”. TMS 41, tarımsal faaliyetleri hasat noktasına kadar ele almış, 
tarımsal üretimden elde edilen ürünlerin işlenmesini ise tarımsal faaliyet 
olarak görmemiş ve buna örnek olarak da üzümden şarap elde etme 
faaliyetini göstermiştir (TMS 41, prgf.3).
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Açıklamalardan da görüldüğü gibi GVK ile TMS 41’de verilen Tarımsal 
faaliyet tanımları arasındaki en belirgin fark GVK’nin işletmenin ürettiği 
mahsulleri işlemesini, işletmenin sınai bir müessese önem ve büyüklüğünde 
olmaması koşuluyla zirai faaliyet olarak kabul etmesi yani tarımsal faaliyeti 
TMS 41’e göre daha geniş kapsamlı ele almasıdır. 

2.1. Tarımsal Faaliyetlerin Özellikleri
Tarımsal faaliyetler birçok yönden diğer faaliyetlere göre farklı özellikler 

göstermektedir. Biyolojik faktörlerin neden olduğu doğal üretim döngüsü, 
fiziksel değişim ya da tarımsal piyasalardaki dalgalanmaların yol açtığı 
fiyatlardaki tutarsızlıklar ile iklimlerin ve hastalıkların tarımsal faaliyetler 
üzerindeki etkileri, tarımsal faaliyetleri diğer faaliyetlerden ayıran en önemli 
özelliklerdir (Gökgöz,2012:8). Tarımsal faaliyetlerin diğer özelliklerini 
aşağıdaki sıralayabiliriz (Açıl ve Demirci, 1984:5-15);

1. Tarımsal faaliyet sonucu elde edilen maddeler hammaddelerdir ve 
organik karakterdedirler. Fakat endüstri ve madencilikte genellikle 
ürünler anorganik niteliktedir.

2. Tarımsal faaliyet sadece bir uğraşı, bir meslekten ibaret olmayıp 
aynı zamanda bir aile işidir ve değişen piyasa şartlarına derhal 
uydurulmasına imkân olmayan bir hayat tarzıdır.

3. Tarımsal üretimin türünü seçmede insanlar serbest değildirler ve 
bu seçim iklim ve toprak şartlarına bağlıdır.

4. Aynı tarımsal bir ürün, çeşitli iklim ve topraklarda, farklı nitelik ve 
nicelikte üretilebilmektedir.

5. Aynı toprakta devamlı olarak aynı ürün yetiştirmek verimlilik 
açısından uygun değildir.

6. Tarım işletmelerinde genellikle çeşitli mahsul yetiştirilir. Bunun 
nedeni, tabiat ve piyasa şartlarına bağlılıktır.

7. Tarımsal üretim, mevsim değişmeleri yüzünden kesiklidir. 
Yani tarımda çeşitli işler, mevsimlere göre bir sıraya konulmak 
mecburiyetindedir ve bu yüzden de, ziraatta ileri bir iş bölümü yoktur.

8. Tarımda iş gücü ihtiyacı mevsimlere göre farklılık gösterir. Kışın 
azalan işler, ilkbahar ve yazın artar ve bilhassa hasat zamanlarında 
azami seviyesini bulur.

9. Üretim faaliyetlerinde bulunabilmek için, çeşitli madde ve 
malzemeyi temin etme zorunluluğu vardır.

10. Tarımsal üretimin her safhasında makine kullanma, sanayideki 
kadar elverişli ve yaygın değildir.
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11. Tarımsal faaliyetin önemli özelliklerinden birisi de, çeşitli tarımsal 
üretimin elde edilebilmesi için, belirli zamanların geçmesine ihtiyaç 
bulunmasıdır ve bu süreler de genellikle uzundur.

12. Genellikle tarımsal faaliyette amaç, sadece kar değil, aynı zamanda 
çiftçinin kendi ihtiyacını karşılamasıdır.

13. Tarımsal faaliyette bulunan işletmelerde, toplam aktif sermaye 
içerisinde, sabit sermayenin almış olduğu pay, döner sermayeden 
daha yüksektir.

14. Geleceğe ait bilgilerin yetersiz oluşu, gelecekteki verim, fiyat ve 
üretim sonuçlarının tam anlamıyla tahmin edilemeyişi sebebiyle 
tarımsal faaliyet daimi olarak risk ve belirsizliğe maruz kalmaktadır.

15. Tarım sektöründe ücret ödenmesinde, sanayi sektörüne göre farklı 
bir özellik söz konusudur. Sanayide işçiye ücretler, sadece nakdi 
olarak ödendiği halde, ziraatta nakdi, ayni ve karışık ücret usulüne 
göre ödenebilmektedir.

16. Genellikle tarım işletmeleri arasında küçük ve orta büyüklükteki 
tarım işletmeleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu işletmelerde, 
gerektiğinde işverenlerle işçinin yan yana çalışmaları, aynı hayat 
seviyesine sahip olmaları ve ayrıca tarım sektöründe işçi birlik ve 
sendikalarının azlığı veya geri kalmış ülkelerde hiç bulunmaması, 
patron ve işçi arasındaki çatışmaları önlemektedir.

2.2. Tarımsal Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ülkemizde tarımsal faaliyetler birçok alanda yapılan geniş kapsamlı 
faaliyetleri içerir. Genel olarak tarımsal faaliyetler; bitkisel üretim, 
hayvansal üretim, orman ürünleri üretimi ve su ürünleri üretimi olarak 
dört kategoride toplanabilir (Şahin, 1997:220; Aksoylu, 2013:66).

2.2.1. Bitkisel Üretim

Bitkisel üretim, tarım sektörünün toplam üretimi içerisinde sahip 
olduğu yaklaşık yüzde 65’lik payı ile önemli bir yer işgal etmektedir. 
Ancak, bitkisel üretim büyük ölçüde iklim şartlarına bağlı olduğundan, 
potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanılamadığı ve verimin düşük kaldığı 
görülmektedir (DPT,2000:135) Tarımsal üretimin içerisinde çok önemli bir 
yere sahip olan bitkisel üretim genellikle, tarla ürünleri üretimi ve bahçe 
ürünleri üretimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bitkisel üretim içinde 
önemli bir paya sahip olan örtü altı üretimi de bu sınıflandırmaya üçüncü 
bir grup olarak eklenebilir.
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a) Tarla Ürünleri Üretimi: Tarla ürünleri hububat (tahıllar), 
baklagiller, sanayi bitkileri, yağlı tohumlar ve yumru bitkiler şeklinde 
gruplandırılmaktadır. 

b) Bahçe Ürünleri Üretimi: Bitkisel üretimin önemli diğer alt dalı 
bahçe ürünleri üretimidir. Kendi aralarında yumuşak çekirdekliler, sert 
çekirdekliler, sert kabuklular, üzümsü meyveler, turunçgiller ile Akdeniz, 
Tropik ve Subtropik meyveler olarak ayrılmakta olan bahçe ürünleri, 
bitkisel üretim içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

c) Örtüaltı Üretimi: Dış iklim faktörlerinin etkisini kaldırarak, gerekli 
özel çevre koşullarının yaratılması ile alçak ve yüksek sistemler (seralar) 
içinde yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğine genel anlamda 
“Örtüaltı Yetiştiriciliği” denilmektedir (www.tarimkutuphanesi.com, 
04.03.2016). Küçük tarım arazilerinin marjinal olarak değerlendirilmesini 
sağlayarak birim alandan yüksek verim alınmasına olanak veren örtüaltı 
yetiştiriciliği, aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir işgücü kullanımı 
sağlaması sebebiyle de ülkemizdeki tarımsal faaliyetler arasında önemli bir 
yer tutmaktadır (Sevgican vd., 2000:679).

2.2.2. Hayvansal Üretim

Hayvansal üretim; ortaya koyduğu ürünleri ve güçleri ile insanlara fayda 
sağlayan evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini 
kapsayan tarım kolunun genel adıdır. Süt, kırmızı ve beyaz et, deri, yapağı, 
tiftik, kıl, yumurta, bal, balmumu, ipek kozası vb. ürünler hayvansal üretim 
içinde değerlendirilmektedir. Hayvancılık sektörü; hayvansal ürünler 
ihtiyacını karşılamanın yanı sıra devamlı istihdam yaratması, tarıma 
dayalı et, süt, yem, yünlü tekstil ve deri sanayilerine hammadde sağlaması 
yönünden önem arz etmektedir (DPT, 2000:136-137). Nüfus artışı, 
kentleşme, sanayileşme ve gelir seviyesindeki yükselme, hayvansal ürünlere 
olan talebi gün geçtikçe artırmaktadır. Bu bakımdan ülke nüfusunun 
yeterli ve dengeli beslenmesi için hayvancılığın geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır (Özkan, 2001:12).

Hayvansal üretim, ülkemiz tarımsal üretimi içerisinde bitkisel üretimden 
sonra en büyük paya sahiptir. Ülkemizde hayvan sayısı, hayvancılık sektörü 
gelişmiş pek çok ülkeden fazla olmasına rağmen birim hayvan başına elde 
edilen verim daha düşüktür (DPT, 2000:137). 

Hayvansal üretim yapan işletmeler besi işletmeleri (kasaplık et), damızlık 
üretim yapan işletmeler ve süt üreten işletmeler olarak üçe ayrılabilir (Top, 
2009:12). Hayvansal üretim yapan tarım işletmelerinin birçoğunda bu 
faaliyetlerin iki veya üçünün bir arada yapıldığı görülmektedir. 
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2.2.3. Orman Ürünleri Üretimi
Günümüzde modern orman işletmeciliği faaliyetleri sonucunda elde 

edilen orman ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri 
olmak üzere iki kategori altında toplanmaktadır. Tomruk, tel direği, maden 
direği, sanayi odunu, kağıtlık odun, yakacak odun asli orman ürünleri; 
reçine, çıra, sığla yağı, kök odunu,  defne, şimşir, mantarlar, kekik, kozalak 
gibi ürünler de tali orman ürünleri (yan ürün) olarak sınıflandırılmaktadır 
(www.kutahyaobm.ogm.gov.tr, 06.04.2015).

Ormancılığın TMS 41’e (prgf.6) göre tarımsal faaliyet olarak kabul 
edilebilmesi ve orman varlıklarındaki biyolojik dönüşümün gerçekleşmesi 
için gereken koşulları geliştirmek veya en azından korumak suretiyle söz 
konusu dönüşümün yönetilebilmesi gereklidir.

2.2.4. Su Ürünleri Üretimi
Su ürünleri üretimi denilince ilk olarak balıkçılık akla gelmektedir. 

Ülkemizdeki su ürünleri; deniz ürünleri, kültür balıkçılığı ürünleri ve 
tatlı su ürünleri olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır. Ülkemizdeki 
su ürünleri üretiminin büyük bir kısmı avcılık faaliyetlerinden 
karşılanmaktadır. Okyanuslar ve denizler gibi yönetilemeyen kaynaklardan 
yapılan balıkçılık tarımsal faaliyet olarak kabul edilmezken, üretme 
çiftliklerinde yapılan su ürünleri yetiştiriciliği tarımsal faaliyet olarak kabul 
edilmektedir (TMS 41, prgf.6). Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen 
ülkemiz, su ürünleri bakımından sahip olduğu potansiyeli yeterince 
kullanamamaktadır. Su ürünleri üretiminin toplam tarımsal üretim 
içindeki payı ve ülke ekonomisine katkısı çok düşüktür.

3.TARIM İŞLETMELERİ

Günümüzde insan ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu işletme olarak 
adlandırılan ekonomik birimler tarafından karşılanmaktadır (Tunçez, 
2011:1). Genel olarak işletme; “üretim için gerekli faktörleri belirli bir 
yerde bir araya getirip insan ve teknoloji yardımıyla dönüşüme tabi tutarak 
insanların ihtiyaçlarını karşılayacak  mal ve hizmetleri üretmek amacıyla 
işletilen ekonomik birimler”  olarak tanımlanabilir (Şimşek vd., 2008:2). 
İşletmeler toplumsal ihtiyaçları karşılamak için mal veya hizmet üreten 
iktisadi birimlerdir. İşletmeler faaliyet gösterdikleri sektöre göre tarım, 
sanayi ve hizmet işletmeleri olarak sınıflandırılabilirler. 

Tarım işletmesi kavramı genel anlamda tarımsal üretim faaliyetinde 
bulunan ekonomik birimleri ifade etmektedir. Tarım işletmesi, tarımsal 
ürünlerin üretimine yönelik olarak, üretim faktörleri organizasyonu 
ile oluşturulan bütünlüğün her bir parçasıdır (Çetin ve Tipi, 2011:15). 
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Ekonomik bir birim olarak tarım işletmeciliği; yumurta, et, süt, tahıl, sebze 
ve meyve gibi değerli ürünleri üretmek için tohum, gübre, su, yem ve işgücü 
gibi kaynaklar kullanılarak yapılan bir faaliyettir (Gietema, 2006:7).

TÜİK’in yaptığı tanıma göre (www.tüik.gov.tr, 19.10.2012) tarım 
işletmesi  “Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık 
ya da kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi 
adına bitkisel üretim yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen 
yahut hem bitkisel üretim hem hayvancılık yapan tek yönetim altındaki 
ekonomik birimdir”.

Tarım Kanununda ise (md.3) tarım işletmesi; “üretim faktörlerini 
kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için 
tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak 
işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan 
işletme”  olarak tanımlanmaktadır.

Tarımsal Faaliyetler Standardı TMS 41’in tarımsal faaliyet tanımından 
hareket edilerek tarım işletmesini, satış amacıyla canlı varlıkların tarımsal 
ürünlere veya tekrar canlı varlıklara dönüştürüldüğü işletmeler olarak 
tanımlamak mümkündür.

3.1.Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması

Tarım işletmeleri değişik amaçlara göre farklı kriterler ve esaslar dikkate 
alınarak ayrıma tabi tutulabilir. Tarım işletmeleri genellikle büyüklükleri, 
hukuki yapıları ve faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmaktadır (Akdoğan 
vd., 2011:500). Ayrıca Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları kapsamında 
işletmeler Avrupa Birliği Tipoloji sınıflamasına göre de sınıflandırılmaktadır. 

3.1.1. Büyüklüklerine Göre Tarım İşletmeleri

Tarım işletmelerinin büyüklükleri, sahip olunan arazi büyüklüğü, hayvan 
sayısı, sermaye miktarı yada iş gücü gibi üretim araçlarının miktarına göre 
yapılabileceği gibi toplam girdi, brüt tarımsal gelir veya satış değeri gibi 
üretim ve başarı ölçütlerine göre de yapılabilir (Çetin ve Tipi, 2011:16). 

Dinler’e göre (1996:146) parasal karışıklıklardan sıyrılmış, basit ve açık bir 
kriter olan arazi büyüklüğü, işletme ölçeğini saptamakta kullanılan ilk kriter 
olmaktadır. Ülkemiz dahil, hemen her ülkede yapılan istatistiki çalışmalarda, 
işletmeler sınıflandırılırken, sahip olunan toprak varlığına bakılmaktadır. 
İşletme ölçeğinin sınıflandırılmasında kullanılan diğer kriterler ise toplam 
sermaye miktarı, çalışan işgücü sayısı ve işletmenin elde ettiği gelirdir. 
Fakat bunların kesin olarak sınırlarını belirlemek oldukça zordur. İşletme 
büyüklükleri zaman içinde ve ülkeden ülkeye değişmektedir. 
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Arazi büyüklüğüne göre tarım işletmelerini genel olarak küçük işletme, 
orta işletme ve büyük işletme olarak üç grupta sınıflandırabiliriz (Özkan, 
2001:33-34).

Küçük Tarım İşletmeleri: Arazi büyüklüğü 500 dekara kadar olan 
ve genellikle aile bireylerinin emeği ile faaliyet gösteren işletmeler 
olup, söz konusu işletmelerin üretim miktarları ancak ailelerin kendi 
ihtiyaçlarına yetecek düzeyde olduğu işletmelerdir.

Orta Büyüklükte Tarım İşletmeleri: Arazi büyüklüğü 500 dekardan 
fazla 5.000 dekardan az olan işletmelerdir. Aile bireyleri yanında kısmen 
dışardan işçilerin de çalıştırıldığı fakat genelde işletme sahibinin 
emeğinin üretim sürecine katıldığı işletmelerdir. Orta büyüklükte 
tarım işletmelerinde en belirgin özellik, aile bireyleri işletmede bilfiil 
çalışmakla birlikte, küçük işletmelere göre daha az katkısı olmaktadır.

Büyük Tarım İşletmeleri: Genel olarak 5.000 dekardan fazla araziye 
sahip olan tarım işletmeleri, büyük tarım işletmeleri olarak kabul 
edilmektedir. Bir başka açıdan üretim faaliyetlerinde ücretli işçi 
kullanan işletmeler büyük tarım işletmesi olarak kabul edilmektedir.

1757 Sayılı Toprak Reformu Kanunu’na göre, belli üretim hedeflerine 
ulaşmak için bulunduğu bölgenin ekonomik ve ekolojik şartlarına göre 
(Deran, 2005:41); 

- Modern tarım usullerini uygulayan, 

- Tarımsal bir işletme planıyla çalışan, 

- Muhasebe kayıtları tutan, 

- Toprak ve tarım reformu uygulandığı bölgede son üç yılda birim 
alanda bölge ortalamasının Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek belli 
katı kadar fazla üretim elde eden, 

- İşletme tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet ve araçlara 
sahip olan işletmeler büyük tarım işletmeleri olarak belirtilmiştir. 

3.1.2. Hukuki Yapılarına Göre Tarım İşletmeleri
Tarım sektöründe işletmeler hukuki yapılarına göre kamu, özel ve 

kooperatif işletmeleri şeklinde üçe ayrılmaktadır (Demirkol, 2006:18). 

Kamu tarım işletmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarınca özellikle 
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım sektörünü kalkındırmak, tarımsal 
üretimi arttırmak ve çiftçilere örnek olmak amacı ile kurulan devlet üretme 
çiftlikleri, araştırma merkezleri vb. tarım işletmeleridir. Ülkemizde faaliyet 
gösteren kamu tarım işletmeleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 
(TİGEM) bağlıdırlar. TİGEM’e bağlı 37 işletme bulunmakta olup bunlardan 
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18’i kiralanmak suretiyle özel sektör tarafından işletilmektedir (TİGEM, 
03.02.2018, www.tigem.gov.tr)

Özel tarım işletmelerinde başta arazi olmak üzere, bütün diğer üretim 
araçlarında özel mülkiyet söz konusudur. Özel tarım işletmeleri teknolojiyi 
takip hızı, üretimde verimliği sağlamaları gibi nedenlerle giderek önem 
kazanmaktadırlar. TİGEM’e bağlı işletmelerin bazılarının özel sektöre 
kiralanmasıyla tarım sektörü içinde özel sektörün payı giderek artmaktadır.

Kooperatif şeklinde kurulan tarım işletmeleri ise genellikle ürünlerin 
pazarlanması, üye işletmelere tarımsal girdi ve finansman desteği sağlamak 
gibi fonksiyonları üstlenmektedir. 

Tarım işletmelerini tüzel kişiliklerine göre sınıflandıracak olursak, sermaye 
şirketleri ve şahıs şirketleri şeklinde bir ayrım yapmak mümkündür. Şahıs 
şirketi olarak tarım işletmeleri kolektif veya komandit şirket olarak kurulup 
faaliyet gösterebilirler. Sermaye şirketi olarak kurulan tarım işletmeleri ise 
anonim, limited veya paylı komandit şirket olarak kurulabilir. 

3.1.3.Faaliyet Alanlarına Göre Tarım İşletmeleri
Faaliyet alanına göre gruplama, tarımsal işletmenin faaliyet gösterdiği 

üretim koluna göre veya tarımsal işletmenin yetiştirdiği canlı varlık ya da 
tarımsal ürünün niteliğine göre yapılır. Tarımsal üretim yapan işletmeler 
faaliyet alanlarına göre; bitkisel üretim yapan işletmeler, hayvansal üretim 
yapan işletmeler, su ürünleri üretimi yapan işletmeler, orman ürünleri 
üretimi yapan işletmeler ve karma üretim yapan işletmeler olmak üzere beş 
gruba ayırarak incelenebilir.(Demirkol, 2006:14-16, Tunçez,2011:9).

Bitkisel Üretim Yapan İşletmeler: Bitkisel üretim, tarla ürünleri ve 
bahçe ürünleri olarak iki gruba ayrılmakta, özellikle bahçe ürünlerinde 
son yıllarda modern tarım tekniklerinin kullanılması ile üretim miktarı 
ve kalitesinde önemli artışlar gözlenmektedir. Birim alandan maksimum 
verim almak için, seracılık, organik tarım gibi faaliyetler yaygınlaşmaktadır.

Hayvansal Üretim Yapan İşletmeler: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 
hayvan gibi canlı varlıkların üretimini yaparak bunlardan elde edilen et, 
süt, yumurta vb. ürünlerle toplumun besin ihtiyacını karşılamalarının 
yanında, istihdama ve tarımsal sanayiye (yem, yün, deri, v.b.) katkıda 
bulunan işletmelerdir.

Su Ürünleri Üretimi Yapan İşletmeler: Bu grupta yer alan işletmeler 
tatlı su ve denizlerde kültür balıkçılığı, midye, karides, sünger vb. ürünleri 
üreten işletmelerdir. 

Orman Ürünleri Üretimi Yapan İşletmeler: Bu gruba dahil olan 
işletmeler, her çeşit ağaç, ağaççık, tıbbi ve sınai bitkiler ile bunlardan elde 
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edilen kök, fidan, kozalak, tohum, kabuk, meyve, çiçek, ibre, yaprak, dal, 
yumru, çıra, katran vb. ürünlerin üretimini yapan işletmelerdir.

Karma Üretim Yapan İşletmeler: Tarım işletmeleri, sermaye yapıları, 
fiziki yeterlilikleri ve piyasada oluşan dengelere göre birden fazla alanda 
üretim yapabilirler. Örneğin, bitkisel üretim yapan bir tarım işletmesi aynı 
zamanda hayvancılık alanında da faaliyette bulunabilir. Bir tarım işletmesi 
birden fazla alanda üretim yapıyorsa karma üretim yapan işletme olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

TÜİK tarafından 2006 yılında yapılan tarımsal işletme yapı araştırması 
sonuçlarına göre, tarımsal işletmelerin %62,3’ünde hem bitkisel üretim 
hem de hayvan yetiştiriciliği, %37,2’sinde yalnız bitkisel üretim, %0,5’inde 
ise yalnız hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır (TÜİK,2008,www.tuik.
gov.tr). Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de faaliyet gösteren tarım 
işletmelerinin %62,3’ünün karma üretim yapan işletmelerden oluştuğu 
görülmektedir.

3.1.4. AB Tipoloji Sınıflamasına Göre Tarım İşletmeleri
Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında Türkiye’de tarımsal 

işletmeler ilk kez TÜİK tarafından 2006 yılında yapılan tarımsal 
işletme yapı araştırması sonuçlarından elde edilen bilgilere göre 
Avrupa Birliği Tipoloji Sınıflamasına tabi tutulmuştur. Bu sınıflama 
yönteminde, tarımsal işletmelerin hangi tarım faaliyetinde uzmanlaştığı 
belirlenmektedir. Tipoloji sınıflamasında 8 genel sınıf bulunmaktadır. 
Bunlar şöyledir (TÜİK, 2018);

1. P1: Uzmanlaşmış tarla ürünleri yetiştiriciliği,

2. P2: Uzmanlaşmış bahçecilik (sebze ve çiçek),

3. P3: Uzmanlaşmış uzun ömürlü bitki yetiştiriciliği,

4. P4: Uzmanlaşmış otlayan hayvan yetiştiriciliği (büyükbaş, küçükbaş),

5. P5: Uzmanlaşmış tek mideli hayvan yetiştiriciliği (kanatlılar, tavşan),

6. P6: Karışık bitkisel ürün yetiştiriciliği,

7. P7: Karışık hayvan yetiştiriciliği,

8. P8: Karışık bitkisel ürün ve hayvan yetiştiriciliği,

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de tarımsal işletmelerin 8 genel 
tipoloji sınıfında yer aldığı tespit edilmiştir. Tablo 1’de tarımsal işletmelerin 
tipoloji sınıflandırmasına göre dağılımı görülmektedir.
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Tablo 1. Tarımsal İşletmelerin Tipoloji sınıflamasına göre dağılımı (%)
Tipoloji Sınıfı İşletme
P1: Uzmanlaşmış tarla ürünleri yetiştiriciliği 25,7
P2: Uzmanlaşmış bahçecilik 1,0
P3: Uzmanlaşmış uzun ömürlü bitki yetiştiriciliği 19,8
P4: Uzmanlaşmış otlak hayvanı yetiştiriciliği (büyükbaş, 
küçükbaş)

16,7

P5: Uzmanlaşmış tek mideli hayvan yetiştiriciliği 
(kanatlılar, tavşan)

0,1

P6: Karışık bitkisel ürün yetiştiriciliği 9,1
P7: Karışık hayvan yetiştiriciliği 6,1
P8: Karışık bitkisel ürün ve hayvan yetiştiriciliği 21,7
Toplam    100,0

(TÜİK, 04.03.2018, www.tüik.gov.tr )

Tipoloji sınıflamasına göre ülkemizdeki tarım işletmelerinin sayısı 
incelendiğinde, Tablo 1’de görüldüğü gibi işletmeler en fazla %25,7 ile 
uzmanlaşmış tarla ürünleri yetiştiriciliği, %21,7 ile karışık bitkisel ürün ve 
hayvan yetiştiriciliği, %19,8 ile uzmanlaşmış uzun ömürlü bitki yetiştiriciliği 
sınıflarında yoğunlaşmaktadır.

4. TARIM İŞLETMELERİNDE MALİYET HESAPLAMA 
SİSTEMİ

Tarım işletmelerinde üretim maliyetlerinin hesaplanması zor ve aşırı 
dikkat gerektiren bir uğraştır. Tarımsal üretim maliyetleri bölgeler arasında 
değişim gösterebildiği gibi aynı bölgede bulunan işletmeler arasında da 
farklılık gösterebilmektedir (Kıral ve Kasnakoğlu,1999:5). Diğer sektörlerde 
faaliyet gösteren işletmelerde olduğu gibi tarım işletmelerinde üretim 
maliyetlerinin doğru olarak hesaplanabilmesi için maliyet muhasebesi 
tekniklerinden yararlanmak gerekir. 

4.1. Tarımsal Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması
Tarım işletmelerinde, ürün birim maliyetlerini hesaplama amaçlarından 

biri üretim konusunu oluşturan ürünlerin maliyetlerinin ne olduğunu 
mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde belirleyebilmektir. Birim ürün 
maliyetlerinin hesaplanmasının işletmeye sağladığı yararlar aşağıdaki gibi 
sıralanabilir (Kıral ve Kasnakoğlu,1999:7)

a) Maliyetlere dayalı olarak fiyatların belirlenmesine veya mevcut 
fiyatlarla karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar.
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b) Maliyet hesapları, işletme faaliyetlerinin ekonomik sonucunu 
saptamak yönünden büyük önem taşır.

c) İşletmenin karlılığını yükseltmek amacı ile maliyetlerin 
düşürülebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesine 
yardımcı olur.

d) Çeşitli nedenlerle tarımda oluşan zararların miktarlarının 
saptanması ve tazminatın hesaplanmasına olanak sağlar.

e) Üretim girdilerinin üretime katılma düzeyleri ve payları 
ile üreticilerin yaygın olarak kullandıkları üretim tekniği 
belirlenebilmektedir.

f) Ülke ekonomisi açısından önem taşıyan rakip ürünlerin üretim 
masraflarının ortaya konulmasını sağlar.

g) Maliyeti hesaplanmak istenen ürünün alternatifi olan ürün 
maliyetlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

h) Üretim süreci, girdi-çıktı, fiyat ve maliyetlerde bölgeler arası 
farklılaşmaların ortaya konulmasına yardımcı olur.

ı) Diğer araştırma amaçlarına hizmet etmek üzere güncelleştirilebilen 
veri tabanının oluşturulmasına yardımcı olur.

4.2.Tarım İşletmelerinde Gider Yerleri
Maliyet merkezleri olarak da adlandırılan gider yerleri, her birinin 

giderleri ayrı ayrı izlenip raporlanan örgüt, faaliyet veya hesap birimleridir 
(Büyükmirza, 2012:102). Bununla birlikte bu gider yerleri kendilerine yetki 
verilen kişilerin aldıkları kararlarla yönetildiklerinden, yöneticinin bu kararlar 
neticesinde belirli bir sorumluluğunun bulunmasından dolayı “sorumluluk 
merkezi” şeklinde de adlandırılmaktadır (Civelek, 2002:144). Giderlerin 
gider yerlerine göre ayrılmasının temel amacı belirli bazı yerlerin yada 
üretim faaliyetlerinin giderlerini ayrı ayrı izlemektir (Demirkol,2006:141) . 
Gider yerleri, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan şekliyle 
aşağıdaki gruplar altında toplanabilir (Yükçü,2011:253):

1-Esas Üretim Gider Yerleri
2-Yardımcı Üretim Gider Yerleri
3-Hizmet Gider Yerleri
4-Yatırım Gider Yerleri
5-Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri
6-Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri
7-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Yerleri
8-Genel Yönetim Gider Yerleri
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4.2.1. Esas Üretim Gider Yerleri 
Esas üretim gider yerleri, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan 

mamul ve hizmetlerin üretimini yapan bölümlerdir. Tek yıllık tarla bitkileri 
üretimi yapan bir tarım işletmesinde esas üretim yerleri, üretimi yapılan 
ürüne göre çeşitli bölümlere ayrılabilir. Bu kapsamda işletmenin üretimini 
yaptığı ürünler “buğday üretimi gider yeri”, “mısır üretimi gider yeri” gibi 
bölümlere ayrılabilir. Bitkisel üretim yapan bir tarım işletmesinde esas 
üretim gider yerleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1.Bitkisel Üretim Gider Yerleri
  10. Buğday Üretim Gider Yeri

  11. Dane Mısır Üretim Gider Yeri

  12. Hasıl Mısır Üretim Gider Yeri

  13. Ayçiçeği Üretim Gider Yeri

  14. Kütlü Pamuk Üretim Gider Yeri

  15. Soya Üretim Gider Yeri

  16. Kolza (Kanola) Üretim Gider Yeri

4.2.2.Yardımcı Üretim Gider Yerleri
Esas üretim yerlerinin ve diğer birimlerin faaliyetlerini sürdürmeleri 

için gerekli faaliyetleri gerçekleştiren veya yan girdileri üreten birimleri 
kapsar. Yardımcı üretim gider yerleri daha çok esas üretim gider yerleri 
için yapılan yardımcı nitelikteki üretimlerin yapıldığı gider yerleridir 
(Yükçü,2011:254). Bitkisel üretim yapan tarım işletmelerinde tarlaların 
ekime hazırlanmak için sürülmesi üretim faaliyetinin bir parçasıdır. Ekim 
yapılabilmesi için tarlaların yeteri kadar sürülmesi gerekir. Traktörler gider 
yerinde yapılan toprak hazırlama faaliyetleri üretime yardımcı bir faaliyet 
olduğundan ve bu bölümün çıktısı sürülerek ekime hazırlanmış tarım 
arazileri olduğundan Traktörler şubesi yardımcı bir üretim gider yeridir. 
Bir tarım işletmesinde esas üretim gider yerlerinin sulama suyu ihtiyacını 
karşılayan  “Derin Kuyular” gider yeri de yardımcı üretim gider yerine 
örnek verilebilir. Bir tarım işletmesinde yardımcı üretim gider yerleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 2.Yardımcı Üretim Gider Yerleri

  20 Traktörler

21. Kuvvet Santrali Gider Yeri

  22. Derin Kuyular Gider Yeri
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4.3.Giderlerin Dağıtımı
 Giderlerin dağıtımında, dağıtımdan pay alacak gider yerlerinin, 

giderleri dağıtılan gider yerlerinden yararlanma derecesini ortaya 
koyan ölçüt olan dağıtım anahtarları kullanılır. Dağıtım anahtarları, 
sabit ve değişken anahtarlar olmak üzere iki grupta toplanabilir 
(Büyükmirza,2012:208).

 Sabit anahtarlar, alan (m²); hacim (m³), güç (kw), radyatör dilim 
sayısı, üretim veya işleme kapasitesi (adet/saat/, ton/ay )  ve deneyimle 
saptanmış sabit yüzdeler gibi değişmez ölçülerdir.

 Değişken anahtarlar ise, dağıtımdan pay alacak gider yerlerinin iş 
hacimlerine ve dolayısıyla dağıtıma tabi gider yerlerinden “fiili yararlanma 
derecesine” bağlı olarak değişen işçilik saati, makine saati, işçi sayısı, enerji, 
su tüketim miktarları, üretim miktarı vb. gibi ölçülerdir. Bitkisel üretim 
yapan tarım işletmelerinde değişken anahtarlara arazi dekar ölçüsü örnek 
olarak verilebilir. 

4.4. Giderlerin Dönemlere Yüklenmesi 
Bitkisel üretimde, tarla bitkilerinin ekim dönemi ile hasat dönemi 

farklı olabilmektedir. Mısır, ayçiçeği, pamuk gibi bazı tarla bitkilerinin 
ekimi ve hasadı aynı yıl içinde yapılmakta ve yazlık ürünler olarak 
nitelendirilmektedir. Buğday, arpa, kanola (kolza) gibi bazı tarla 
bitkilerinin ekimi Ekim-Kasım aylarında yapılmakta ve hasadı ise sonraki 
faaliyet döneminde Mayıs-Haziran aylarında yapılmaktadır. Bu bitkilerin 
ekim masrafları (toprak işleme giderleri, tohum, ilaç, gübre ve yardımcı 
hizmet gider yerlerinden alınan paylar) gelecek yıla devretmektedir. 
Dolayısıyla devreden ekilişler denilen buğday, arpa, kanola gibi bitkilerin 
ekimi ve hasat zamanı bir faaliyet dönemi ile sınırlı kalmayıp iki faaliyet 
dönemine yayılmaktadır. 

Tarımsal faaliyetlerde bir ürünün üretimi ile ilgili olarak yapılan toprağın 
sürülmesi, gübreleme, drenaj gibi bazı giderler birkaç hesap dönemi ile 
ilgili olabilmektedir. Bu durum, tarımdaki üretim girdileri ile elde edilen 
ürünler arasında dönem farklılıklara sebep olmaktadır. Bu dönem farkları 
temel alınacak muhasebe dönemini de etkilemektedir (Sönmez, 2006:32). 
Bu durumda yapılan giderlerin ne kadarının bu yıla, ne kadarının gelecek 
yıllara ait olduğunun hesaplanması gerekmektedir (Aktuğlu, 1984:42). Bu 
duruma bitkisel üretimde buğday üretimi örnek olarak verilebilir. Ekim-
Kasım aylarında ekilmeye başlanan buğday sonraki dönemde Mayıs- 
Haziran aylarında hasat edilmektedir. 
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5. ÖRNEK UYGULAMA

Örnek uygulama, kamuya ait bir tarım işletmesinde ekim yapılacak tarım 
arazilerinde toprak hazırlama faaliyetlerinin maliyet verileri üzerinden 
yapılmıştır. Örnek uygulama çalışması ile işletmede yapılan bitkisel üretim 
faaliyetlerinden buğday üretimi ile ilgili maliyetlerden toprak hazırlama 
maliyetlerinin üretimi yapılan ürünlerin maliyetlerine nasıl yüklendiği 
açılanmaya çalışılmıştır.

Bitkisel üretim yapan tarım işletmelerinde ekilecek buğday bitkisi 
için toprak hazırlıkları önceki yılda yapılmaya başlandığından ilgili 
maliyetler devretmektedir. Dolayısıyla Mayıs-Haziran aylarında hasat 
edilen buğdayın maliyetini hesaplarken önceki yılda yapılan toprak 
hazırlıklarına bakmak gerekir. 

Toprak Hazırlıkları: Üretim yapılacak arazinin ekime hazırlanması 
tarla bitkileri üretim faaliyetleri arasında öncelikli faaliyetlerdendir. Ekim 
yapılabilmesi için arazinin gerektiği kadar sürülerek ekime hazırlanması 
gerekir. Bitkisel üretimde üretimi yapılacak bitkilerin ekileceği arazi, ekilecek 
bitkinin türüne ve ekim zamanına göre farklı sayıda sürüm işlemine tabi 
tutulur. Buğday, ayçiçeği gibi tarla bitkileri genellikle 3.sürümden (üçleme) 
sonra ekilirken, pamuk, soya ve mısır gibi bazı tarla bitkileri 4.sürümden 
(dörtleme) sonra ekilebilmektedir. 

Tablo 2’de Tarım İşletmesinde toprak hazırlıkları yapılan 43.203 dekar 
arazinin ekimi yapılan bitki türlerine dağılımı görülmektedir.

İşletmede 43.203 dekar alanda ekim yapılmıştır. Sürümü yapılan 
arazinin 15.032 dekarı sonraki yıla devretmiştir.  Ekim yapılan ve devreden 
arazi toplamı 58.235 dekardır. Bu rakamdan önceki yıldan devreden 13.994 
dekar arazi düşüldüğünde kalan 44.241 dekar arazi yapılan 1. Sürüm 
miktarını vermektedir. 

Toprak hazırlıklarının maliyet hesabında kullanılan gider rakamları 
traktörler, tarım alet ve makineleri ile motorlu nakil vasıtaları yardımcı 
üretim gider yerlerinden gelen rakamlardan elde edilmektedir. 

Tablo 2.  Ekim Yapılan Arazilerin Bitki Türlerine Dağılımı
Üretim Şb. Adı Birleme İkileme 

Ekim
Üçleme 
Ekim

Dörtleme 
Ekim

Beşleme 
Ekim

Toplam 
Ekim

Önceki Yıldan 
Devir

13.994

Buğday 17.254 17.254
Ayçiçeği 9.084 538 9.622
Kütlü Pamuk 317 160 477
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Soya 1.Ürün 2.000 2.000
Soya 2.Ürün 264 696 960
Mısır 1.Ürün 1.701 1.701
Mısır 2.Ürün 1.687 1.687
Hasıl Mısır 564 1.795 2.135 4.494
Hasıl Fiğ 3.640 3.640
Kanola 600 600
Yonca 511 146 657
Suni Mera 111 111
Sonraki Yıla 
Devir

15.032

Toplam 828 34.156 7.913 306 43.203

Traktörler Yardımcı Üretim Gider Yerinde (YÜGY) Oluşan Toprak 
Hazırlama Maliyetlerinin Dağıtımı: Traktörler Gider Yeri toprak 
hazırlıkları için 740.599,78 TL tutarında gider yapmıştır. Traktörler gider 
yerinde oluşan giderler ilkmadde ve malzeme (motorin, madeni yağ, 
antifriz, yedek parça), işçi ücretleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
(traktör bakım-onarımı) ve atölyeler yardım hizmet gider yerinden alınan 
masraf payından oluşmaktadır. Traktörler Gider yeri, toprak hazırlıkları 
sırasında 11.384 iş saati çalışma yapmıştır.

Traktörler gider yerinde yapılan 740.599,78 TL’lik giderin toprak 
hazırlıklarına dağıtılmasında kullanılacak katsayı aşağıdaki gibi hesaplanır.

Dağıtım Katsayısı = Toplam Gider / İş Saati 

740.599,78 TL / 11.384 saat= 65,0562

Dağıtım katsayısı hesaplandıktan sonra sıra ilgili giderin toprak 
hazırlama faaliyetlerine dağıtımına gelir.

1.Sürüm 4.641 saat X 65,0562 = 301.925,82

2.Sürüm 3.309 saat X 65,0562 = 215.270,97

3.Sürüm 2.882 saat X 65,0562 = 187.491,97

4.Sürüm 533 saat X 65,0562 = 34.674,95

5.Sürüm 19 saat X 65,0562 = 1.236,07
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Tarım Alet ve Makineleri YÜGY’nde Oluşan Toprak Hazırlama 
Maliyetlerinin Dağıtımı: Tarım Alet ve Makineleri YÜGY toprak 
hazırlıkları için 124.186,44 TL tutarında gider yapmıştır. Tarım alet ve 
makineleri gider yerinde oluşan giderler ilkmadde ve malzeme (madeni 
yağlar, yedek parça, küçük alet ve takımlar), işçi ücretleri, dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmetler (bakım-onarım), amortisman giderlerinden 
oluşmaktadır. Toprak hazırlıklarında kullanılan zirai aletler traktörler 
ile birlikte kullanıldığından Tarım Alet ve Makineleri Gider Yerinin 
giderlerinin dağıtımında kullanılacak anahtar olan iş saatleri Traktörler 
YÜGY ile aynıdır.

Tarım Alet ve Makineleri YÜGY’nde yapılan 124.186,44 TL’lik giderin 
toprak hazırlıklarına dağıtılmasında kullanılacak katsayı aşağıdaki gibi 
hesaplanır.

124.186,44 / 11.384 saat= 10,9088

Dağıtım katsayısı hesaplandıktan sonra sıra ilgili giderin toprak 
hazırlama faaliyetlerine dağıtımına gelir. Sürümlere ait iş saatlerinin 
dağıtım katsayısı ile çarpılmasından sonra her bir sürüm faaliyetinin Tarım 
Alet ve Makineleri YÜGY’nden aldığı pay aşağıdaki gibi hesaplanır.

1.Sürüm 4.641 saat X 10,9088 = 50.627,41

2.Sürüm 3.309 saat X 10,9088 = 36.097,22

3.Sürüm 2.882 saat X 10,9088 = 31.439,16

4.Sürüm 533 saat X 10,9088 = 6.032,57

5.Sürüm 19 saat X 10,9088 = 207,27

Motorlu Taşıtlar YÜGY’nde Oluşan Toprak Hazırlama Maliyetlerinin 
Dağıtımı: Motorlu Taşıtlar YÜGY toprak hazırlıkları için 3.988,56 TL 
tutarında gider yapmıştır. Motorlu Taşıtlar gider yerinde oluşan giderler 
ilkmadde ve malzeme (motorin, benzin, likit petrol gazı, madeni yağlar, 
oto yedek parçaları, antifriz), işçi ücretleri, dışarıdan sağlanan fayda 
ve hizmetler (bakım-onarım), amortisman, vergi resim ve harçlardan 
(motorlu taşıt vergisi, muayene harçları) oluşmaktadır. Motorlu Taşıtlar 
Gider yerinin toprak hazırlıkları sırasında 4.450 iş saati çalışma yapmıştır.

Motorlu Taşıtlar gider yerinde yapılan 3.988,56 TL’lik giderin toprak 
hazırlıklarına dağıtılmasında kullanılacak katsayı aşağıdaki gibi hesaplanır.

3.988,56 TL / 4.450 saat = 0,8963

Dağıtım katsayısı hesaplandıktan sonra sıra ilgili giderin toprak 
hazırlama faaliyetlerine dağıtımına gelir.
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1.Sürüm 2.100 saat X 0,8963 = 1.882,24
2.Sürüm 1.050 saat X 0,8963 = 941,12
3.Sürüm 850 saat X 0,8963 = 761,86
4.Sürüm 260 saat X 0,8963 = 233,04
5.Sürüm 190 saat X 0,8963 = 170,30

Toprak hazırlıkları maliyet tablosu Tablo 3’te aşağıda verilmiştir. Tabloda toprak 
hazırlıklarının dekara maliyetleri verilmektedir. 

Tablo.3 Toprak Hazırlama Maliyet Tablosu (31.12.201X Tarihi İtibariyle)
İŞLEMLER
Dekar

Arazi Traktör 
Hissesi

MNV 
Hissesi

Toplam Dekar
Maliyeti

TL TL TL

1.
 S

ür
m

e

Geçen Yıldan 
Devir

13.994,00 130.993,83 520,74 131.514,57 9,40

Bu Yıl Yapılan 
Giderler

44.241,00 352.553,84 1.882,24 354.436,08 8,01

Toplam 58.235,00 483.547,67 2.402,98 485.950,65 8,34
İkinci Sürmeye 
Nakil

43.203,00 358.731,17 1.782,70 360.513,87 8,34

Ekimlere 
Nakledilen

0 0 0 0 0

Gelecek Yıla 
Devir

15.032,00 124.816,50 620,28 125.436,88 8,34

Toplam 58.235,00 483.547,67 2.402,98 485.950,65 8,34

2.
 S

ür
m

e

Geçen Yıldan 
Devir

0 0 0 0 0

Bir Önceki 
Sürümden 

43.203,00 358.731,17 1.782,70 360.513,87 8,34

Bu Yıl Yapılan 
Giderler

251.368,38 941,12 252.309,50 5,84

Toplam 43.203,00 610.099,55 2.723,82 612.823,37 14,18
Üçüncü 
Sürmeye Nakil

42.375,00 598.406,79 2.671,62 601.078,41 14,18

Ekimlere 
Nakledilen

828,00 11.692,76 52,20 11.744,96 14,18

Gelecek Yıla 
Devir

0 0 0 0 0

Toplam 43.203,00 610.099,55 2.723,82 612.823,37 14,18
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3.
 S

ür
m

e
Geçen Yıldan 
Devir

0 0 0 0 0

Bir Önceki 
Sürümden

42.375,00 598.406,79 2.671,62 601.078,41 14,18

Bu Yıl Yapılan 
Giderler

0 218.931,30 761,86 219.693,16 5,18

Toplam 42.375,00 817.338,09 3.433,48 820.771,57 19,36
Dördüncü 
Sürmeye Nakil

8.219,00 158.529,83 665,96 159.195,79 19,36

Ekimlere 
Nakledilen

34.156,00 658.808,26 2.767,52 661.575,78 19,36

Gelecek Yıla 
Devir

0 0 0 0 0

Toplam 42.375,00 817.338,09 3.433,48 820.771,57 19,36

4.
 S

ür
m

e

Geçen Yıldan 
Devir

0 0 0 0 0

Bir Önceki 
Sürümden

8.219,00 158.529,83 665,96 159.195,79 19,36

Bu Yıl Yapılan 
Giderler

0 40.489,38 233,04 40.722,42 4,95

Toplam 8.219,00 199.019,21 899,00 199.918,21 24,31
Beşinci Sürmeye 
Nakil

306,00 7.409,65 33,48 7.443,13 24,31

Ekimlere 
Nakledilen

7.913,00 191.609,56 865,52 192.475,08 24,31

Gelecek Yıla 
Devir

0 0 0 0 0

Toplam 8.219,00 199.019,21 899,00 199.918,21 24,31

5.
 S

ür
m

e

Geçen Yıldan 
Devir

0 0 0 0 0

Bir Önceki 
Sürümden

306,00 7.409,65 33,48 7.443,13 24,31

Bu Yıl Yapılan 
Giderler

0 1.243,34 170,30 1.413,64 4,62

Toplam 306,00 8.652,99 203,78 8.856,77 28,93
Altıncı Sürmeye 
Nakil

0 0 0 0 0

Ekimlere 
Nakledilen

306,00 8.652,99 203,78 8.856,77 28,93

Gelecek Yıla 
Devir

0 0 0 0 0

Toplam 306,00 8.652,99 203,78 8.856,77 28,93
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Ek
im

 H
az

. İ
cm

al
i

Birinci 
Sürümden 
Ekilen

0 0 0 0 0

İkinci 
Sürümden 
Ekilen

828,00 11.692,76 52,20 11.744,96 14,18

Üçüncü 
Sürümden 
Ekilen

34.156,00 658.808,26 2.767,52 661.575,78 19,36

Dördüncü 
Sürümden 
Ekilen

7.913,00 191.609,56 865,52 192.475,08 24,31

Beşinci 
Sürümden 
Ekilen

306,00 8.652,99 203,78 8.856,77 28,93

Altıncı 
Sürümden 
Ekilen

0 0 0 0 0

Ekimler 
Toplamı

43.203,00 870.763,57 3.889,02 874.652,59 86,78

Tabloda traktörler ile tarım alet ve makineleri eşzamanlı çalıştığından 
bu gider yerlerine ait masraf toplamı traktör hissesi sütununda birlikte 
verilmiştir. Tablo incelendiğinde toprak hazırlıkları için yapılan her bir 
sürüm faaliyetinin maliyeti görülmektedir. İlgili yılda 44.241 dekar arazide 
1.sürüm yapılmıştır. Önceki yıldan devreden 13.994 dekar ile birlikte 
yapılan 1.sürüm toplamı 58.235 dekara ulaşmıştır. İşletmede 1.sürümden 
ekim yapılmadığından 43.203 dekar arazi ikinci sürüme devretmiş, 15.032 
dekarı arazi ise sonraki yıla devretmiştir. Birinci sürüm sonunda dekara 
maliyet 8,34 TL olarak hesaplanmıştır.

İkinci sürüme devredilen 43.203 dekar arazinin 2.sürümü yapıldıktan 
sonra 828 dekarında 2.ürün soya ve hasıl mısır ekimi yapılmıştır (Tablo 
2). Kalan 42.375 dekar arazi 3.sürüme devretmiştir. İkinci sürümün dekara 
maliyeti 5,84 TL’dir. 

Üçüncü sürüme devredilen 42.375 dekar arazinin 3.sürümü yapıldıktan 
sonra 17.254 dekar buğday, 9.084 dekar ayçiçeği, 3.640 dekar hasıl fiğ, 
1.795 dekar hasıl mısır, 1.687 dekar 2.ürün yemlik dane mısır, 696 dekar 
2.ürün soya olmak üzere 34.156 dekarında ekim yapılmıştır. Kalan 8.219 
dekar arazi 4.sürüme devretmiştir. Üçüncü sürümde dekara maliyet 5,18 
TL olmuştur.

Dördüncü sürüme devredilen 8.219 dekar arazinin 4.sürümü yapıldıktan 
sonra 2.135 dekar hasıl mısır, 2.000 dekar 1.ürün soya, 1.701 dekar 1.ürün 
yemlik dane mısır, 600 dekar kanola, 538 dekar ayçiçeği, 511 dekar yonca 
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tesisi, 317 dekar kütlü pamuk ve 111 dekar suni mera ekimi yapılmıştır. 
Kalan 306 dekar arazi 5.sürüme devretmiştir. Dördüncü sürümde dekara 
maliyet 4,95 TL olmuştur.

Beşinci sürüme devredilen 306 dekar arazinin 5.sürümü yapıldıktan 
sonra 160 dekar kütlü pamuk ve 146 dekar yonca ekimi yapılmıştır. Beşinci 
sürümde dekara maliyet 4,62 TL olmuştur.

Tablodaki verilere göre üçüncü sürüm sonunda ekilen 34.156 dekar 
arazinin 17.254 dekarında buğday ekimi yapılmıştır. Üçüncü sürüm sonrası 
yapılan buğday ekiminin dekar maliyetinin 19,36 TL olarak gerçekleştiği 
tabloda görülmektedir. Üçüncü sürüm sonrası ekilen buğdayın toprak 
hazırlıklarından aldığı 334.037,44 TL’nin sürümlere dağılımı şu şekildedir.

1.Sürüm 17.254 dekar X 8,34 1.882,24
2.Sürüm 17.254 dekar X 5,84 941,12
3.Sürüm 17.254 dekar X 5,18 761,86

334.037,44
 

SONUÇ

Bitkisel üretim yapan tarım işletmelerinde toprağın ekilebilmesi için 
önceden yapılan hazırlıklar önemli bir maliyet unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tarım arazilerinde ekim yapılabilmesi için arazinin gerektiği 
kadar sürülerek ekime hazırlanması gerekir. Üretimi yapılacak bitkilerin 
ekileceği arazi, ekilecek bitkinin türüne ve ekim zamanına göre farklı sayıda 
sürüm işlemine tabi tutulur. Buğday, ayçiçeği gibi tarla bitkileri genellikle 
3.sürümden (üçleme) sonra ekilirken, pamuk, soya ve mısır gibi bazı tarla 
bitkileri 4.sürümden (dörtleme) sonra ekilebilmektedir. Bu durum, toprak 
hazırlama giderlerinin hangi ürüne ne kadar yansıtılacağının belirlenmesini 
zorlaştırmaktadır. Üretimi yapılan tarım ürünlerinin birim maliyetlerinin 
doğru bir şekilde hesaplanması için toprak hazırlama maliyetlerinin doğru 
bir şekilde hesaplanması ve üretimi yapılan ürünlere dağıtılması önemli 
bir konudur. Toprak hazırlama giderlerinin dağıtımında dağıtım anahtarı 
olarak traktörlerin ve diğer motorlu taşıtların iş saati ve ekime hazırlanan 
arazilerin ölçü birimi olan dekar kullanılmıştır.

Bu çalışmada bitkisel üretim yapan kamuya ait bit tarım işletmesinde 
17.254 dekar arazide 3.sürümden sonra ekimi yapılan buğday bitkisinin 
toprak hazırlama maliyetlerinden 1.sürüm maliyetinin dekar başına 8,34 
TL, 2.sürüm maliyetinin dekar başına 5,84 TL ve 3.sürüm maliyetinin 
dekar başına 5,18 TL ve toplam sürüm maliyetinin 334.037,44 TL olduğu 
hesaplanmıştır. 



Muhasebe Çalışmaları 735

KAYNAKÇA

Açıl, A.F. Ve Demirci, R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:880, Ankara.

Akdoğan, N.; Aktaş, R.; Deran, A.; Erhan, D. U.; Acar, V. 2011. Sektörel Muhasebe, 
Gazi Kitapevi, Ankara.

Aksoylu, S. 2013. “Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe Standardı 41 (TMS 
41)’e Göre Muhasebeleştirilmesi: Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi, 
Muhasebe Ve Denetime Bakış, Mart 2013, ss.65-78.

Aktuğlu, M. A. 1984. İhtisas Muhasebeleri: Tarım İşletmeleri, Banka İşletmeleri, 
Sigorta İşletmeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Yayınları, İzmir. 

Büyükmirza, K. 2012. Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Civelek, M. 2002. Maliyet Muhasebesi, Sorunlar, Sorular, Cevaplar, Detay 
Yayıncılık, 3.Baskı, Ankara.

Çetin, B.  Ve Tipi, T. 2011. Tarım Muhasebesi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Demirkol, Ö. F. 2006. “Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre 
Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Deran, A. 2005. “Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde 
Hesaplanması Ve Uygulamaları”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Dinler, Z. 1996. Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 2000. Uzun Vadeli Strateji Ve Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 2001 – 2005,  http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8str.
pdf, (05.10.2012).

Gıetema, B. 2006. The Farm As A Commercial Enterprise, Agrosource, Agromisa 
Foundation, Second Edition, Wageningen, The Netherland, 99 P. http://www.
ruralfinance.org/fileadmin/ Templates/ Rflc/Documents/1163527622352_
Farm_Commercial_Enterprise.Pdf, (20.02.2013).

Gökgöz, A. 2012. “Balık Üretme İşletmelerinde TMS 41 Kapsamında Ürün 
Maliyetlerinin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesi, Doktora Tezi, 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

İnan, İ. H. 2006. Tarım Ekonomisi Ve İşletmeciliği, Avcı Ofset Basımevi, İstanbul. 

KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu), 2018. http://kgk.
gov.tr/ Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20
Muhas eb e%20St andar t lar%C4%B1/TMSTFRS2018S et i /TMS/
TMS_41_2018.pdf, (04.03.2018).

Kıral, T. Ve Kasnakoğlu, H. 1999, Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama 
Metodolojisi Ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma 
Enstitüsü (TEAE) Yayınları, Ankara.

http://www.ruralfinance.org/fileadmin/
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/


SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V736

Özkan, A. 2001. “Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Maliyetler Ve 
Muhasebeleştirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara.

Rehber, E. Ve Çetin, B. 1998. Tarım Ekonomisi, Vipaş Yayınları, Bursa. 

Sevgican, A.; Tüzel, Y.; Gül, A. Ve Eltez, R. Z. 2000. “Türkiye’de Örtüaltı 
Yetiştiriciliği”, Tarımsal Kongre 1.Cilt, http://Www.Zmo.Org.Tr/Resimler /
Ekler/0192e936ba11d0a_Ek.Pdf?Tipi, (26.09.2012).

Sönmez, F. 2006. “Tarım İşletmelerinde Amortisman”, Muhasebe ve Denetime 
Bakış, Temmuz, ss. 47-74.

Şahin, H. 1997. Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.

Şimşek, Ş.; Çelik, A. Ve Akgemci, T. 2008. İşletme Becerileri Grup Çalışması, Gazi 
Kitapevi, Ankara.

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), (2012). http://www.tigem.gov.tr /
isletmeler/ pages/ anasayfa.aspx., (04.03.2018).

Top, T. 2009. “Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Canlı Varlıkların 
Değerlemesi: Büyükbaş Hayvanlar Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans 
Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Tunçez, H. A. 2011. “Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesinin Türkiye 
Muhasebe Standardı-41 Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Tarım İşletmesinde 
Örnek Uygulama”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2008. Tarımsal İşletme Yapı Araştırması 2006, 
TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 196, http://www.tuik.gov.tr/ Prehaberbultenleri. 
Do?İd =3977, (19.10.2012).

Yükçü, S. 2011. Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta Yayınevi, 
İzmir.

http://www.tarimkutuphanesi.com/ORTUALTI_YETISTIRICILIGI_00448.html, 
(04.03.2016). 

https://kutahyaobm.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/
OGMBiliyormuydunuz.aspx?List=c2c61b1b-0c15-40f6-a3a6-
a70f745b4605&ID=8&Web=86fde562-85b2-4671-bd97-ab1dd6f584aa, 
(06.04.2015).



Uluslararası İktisat ve Ticaret Çalışmaları





Uluslararası İktisat ve Ticaret Çalışmaları 739

TÜRKİYE VE DİĞER AB ADAY ÜLKELERİNİN İNSANİ 
GELİŞİM PERFORMANSLARI ANALİZİ 

(2005-2016)1

PERFORMANCE ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT OF 
TURKEY AND OTHER EU CANDIDATE COUNTRIES 

(2005-2016)2

Nurdan KUŞAT3

Özet

İnsani Gelişme Endeksi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından uzun vadeli ilerlemeyi, insani gelişmenin üç temel boyutu olan ‘uzun 
ve sağlıklı yaşam’, ‘bilgiye erişim’ ve ‘iyi bir yaşam standardı’ kapsamında ele alarak 
ölçen bir endekstir. Bu anlamda İnsani Gelişme Endeksi; sağlık, eğitim ve gelir 
olmak üzere üç alt endeksten meydana gelmiştir. 

Bu çalışma Türkiye gibi aday ülke statüsünde bulunan Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’un 2005 yılından itibaren İnsani Gelişme 
Endeksi açısından görünümünü analiz etmektedir. 

Elde edilen bulgular, incelenen ülkeler arasında İnsani Gelişme Endeksi 
çerçevesinde en iyi koşullara sahip ülkenin Karadağ olduğunu (188 ülke arasında 
48. Sırada), Karadağ’ı Sırbistan (66. sırada), Türkiye (71. sırada), Arnavutluk (75. 
sırada), Bosna-Hersek (81. sırada) ve Makedonya’nın (82. sırada) takip ettiğini 
göstermektedir. Eğitim endeksinde Karadağ, gelir endeksinde Türkiye,  sağlık 
endeksinde Arnavutluk en yüksek performansa sahip ülkelerdir. Doğuşta Beklenen 
Yaşam Süresi alt endeksinde Sırbistan, Ortalama Okullaşma Yılı alt endeksinde 
Türkiye, Beklenen Okullaşma Yılı alt endeksinde Makedonya ve Kişi Başına Gayri 
Safi Gelir alt endeksinde Bosna-Hersek en kötü performanslara sahip ülkeler 
olarak tespit edilmiştir.

Anahtar KelimelerEkonomik Gelişme, İnsani Gelişme, İnsani Gelişme 
Endeksi, AB Aday Ülkeler. 

1     Bu makale “A Comparative Analysis of the EU Candidate Countries in the 
Framework of ‘Human Development Index’ (2005-2016)”, adıyla, 5-7 Ekim 2017’de 
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ABSTRACT

Human Development Index is an index prepared by UNDP which assesses 
long term development within the context of “ a long and healthy life”, “access to 
information”, and “a good standard of life”. Human Development Index is made up 
of three subindexes: health, education and income. 

This study seeks to analyze the outlooks of Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Bosnia and Herzegovina and Albania from the point of Human Development 
Index from 2005 to the present time. All of the countries have the status of a 
candidate country as Turkey does. 

The data obtained indicate that Montenegro has the best Human Development 
Index (ranks 49th among 188) and is followed by Serbia (66th), Turkey(71nd), Albania 
(75th) , Bosnia and Herzegovina (81st) and Macedonia (82nd). Montenegro has the 
highest education index, Turkey has the highest income index, and Albania has the 
highest health index. While Serbia has the worst rank in life expectancy, Turkey has 
the worst average schooling year, Macedonia has the worst rank to the expected 
schooling year and Bosnia-Herzegovina has the worst rank per capita income.

Keywords: Economic Development, Human Development, Human 
Development Index, AB Candidate Countries.

1. GİRİŞ

20. yy ekonomik kalkınmanın merkezine gelir ve üretim artışını oturtmuş 
yapısıyla dikkat çeker. Bu nedenledir ki bu yüzyılda iktisadi büyüme ülke 
kalkınmasının ölçülmesinde temel gösterge olmuş ve Kişi Başına Düşen 
Milli Gelir de bu ölçümün en temel aracı olarak kabul edilmiştir. Hatta 
yaygın bir şekilde; Kişi Başına Düşen Milli Geliri hesaplamak suretiyle 
ülkenin sağlık, eğitim, yaşam kalitesi gibi bazı sosyal boyutlarının da göreceli 
olarak değerlendirilebileceği anlayışı hakim anlayış olarak benimsenmiştir. 

Oysa ki; günümüzde bir ülke milli gelirinin yüksek olması, o ülkenin 
gelişmiş olduğunu ifade edebilmek için yeterli bir unsur olmamaktadır. 
Ekonomik açıdan gelişmiş olmak, o ülkenin sosyal açıdan da gelişmiş 
olduğunu göstermeyebilir. Ayrıca ekonomik gelişmenin bir ülkeye ait 
sosyal göstergeleri her zaman olumlu etkilemediği de aşikardır. 

Bu bağlamda İnsani Gelişme Raporları; gelişmekte olan toplumlara 
yol göstermelerinin yanı sıra insani gelişme alanındaki eksiklikleri 
tespit etmelerine olanak sağlayarak ilerlemelerinin önündeki engelleri 
aşmalarında önemli faydalar sağlayan raporlar olarak dikkat çekmektedir. 
Nihayetinde bir ülkenin ekonomik kalkınma amacı doğrultusunda başarılı 
bir performans sergilemesi, ekonomik büyüme ve insani gelişme arasındaki 
ilişkinin iyi kurulmuş olmasıyla mümkün olabilecektir. 
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İşte tam bu noktada geliştirilen endekslerin en önemlilerinden bir tanesi 
de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development 
Programme-UNDP) tarafından İnsani Kalkınma Endeksi (Human 
Development Index-HDI) adıyla yıllık İnsani Kalkınma Raporlarında (Human 
Development Report-HDR) her yıl yayınlanmaya başlayan endekstir.

Çalışma, İnsani Kalkınma Endeksi çerçevesinde AB Aday ülkelerinin 
karşılaştırmalı analizini yapmak ve Türkiye’nin bu ülkeler arasındaki 
konumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. EKONOMİK GELİŞME - İNSANİ GELİŞME  

Kişi başına düşen milli gelir, bir ülkenin ekonomik performansını en iyi 
ölçen gösterge olması ve ülkeler arasında bir karşılaştırma yapılmasına olanak 
vermesi gibi nedenlerle ekonomik gelişmenin ölçülüp yorumlanmasında en 
çok tercih edilen sayısal gösterge olmuştur (Jahan,2007). ‘İnsani gelişme’ 
kavramı; kalkınma kavramını, ‘kişi başına düşen gelir’ çerçevesinden bir 
miktar uzaklaştırıp, insan kaynaklarının gelişimini, insani değerler boyutuna 
taşımaya yardımcı olan bir bakış açısı geliştirerek ekonomik kalkınmada 
insanın rolünü ele almaya çalışmaktadır (Demir, 2006:2). 

1970’li yıllarda hızlı ekonomik büyüme gösteren bazı ülkeler artan 
işşizlik, adaletsiz gelir dağılımı ve siyasi istikrarsızlıkla yüzleşmeye 
başlamışlardır. 1980’lerden itibaren de GSYİH’nin ekonomik faydanın 
etkin dağılımı, yoksulluk, yetersiz beslenme, düşük okur/yazarlık, kısıtlı 
kişisel özgürlük ve güvenliğin ortaya çıkardığı düşük yaşam düzeyleri gibi 
ekonomik ve sosyal hastalıkların boyutunu ortaya koyabilmesi bakımından 
yetersizliği anlaşılmıştır (Todaro, 1992: 359). İşte tam da bu noktada, 
yani ekonomik kalkınma anlayışına tepkilerin arttığı dönemde Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ilki 1990’da Pakistanlı tanınmış 
iktisatçı ve maliye bakanı Mahbub ul Haq önderliğinde bir ekip tarafından 
hazırlanan ve 1990’dan beri yayınlanmakta olan İnsani Gelişme Raporlarını 
kullanmaya başlamıştır (Gürses, 2009:341).

Zamanla İnsani Gelişme Endeksi sonuçları, ülkelerin sosyal ve 
ekonomik içerikli politikalarını oluşturmalarında önemli bir başvuru 
kaynağı olmuştur. Fukuda-Parr’ın (2003) yapmış olduğu çalışma sonuçları, 
aynı gelir düzeyine sahip bazı ülkelerin, farklı insani gelişmişlik derecesine 
sahip olduğunu göstermiş ve bu nedenle hem gelir hem de insani gelişmişlik 
düzeylerini karşılaştırarak değerlendirme yapmak, tek bir kritere bağlı 
kalarak değerlendirme yapmaktan daha anlamlı bulunmuştur. 

Her zaman niceliksel bir gelişmenin, niteliksel bir gelişmeyle dengelenmesi 
gerekir ki, ekonomik kalkınma yerine daha geniş anlamlı sosyo-ekonomik 
kalkınmadan bahsedilebilsin. Bunun yolu da insani gelişmeden geçmektedir.
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3. İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ (İGE)

İnsani Gelişme Endeksi, insani gelişme konusunda hem uzun dönemli 
eğilimleri izlemek, hem de ülkeler ve bölgeler arasındaki farklılığı ortaya 
koyabilmek adına önemli bir araçtır (Ünal, 2008:113). Uzun vadeli 
ilerlemeyi, insani gelişmenin üç temel boyutu olan “uzun ve sağlıklı bir 
yaşam”,  “bilgiye erişim”, “iyi bir yaşam standardı” kapsamında ele alarak 
ölçen bir endekstir (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI, erişim: 
07.02.2017). İGE’nin bu üç temel standardını kısaca ‘Sağlık’, ‘Bilgi’ ve ‘Refah’ 
standartları olarak isimlendirmek mümkündür (Demir, 2006: 9-10):

1) Sağlık Standardı: Uzun ve sağlıklı yaşam, doğumda yaşam beklentisi ile 
ölçülür. Bir ülkede yaşayan bireylerin uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olması, o 
ülkede yaşam kalitesinin ve sağlık hizmetlerinin iyi olduğunun bir göstergesidir.

2) Bilgi Standardı: Bilgiye erişim düzeyi, yetişkin okur-yazarlık oranı ve 
ilk, orta, yükseköğretimde okullaşma oranları ile ölçülür. Bir ülke halkının 
bilgi üretim kapasitesinin ve aynı zamanda bilgiye ulaşım olanaklarının 
temel göstergesi eğitim düzeyidir.

3) Refah Standardı: İyi bir yaşam standardı ölçütü ise kişi başına düşen 
GSYH ile ölçülür. Ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını minimum düzeye 
çekebilmek için bu gösterge satın alma gücü paritesine dönüştürülmüştür 
(Akçiçek, 2015:5).

Sonuç itibariyle İGE; bir ülke için üç farklı boyutta değerlendirilen 
insani gelişmenin birleşiminden oluşur ki, ülkelerin kalkınmışlık düzeyi 
değerlendirilirken tek ölçüt olarak gelirin kullanımı engellenmiş olmakta, 
gelişme ölçütüne sosyal boyutta ilave edilmiş olmaktadır. 

Şekil 1 İGE’nin üç boyutunu, bu üç boyutun içerisinde yer alan dört 
göstergeyi ve sonuç itibariyle üç temel endeksi özetlemektedir.

Şekil 1. İnsani Gelişim Endeksinin Boyutları
Kaynak: Doğan & Tatlı (2014) “ İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında Türkiye’nin Dünyadaki 
Yeri”,  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, 2014, S.104.

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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İnsani Gelişme Raporları ülkeleri üç gelişmişlik düzeyine göre kategorize 
eder (Morse, 2004): 

1. Yüksek İnsani Gelişme (İGE değerleri, 0.800-1.000 arasındadır),

2. Orta İnsani Gelişme (İGE değerleri, 0.500-0.799 arasındadır) ve 

3. Düşük İnsani Gelişme (İGE değerleri, 0.000- 0.499 arasındadır).

Akçiçek’e göre (2015:8) İGE’de ülke sıralamalarını etkileyen üç temel 
faktör vardır. Bunlar;

1. Ülkenin kendi performansı

2. Diğer ülkelerin performansı

3. Hesaplama tekniğinde ve veri setinde yapılan değişiklikler ve 
güncellemeler. 

Bu nedenle, İGE’nin ortaya koyduğu sıralama, incelenen dönem 
için ülkelerin birbiriyle kıyaslanmasına imkan tanımakla birlikte, yıllar 
itibariyle bu sıralamada ortaya çıkan değişimler yerine ülke puanlarının 
değişimlerine bakmak daha doğru sonuçlar ortaya koyacaktır.

4. AB ADAY ÜLKELERİ

Türkiye 1959 yılında ki tam üyelik başvurusunun ardından, 1999 
yılında, AB’ye ‘Aday Ülke’ statüsünde yaklaşabilmiş bir ülkedir. Türkiye’nin 
adaylık sürecinin kabulü ve sonrasında AB ile yaşanan gelişmeler, bugüne 
kadar AB’ye üyelik sürecinde hiçbir ülkenin yaşamadığı türdendir. 2016 yılı 
sonu itibariyle Türkiye dışında AB’ye aday ülke statüsünde kabul edilmiş 
beş ülke daha bulunmaktadır. Makedonya 2005, Karadağ 2010, Sırbistan 
2012 yılında aday üyelik statüsünü elde ederken, Arnavutluk 2014 ve 
Bosna-Hersek 2016 yıllarında bu statüye kavuşmuşlardır. Makedonya, 
Arnavutluk ve Bosna Hersek AB’ye aday üyelik statüsüyle kabul edilmiş 
olmakla birlikte, henüz AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmadığı 
ülkeler görünümündedir. 

4.1. Türkiye
AB’ye adaylık sürecinde en uzun geçmişe sahip ülkedir. Türkiye AB’ye 

ilk kez 1959 yılında üyelik başvurusunda bulunmuş ve 1995 yılında da AB 
ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşması ile Türkiye-AB arasında ‘Gümrük 
Birliği’ statüsünde kısmi bir ekonomik entegrasyon gerçekleşmiştir. Fakat 
bu süreç, Türkiye’nin beklediği tam üyelik statüsünü sağlayamamıştır. 
Nihayet Aralık 1999 Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin tam üyelik olmasa da 
“Aday Ülke” statüsü resmen onaylanmıştır.
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4.2. Makedonya
Makedonya 22 Mart 2004 tarihinde AB’ye üyelik başvurusunda 

bulunmuş, 16 Aralık 2005’de aday ülke ilan edilmiştir (https://
tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği’nin_gelecekteki_genişlemesi, 
erişim: 27.01.2017). AB’nin Balkanlar’a yönelik izlediği genişleme 
politikasında önemli bir yere sahip olmakla birlikte, Hırvatistan’ın 
ardından adaylık statüsü kazanan ilk Batı Balkan ülkesidir (http://
www.ab.gov.tr/index.php?p=267&l=1, erişim: 27.01.2017). Fakat 
Yunanistan, Makedonya’nın Anayasal ismini kullanmasının, kendi kuzey 
topraklarında bulunan aynı isimli bölge adına hak iddiası oluşturabileceği 
gerekçesiyle, Makedonya’nın AB ile Katılım Müzakereleri’ne başlamasını 
engellemektedir. Makedonya’da 2015 yılında yaşanan siyasi kriz de 
müzakere sürecinin ertelenmesine sebep olmaktadır (http://www.ikv.org.
tr/ikv.asp?id=282, erişim: 27.01.2017) .

4.3. Karadağ
2006 yılında Sırbistan’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Karadağ, 

15 Aralık 2008’de AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur (https://
tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği’nin_gelecekteki_genişlemesi, 
erişim: 27.01.2017). Bu başvuruya Avrupa Komisyonu 9 Kasım 2010’da 
olumlu görüş vermiş ve 17 Aralık 2010’da da Karadağ resmen aday 
ülke ilan edilmiştir. 29 Haziran 2012’de de Karadağ ve AB arasında 
katılım müzakerelerine başlanmıştır (http://www.ab.gov.tr/index.
php?p=45465&l=1, erişim: 27.01.2017). 2016 ilerleme raporunda, 
Karadağ’ın Aralık 2015 itibariyle NATO üyeliğine davet edilmesi 
oldukça büyük bir başarı olarak nitelendirilmiş ve yolsuzlukla mücadele 
konusunda somut bir sicil oluşturulması gereği üzerinde durulmuştur 
(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282, erişim: 27.01.2017).  

4.4. Sırbistan
Sırbistan, Federal Yugoslavya’nın dağılması sürecinde yaşanan 

savaşlardan ve katliamlardan büyük ölçüde sorumlu tutulmaktadır. Fakat 
sorumluların tutuklanarak Lahey’e sevk edilmesiyle Sırbistan’a AB kapısı 
aralanmıştır (http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282, erişim: 27.01.2017). 
Sırbistan 22 Aralık 2009’da AB üyeliği başvurusunda bulunmuş ve 1 Mart 
2012’de adaylık statüsünü elde etmiştir. 21 Ocak 2014 tarihi itibariyle de 
AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştır. Sırbistan Müzakere Çerçeve 
Belgesi’nde bir başka devlet ile ilişkilerin normalleştirilmesi gereğine 
(başta Kosova olmak üzere) en çok vurgu yapılan ülke olması bakımından 
önem taşımaktadır (http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49043&l=1, 
erişim: 27.01.2017).

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği'nin_gelecekteki_genişlemesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği'nin_gelecekteki_genişlemesi
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=267&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=267&l=1
http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282
http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği'nin_gelecekteki_genişlemesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği'nin_gelecekteki_genişlemesi
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45465&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45465&l=1
http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282
http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49043&l=1
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4.5. Arnavutluk
Diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte Arnavutluk Haziran 2003 

Selanik Zirvesi’nde potansiyel aday ülke olarak kabul edilmiş ve 2009 
yılında AB üyeliği için resmen başvuruda bulunmuştur. 2012 yılı Ekim 
ayında Komisyon, yargı ve kamu yönetimi reformu ile parlamento 
ile ilgili kural ve prosedürlerin revizyonu konularına bağlı olarak 
Arnavutluk’a adaylık statüsünün verilmesi tavsiyesinde bulunmuştur 
(http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49992&l=1, erişim: 27.01.2017).  
27 Haziran 2014 tarihinde Arnavutluk resmen aday ülke olarak ilan 
edilmiştir. (http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282, erişim: 27.01.2017). 
Arnavutluk 2016 yılı sonu itibariyle AB’ye aday üye statüsüyle kabul 
edilmiş olmakla birlikte, henüz AB ile karşılıklı müzakerelerin 
başlatılmadığı bir ülke görünümündedir.

4.6. Bosna-Hersek
Bosna Hersek’e Haziran 2013 tarihli Selanik Zirvesi’nde diğer Batı 

Balkan ülkeleriyle birlikte potansiyel aday ülke statüsü verilmiştir. Bosna 
Hersek ile AB arasında 2008 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması 
imzalanmış, Bosna Hersek’in Şubat 2015’de reform önceliklerini ortaya 
koyan belgeyi kabul etmesinin ardından, 16 Mart 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında söz konusu 
anlaşmanın yürürlüğe girişi onaylanmıştır. 1 Haziran 2015 tarihinde 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile Bosna 
Hersek’in AB’ye üyelik başvurusu yapmasının önündeki önemli bir 
engel aşılmıştır (http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45469&l=1, erişim: 
27.01.2017). 15 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik için 
müracaat eden Bosna Hersek’in başvurusu 20 Eylül 2016 tarihinde 
kabul edilmiştir (http://www.mfa.gov.tr/no_-230_-20-eylul-2016_-
bosna-hersek_in-ab-adaylik-basvurusunun-kabul-edilmesi-hk_.tr.mfa, 
erişim: 27.01.2017). Henüz müzakere süreci ile ilgili bir gelişme söz 
konusu değildir.

5. AB ADAY ÜLKELERİ İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ 
DEĞERLENDİRMESİ

1990 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan İnsani Gelişme 
Endeksi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini sosyo-ekonomik açıdan 
değerlendirmeyi amaç edinmiş bir endekstir. Çalışmanın kapsamı 
çerçevesinde AB aday ülkelerine ait 2015 yılı endeks sonuçları ve 
belirtilen yıla ait en iyi ve en kötü endeks değerine sahip ülkeler Tablo 
1’de gösterilmiştir.

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49992&l=1
http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=282
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45469&l=1
http://www.mfa.gov.tr/no_-230_-20-eylul-2016_-bosna-hersek_in-ab-adaylik-basvurusunun-kabul-edilmesi-hk_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-230_-20-eylul-2016_-bosna-hersek_in-ab-adaylik-basvurusunun-kabul-edilmesi-hk_.tr.mfa
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Tablo 1: İnsani Gelişme Endeksi Açısından En İyi ve En Kötü Performansa Sahip 
Ülkeler ve AB Aday Ülkeleri (2015)
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Norveç 1 0,949 81,6 12,7 17,7 67 614

Karadağ 48 0,807 76,4 11,3 15,1 15 410
Sırbistan 66 0,776 75,0 10,8 14,4 12 202
Türkiye 71 0,767 75,5 7,9 14,6 18 705
Arnavutluk 75 0,764 78,0 9,6 14,2 10 252
Bosna-Hersek 81 0,750 76,6 9,0 14,2 10 091
Makedonya 82 0,748 75,5 9,4 12,9 12 405

Orta Afr. 
Cum.

188 0,352 51,5 4,2 7,1 587

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download, erişim: 19.08.2017.                                               
2016 yılı raporunda yer alan 195 ülkeden, verileri mevcut olan 188 

ülkeye bakıldığında, 2015 yılı İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında Norveç 
0,949 ile en yüksek endeks değerine sahip,  Orta Afrika Cumhuriyeti 0,352 
ile en düşük endeks değerine sahip ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. AB 
aday ülkeleri arasında 48. sırada 0,807 endeks değeriyle Karadağ ve 66. 
sırada 0,776 endeks değeriyle Sırbistan Türkiye’nin önünde yer almaktadır.  
Türkiye ise 2015 yılında 0,767 endeks değeri ile 71. sırada yer almıştır. 
Diğer AB aday ülkeleri Arnavutluk (75. sırada), Bosna-Hersek (81. sırada) 
ve Makedonya (82. sıradalar) İnsani Gelişme Endeksi açısından Türkiye’nin 
gerisinden gelmektedir. 

Altı AB aday ülkesinin 2005-2015 yılları arasındaki İGE 
performanslarının gelişimini yıllar itibariyle görebilmek için Tablo 2’deki 
endeks değerlerinden yararlanabiliriz.
Tablo 2. AB Aday Ülkeleri İnsani Gelişme Endeksi’ndeki Değişimler (2005-2015)
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2005 0,751 0,739 0,687 0.696 0,697 0,703
2006 0,762 0,743 0,697 0,703 0,703 0,709
2007 0,774 0,749 0,705 0,713 0,710 0,714
2008 0,785 0,754 0,709 0,721 0,716 0,730
2009 0,787 0,755 0,715 0,725 0,717 0,732
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2010 0,792 0,757 0,737 0.738 0.711 0,735
2011 0,797 0,767 0,750 0.752 0.728 0,739
2012 0,799 0,766 0,754 0.759 0.735 0,741
2013 0,803 0,771 0,759 0.761 0.742 0,743
2014 0,804 0,775 0,764 0.762 0.747 0,746
2015 0,807 0,776 0,767 0,764 0,750 0,748
2005-2015 
Değişim(%)* 7,46 5,01 11,64 9,77 7,60 6,40
2005-2015 
Değişim(sıra) 2 0 9 4 14 0

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istendeks, erişim: 
05.02.2017.  http://hdr.undp.org/en/composite/trends, erişim: 07.02.2017.  *% 
değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.

İncelenen 10 yıllık dönem boyunca AB aday ülkelerinin İGE sonuçları 
her yıl itibariyle yükselen bir trend göstermiştir. İncelenen aday ülkelerden 
Karadağ ve Sırbistan 10 yıllık süreçte en yüksek endeks değerine sahip 
ülkeler olarak dikkat çekerken, 2005 yılında en düşük endeks değerine 
sahip Türkiye 2010 yılından itibaren yüksek performans sergileyerek 
Karadağ ve Sırbistan’ın ardından 3. en iyi İnsani Gelişme Endeksine 
sahip ülke olmuştur. Fakat bu sıralamadan ziyade, bakılması gereken, 
aday ülkelerin 2005-2015 aralığında gösterdikleri değişim yüzdesidir. Bu 
değerlendirme ile Türkiye’nin %11,64’lük endeks değeri artışı, diğer aday 
ülkeler içerisinde oldukça fazla dikkat çekmektedir. Ayrıca incelen yıllar 
için Endeks sıralaması pozitif yönde en çok değişen ülke Bosna-Hersek (14 
sıra ilerlemiştir) ve Türkiye (9 sıra ilerlemiştir) olmuştur.

İnsani Gelişme Endeksinin üç alt endeksinden birisi eğitim endeksidir. 
Tablo 3 AB aday ülkelerinin eğitim endeksi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 3: AB Aday Ülkelerinde Eğitim Endeksi (2005-2015)

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 0,718 0,713 0,531 0,611 0,599 0,608
2010 0,789 0,720 0,622 0,671 0,608 0,662
2011 0,792 0,745 0,645 0,702 0,650 0,667
2012 0,794 0,741 0,652 0,715 0,670 0,673
2013 0,797 0,748 0,659 0,715 0,682 0,673
2014 0,797 0,760 0,666 0,715 0,694 0,673
2015 0,797 0,760 0,668 0,715 0,694 0,673
2005-2015 
Değişim(%) 11,00 6,59 25,80 17,02 15,86 10,69
Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, erişim: 07.02.2017.

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istendeks
http://hdr.undp.org/en/composite/trends
http://hdr.undp.org/en/data
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Tüm aday ülkelerde yıllar itibariyle eğitim açısından bir gelişmenin 
yaşandığı gözlenmektedir. Eğitim endeksi en yüksek ülke Karadağ, bu ülkeyi 
sırasıyla Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya ve Türkiye 
takip etmektedir. Türkiye’nin eğitim endeksi açısından düşük performansı 
oldukça dikkat çekici ve özellikle ilgilenilmesi gereken bir durumdur. Fakat 
buna rağmen 2005-2014 aralığında eğitim endeksi açısından aday ülkelerde 
yaşanan gelişmenin % olarak ölçümleri, Türkiye’nin %25,80 oranındaki 
performans artışını ortaya koymakta, bu değer de aday ülkeler arasındaki 
en yüksek değer artışı olarak dikkat çekmektedir.

Eğitim alt endeksinin sonuçlarını daha iyi değerlendirebilmek için, bu 
endeksi oluşturan Beklenen Okullaşma Süresi ve Ortalama Okullaşma 
Süreleri’ne bakmak gerekir. Tablo 4 ve Tablo 5 bu amaçla düzenlenmiştir.

Tablo 4: AB Aday Ülkelerinde Beklenen Okullaşma Süresi (2005-2015)
Ülkeler

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 13,2 13,4 11,9 11,4 12,7 12,1
2006 13,6 13,5 12,3 11,6 12,9 12,2
2007 14,2 13,5 12,5 12,0 13,1 12,2
2008 14,6 13,6 12,5 12,2 13,3 13,0
2009 15,0 13,6 13,0 12,5 13,3 13,0
2010 15,1 13,5 13,8 13,3 13,4 12,9
2011 15,1 14,0 14,3 14,2 13,9 12,9
2012 15,1 14,1 14,4 14,2 14,2 12,9
2013 15,1 14,3 14,5 14,2 14,2 12,9
2014 15,1 14,4 14,5 14,2 14,2 12,9
2015 15,1 14,4 14,6 14,2 14,2 12,9

2005-2015 
Değişim 

(%)* 14,39 7,46 22,69 24,56 11,81 6,61

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, erişim: 07.02.2017.
 *% değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.

İncelenen dönemde yıllar itibariyle ülkelerde okullaşma sürelerinin 
arttığı gözlenmektedir. 2005 yılı itibariyle Sırbistan en iyi beklenen okullaşma 
süresine sahipken (13,4), bu ülkeyi Karadağ (13,2), Bosna-Hersek (12,7), 
Makedonya (12,1),Türkiye (11,9) ve Arnavutluk (11,4) takip etmektedir. 
İlerleyen yıllarda ise Karadağ beklenen okullaşma süresi açısından en 
iyi performansı sergilemeye başlamış ve günümüzde bu ülkeyi Türkiye, 
Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya takip eder hale gelmiştir. 
2005-2015 dönemsel değişim oranları Türkiye’nin, Arnavutluk hariç diğer 
aday ülkelere göre, yüksek performansını (%22,69) göstermektedir. Fakat 
buna rağmen bu performansın yeterli olmadığı da gözlenmektedir.

http://hdr.undp.org/en/data
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Tablo 5: AB Aday Ülkelerinde Ortalama Okullaşma Süresi (2005-2015)

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 10,5 10,2 6,0 8,8 7,4 8,2
2006 10,7 10,2 6,1 8,9 7,4 8,4
2007 10,8 10,2 6,2 8,9 7,5 8,5
2008 10,9 10,2 6,5 9,0 7,6 8,7
2009 11,0 10,3 6,6 9,0 7,7 8,9
2010 11,1 10,4 7,2 9,1 7,1 9,1
2011 11,2 10,7 7,4 9,3 7,9 9,3
2012 11,2 10,5 7,6 9,6 8,3 9,4
2013 11,3 10,5 7,7 9,6 9,7 9,4
2014 11,3 10,8 7,9 9,6 9,0 9,4
2015 11,3 10,8 7,9 9,6 9,0 9,4

2005-2015 
Değişim (%)* 7,61 5,88 31,66 9,09 21,62 14,63

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, erişim: 07.02.2017.
*% değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.

Ortalama okullaşma süresini Tablo 5 yardımıyla incelediğimizde, 
Türkiye’nin düşük performansı üzücü bir şekilde kendisini gösterir. Türkiye 
bu endeks çerçevesinde her ne kadar yıllar itibariyle iyi bir performans 
göstermiş olsa da (2005-2015 değişim oranı %31,66), 2015 yılı itibariyle 
tüm AB aday ülkeleri içerisinde en kötü performansın sahibi olmuştur. 

İnsani Gelişme Endeksinin alt endekslerinden bir diğeri Gelir Endeksidir. 
AB aday ülkelerinin Gelir Endeksine ait verileri Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6: AB Aday Ülkelerinde Gelir Endeksi (2005-2015)

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 0,714 0,696 0,757 0,642 0,666 0,685

2010 0,743 0,724 0,771 0,684 0,688 0,731

2011 0,750 0,727 0,781 0,690 0,688 0,716

2012 0,747 0,724 0,782 0,691 0,687 0,714

2013 0,753 0,728 0,785 0,695 0,691 0,718

2014 0,754 0,726 0,787 0,696 0,692 0,724

2015 0,761 0,726 0,790 0,699 0,697 0,728

2005-2015 
Değişim 

(%)* 6,58 2,87 4,36 8,88 4,65 6,28
Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, erişim: 07.02.2017.
   *% değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.

http://hdr.undp.org/en/data
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Tablo 6 Türkiye’nin tüm aday ülkeler içerisinde en iyi gelir endeksi 
değerine sahip olan ülke olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin bu üstünlüğü 
incelenen yıllar itibariyle hep kendisini göstermiştir.  Fakat 2005-2015 aralığı 
gelir endeksi değişim oranlarına baktığımızda, Türkiye’nin bu üstünlüğünü 
koruyamadığı (değişim % 4,36) ve Sırbistan hariç tüm AB aday ülkelerinin 
gelir değişim değerlerinin gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Türkiye’nin 
Gelir Alt Endeksi açısından başarısı, Türkiye’nin sahip olduğu kişi başına 
gayri safi gelirinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat değişim 
oranlarındaki daralma bir sıkıntının habercisi olabilir. Bu durumu Tablo 
7’den takip etmek mümkündür.

Tablo 7. AB Aday Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Cinsinden Kişi Başına 
Gayri Safi Gelir (GNI)  (Sabit 2011 Uluslararası $) (2005-2015)

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 11326 10048 14976 7022 8197 9289
2006 12346 10513 15811 7546 8591 9879
2007 13567 11438 16381 8087 9123 10048
2008 14525 12156 16285 8627 9680 10965
2009 13501 11991 15267 8844 9433 10958
2010 13684 12026 16482 9283 9484 11230
2011 14330 12287 17630 9614 9498 11433
2012 14051 12073 17703 9722 9417 11317
2013 14577 12353 18074 9932 9702 11603
2014 14731 12190 18312 10007 9764 12052
2015 15410 12202 18705 10252 10091 12405
2005-2015 
Değişim 
(%)* 36,06 21,44 24,90 46,00 23,10 33,55

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, 07.02.2017.
 *% değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.

2015 yılı itibariyle Türkiye’de satın alma gücü paritesi cinsinden kişi 
başına gayri safi gelir 18 bin 705 $’dır. Türkiye’yi ikinci sırada Karadağ (15 
bin 410 $), üçüncü sırada Makedonya (12 bin 190$) ve dördüncü sırada 
Sırbistan (12 bin 202 $) takip etmektedir. Arnavutluk ve Bosna-Hersek 
yaklaşık 10 bin $’lık kişi başına düşen gelirleriyle en sonda yer almaktadır. 
Ülke gelirlerindeki değişim oranlarına baktığımızda da Türkiye’nin 
azalan performansının Tablo 6’nın sonuçlarını destekler nitelikte olduğu 
görülmektedir. Türkiye’nin kişi başı GSYH değeri 2005’den 2015’e 
%24,90 oranında artarken, Arnavutluk’un %46, Karadağ’ın %36,06 ve 
Makedonya’nın %33,55 oranında artış göstermiştir. 

İnsani Gelişme Endeksinin alt endekslerinden bir diğeri de Sağlık 
Endeksi’dir. AB aday ülkelerinin Sağlık Endeksine ait verileri Tablo 8’de yer 
almaktadır.
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Tablo 8. AB Aday Ülkelerinde Sağlık Endeksi (2005-2015)

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 0,825 0,812 0,807 0,860 0,849 0,833
2010 0,848 0,831 0,833 0,875 0,860 0,842
2011 0,853 0,835 0,838 0,879 0,862 0,845
2012 0,858 0,838 0,842 0,882 0,864 0,847
2013 0,862 0,842 0,846 0,886 0,867 0,850
2014 0,865 0,845 0,851 0,889 0,869 0,852
2015 0,868 0,847 0,854 0,892 0,871 0,854

2005-2015 
Değişim 

(%)* 5,21 4,31 5,82 3,72 2,59 2,52

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, erişim: 07.02.2017.
 *% değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.

İncelenen yıllar itibariyle, Türkiye’nin ölçüm yapılan ilk yıllardaki düşük 
performansı ve aday ülkeler arasında Sağlık Endeksi değeri açısından en son 
sırada yer alıyor olması dikkat çekmektedir. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin 
sağlık açısından gelişme gösterdiği ve Sırbistan’ın önüne geçmesine rağmen, 
yine de diğer AB aday ülkelerinin gerisinde kaldığı gözlenmektedir. 
Türkiye’nin sağlık endeksindeki bu düşük performansına rağmen, diğer 
AB aday ülkelerindeki dönemsel değişim değerleri Türkiye’nin elde ettiği 
sonucun (%5,82)  altında kalmaktadır.

İnsani Gelişme Endeksinin hesaplanmasında kullanılan ve sağlık 
endeksinin değerini belirleyen (uzun ve sağlıklı yaşam süresinin 
belirleyicisi) doğuşta beklenen yaşam süresine ait gelişim trendi Tablo 9’da 
verilmiştir.
Tablo 9. AB Aday Ülkelerinde Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (yıl) (2005-2015)

Yıllar Karadağ Sırbistan Türkiye Arnavutluk
Bosna-
Hersek Makedonya

2005 73,6 72,8 72,5 75,9 75,2 74,1
2006 73,9 73,0 72,9 76,1 75,3 74,2
2007 74,1 73,2 73,2 76,3 75,4 74,4
2008 74,4 73,5 73,6 76,5 75,6 74,5
2009 74,8 73,7 73,9 76,7 75,7 74,6
2010 75,1 74,0 74,2 76,9 75,9 74,8
2011 75,5 74,3 74,4 77,1 76,0 74,9
2012 75,8 74,5 74,7 77,3 76,2 75,1
2013 76,0 74,7 75,0 77,6 76,3 75,2
2014 76,2 74,9 75,3 77,8 76,5 75,4
2015 76,4 75,0 75,5 78,0 76,6 75,5

2005-2015 
Değişim (%)* 3,80 3,02 4,14 2,77 1,86 1,89

Kaynak: http://hdr.undp.org/en/data, erişim: 07.02.2017.
*% değişmeler tarafımdan hesaplanmıştır.
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Arnavutluk’un doğuşta beklenen yaşam süresi açısından aday ülkeler 
arasında birinciliği hiç bırakmadığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan 
doğuşta beklenen yaşam süresi açısından en son sırada yer alan Türkiye’nin 
zamanla sıçrama yaptığı ve Sırbistan’ın önüne geçerken, aslında diğer AB 
aday ülkelerinin halen gerisinde yer aldığı da gözlenmektedir. Fakat asıl 
gelişmenin seyrini yaşam süresinin değişim oranlarından gözlemlemek 
gerekir. Bu sonuçlar Türkiye’nin 2005’den günümüze yaşam süresi açısından 
%4,14 oranında bir performans artışı gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Diğer ülkelerde ise değişim değeri Türkiye’deki bu değişim değerinin 
altında kalmıştır.

6. SONUÇ

Klasik kalkınma anlayışı ulusların kalkınmasını ekonomik büyüme 
ve bu büyümeyi açıklamada kullanılan nicel değerlerle açıklamayı uygun 
bulmuştur. Bu yaklaşım 1980’li yılların ardından önemini kaybetmeye 
başlamış ve yerini insani-beşeri kalkınma anlayışına terk etmeye başlamıştır. 
İnsani kalkınma ya da gelişme yaklaşımının özünde insan vardır. Ulusal 
üretimin artması ve ulusun zenginleşmesi bu anlayışa göre insani gelişme 
ile mümkün olabilir ve her şeyden önemlisi sürdürülebilir kılınabilir. 

Günümüzde sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için gerekli 
koşullardan bir tanesi belki de olmazsa olmazı küresel düzene ayak 
uydurmak ve bu sürecin dışında yer almamaktır. Ekonomik entegrasyonlar 
da bu küresel düzenin önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Dünyada 
en başarılı ekonomik entegrasyon olarak addedilen AB, 2000 sonrası 
yaşadığı genişleme süreciyle dikkat çekmektedir. İçinde Türkiye’nin de 
yer aldığı toplam 6 aday ülke (Türkiye, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, 
Bosna-Hersek, Arnavutluk) bu birlikteliğe tam üye olabilmek için AB’nin 
kapısında giriş izni beklemektedir. Bu altı ülkenin giriş vizesi ise üyelik 
sürecinin şartlarını yerine getirilmesiyle elde edilebilecektir. Bu bağlamda 
‘İnsani Gelişme Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçlar önemli göstergeler 
olarak değerlendirilmektedir. 

Birbirinin rakibi olarak da değerlendirebileceğimiz bu altı aday ülkenin 
İnsani Gelişme Endeksi çerçevesinde durumunu değerlendirdiğimiz 
çalışma sonuçları, maalesef Türkiye açısından hiç de beklediğimiz olumlu 
sonuçları yansıtmamaktadır. Türkiye sadece ‘gelir’ alt endeksinde diğer aday 
ülkelerin önünde yer almakta, gelişmenin sosyal boyutunu ortaya koyan ve 
gelişmeyi temelden güçlendirme ve sürdürülebilir kılma kabiliyetine sahip 
olan ‘eğitim’ ve ‘sağlık’ alt endekslerinde geriden gelmektedir.

 Türkiye’nin gelir alanında ortaya koyduğu başarıyı, insanların yaşam 
kalitesine yansıtamadığı aşikardır. Bu durum elde edilen ekonomik başarının 
sosyo-ekonomik boyuta taşınamadığının, en kötüsü de sürdürülebilir 
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kalkınma adına atılan adımların zayıf kaldığının bir göstergesi olarak 
alınmalıdır.  Oysa ki Türkiye’den daha düşük bir gelir seviyesine sahip 
Karadağ, gerek eğitim gerek sağlık adına elde ettiği gelişmelerle dikkat 
çekmekte ve oldukça istikrarlı bir şekilde insani gelişmesini ekonomik 
gelişme boyutuna taşımaya çalışmaktadır. Makedonya ve Sırbistan’ın da 
Karadağ’la aynı anlayış içerisinde hareket ettikleri gözlenmektedir. Bosna-
Hersek ve Arnavutluk’un ise biraz daha geriden gelmekle beraber, yeni 
düzene ayak uydurma konusunda çaba sarfettikleri görülmektedir.

Türkiye açısından olumlu olarak değerlendirebileceğimiz gelişme, 
Türkiye’nin 2005-2015 arası dönemde eğitim ve sağlık alt endekslerinde 
diğer aday ülkelere kıyasla gerçekleştirdiği yüksek performanstır. Gerek 
eğitim, gerek sağlık alanında elde edilen gelişmelerin, beşeri sermayenin 
ve beşeri kalkınmanın da yapı taşı olduğunu düşündüğümüzde, bu 
performans gerçekten sevindiricidir. Fakat unutulmaması gerekense yeterli 
olmadığı ve olmayacağıdır.

Türkiye’nin sadece AB’ye tam üyelik amacıyla değil, ülkenin sosyo-
ekonomik refah düzeyini yukarıya taşıyabilmek adına eğitim ve sağlık 
içerikli yatırım politikalarını yeniden gözden geçirmeye acil ihtiyacı 
vardır. Bu noktada atılması gereken en önemli adımın, herkesi diploma 
sahibi yapmanın ötesinde nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak 
olduğu unutulmamalı, yaşam boyu eğitim ve öğrenme felsefesi sadece lafta 
kalmamalı, uygulama alanına mutlaka taşınmalıdır. Günlük gelip geçici 
politikalar yerini kalıcı uzun vadeli politikalara bırakmak zorundadır. 
Eğitim alanında elde edilen başarı, zaten sağlık alanındaki başarıları da 
tetikleyecektir. Sonuç ise sürdürülebilir kalkınma olarak hayat bulacaktır.
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ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNİN REKABET GÜCÜ: 
HOLLANDA – TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

COMPETITIVE POWER OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS 
SECTORS: A COMPARISON BETWEEN TURKEY AND 

NETHERLANDS

Oğuzhan TÜRKER1

ÖZET

Et ve süt ürünleri sektörleri, tarım sektörünün en yüksek toplam hasılaya 
sahip alt sektörlerini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin et ve süt 
ürünleri sektörlerinde rekabet gücünün gelişimini ortaya koymak ve Hollanda’yla 
karşılaştırmaktır. Tarım sektöründe ve tarım ihracatında büyük bir paya sahip olan 
Hollanda ile karşılaştırma yapılması çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Türkiye 
ve Hollanda’nın et ve süt ürünleri endüstrilerinin rekabet gücünde meydana gelen 
değişim, SITC’de yer alan ürün gruplarına göre incelenmiştir. 1989-2016 dönemi 
itibariyle yapılan analizde “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler” yöntemi 
kullanılmıştır. Analizlerden iki önemli sonuca ulaşılmıştır. Birincisi, Türkiye hem 
et ve et ürünleri hem de süt ve süt ürünleri ihracatında karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip değildir. İkincisi ise, Hollanda her iki sektör ihracatında oldukça yüksek bir 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Et ürünleri, süt ürünleri, açıklanmış karşılaştırmalı 
üstünlük, rekabet gücü, Türkiye, Hollanda.

ABSTRACT

Meat and diary products sectors are the sub-sectors of agricultural sector which 
have the highest total products. The aim of this paper is to present the change of 
the competitive power of meat and dairy products sectors and to compare with 
Netherlands. This study has an importance, because of making a comparison with 
Netherlands which has a big share of agricultural sector and agricultural exports. 
The change of the meat and dairy products industry’s competitive power of Turkey 
and Netherlands was examined in regards of product groups which are in SITC 
classification. In this analysis, Revealed Comparative Advantage method was used 
to measure the competitive power for the period of 1989-2016. There have been 
found two important results from the analyses. First, Turkey has no comparative 
advantage for the exports of meat and dairy products. Second, Netherlands has a 
strong comparative advantage for both of these sectors.

Keywords: Meat products, dairy products, revealed comparative advantage, 
competitive power, Turkey, Netherlands.

1  Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Bölümü.
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1. GİRİŞ

Ekonomik gelişmenin sağlanması bütün ülkeler için ana sorunlardan 
biridir. Gelişmekte olan ülkeler, sürdürülebilir kalkınmayı temel 
amaçlarından biri haline getirirken, gelişmiş ülkeler ise sürdürülebilir 
büyümeyi muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Sürdürülebilir kalkınma 
göstergeleri içerisinde, sürdürülebilir bir üretim ve tüketim önem arz 
etmektedir. Ekonomik gelişmenin başlangıç aşamalarında, ucuz hammadde 
ve işgücü, düşük teknoloji ve düşük sermaye birikimiyle üretim imkanı 
vb. gibi nedenlerle ülkeler, üretim ağırlığını genellikle tarım ürünlerine 
vermektedir. Bu açıdan bakıldığında, bütün ülkelerde hayvancılık, tarım 
sektörünün ve tarıma dayalı ekonominin en yüksek toplam hasılaya sahip 
alt sektörünü oluşturmaktadır.

Ayrıca dünya nüfusundaki artışla birlikte, yeterli beslenme ve gıda 
sorunu da artmaktadır. Hem gelişen hem de gelişmiş ülkeler, insanların 
dengeli beslenmesi, yeterli hayvansal protein alması gibi hususlara öncelik 
vermişlerdir. Dolayısıyla, gelişen teknoloji ve sanayileşme politikalarına 
rağmen hayvancılık sektörü stratejik önemini korumuştur.

Türkiye’de et sanayinin geçmişi Belediye Mezbahaları üretimine 
dayanmaktadır. Belediye Mezbahaları, 1930 yılında yayınlanan 1580 sayılı 
Belediye Kanununun ilgili maddesi hükmü kapsamında Belediyelerce 
kurulmuştur. Hayvancılık sektörünün sanayi yönünde ele alınması ise 
ilk olarak 1936’da düzenlenen Sanayi Kongresi’nde karara bağlanmıştır 
(Ertuğrul, 2000: 1-2).

Hollanda Konya’dan sadece 3 bin km2 fazla bir yüz ölçüme (41.543 
km2) ve 451 km kıyı şeridine sahiptir. 2016 yılı verilerine göre yaklaşık 770 
milyar $ milli gelir, 45.000 $ kişi başına gelir ve 17 milyonluk nüfusla küçük 
ama gelişmiş bir Avrupa ülkesidir. Hollanda Kuzey Denizinde zengin 
petrol rezervlerine sahip olmakla birlikte, bu rezervlerin miktarından çok 
daha fazla doğalgaz kaynaklarına sahiptir (ASO, 2016: 4). 1959 yılında 
petrol ve doğalgaz yataklarının bulunmasından sonra, petrol ve gaz üretimi 
GSYİH’ye en büyük katkıyı sağlamış, en fazla ihracat gerçekleştirilen 
ikinci sektör haline gelmiştir. Petrol ve doğalgaz rezervlerine güvenerek 
sanayi geliştirilememiş ve bu durum “Hollanda Hastalığı” olarak da 
adlandırılmıştır (Philippot vd., 2011: 3). 

Hollanda ekonomisinde tarımın çok önemli bir yeri vardır. Hollanda, 
ABD’nin ardından dünyanın ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır. Yüz 
ölçümü ve tarımsal alanları küçük olmasına rağmen, tarımda kullanılan ileri 
teknoloji ve makineler ülkeyi dünyanın en önemli ihracatçılarından birisi 
yapmıştır (ETO, 2014: 17). Geleneksel olarak güçlü bir tarım sektörüne 
sahip olan Hollanda’da araştırma ve geliştirme çalışmalarına ciddi bir önem 
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verilmektedir. Bu sayede hektar başına alınan ürünün yüksekliği dikkat 
çekmektedir. Tarımsal üretimin büyük bölümünü ihraç eden Hollanda, tarım 
ve bahçecilik-çiçekçilik ürünlerinin ihracatında Avrupa’da birinci, dünyada 
üçüncü sıradadır (İTKİB, 2009: 11). Son derece mekanize tarım sektörü 
işgücünün yalnızca % 2’sini istihdam etmekle birlikte gıda işleme sanayisi 
ve ihracat için önemli miktarda üretim gerçekleştirmektedir (İTO, 2016: 2).

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin et ve süt ürünleri sektörlerinde rekabet 
gücünün gelişimini ortaya koymak, dünya tarım ve gıda ihracatı bakımından 
önemli bir yeri olan Hollanda’yla karşılaştırmaktır. Hollanda’nın 2016’da 
85 milyar Avro’luk tarım ve gıda ihracatı bulunmaktadır. Çalışma, tarım 
sektöründe ve ihracatında böylesine büyük bir paya sahip olan Hollanda ile 
karşılaştırma yapılması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 
et ve süt ürünleri sektörlerinin rekabet gücünü inceleyen çalışma sayısı 
azdır. Bu da çalışmanın bir diğer önemini göstermektedir.

Çalışma, 1989-2016 dönemi itibariyle incelenerek zaman bakımından; 
sadece et ve süt ürünlerinin rekabet gücü ele alınarak konu bakımından 
ve Türkiye ile Hollanda karşılaştırması yapılarak mekan bakımından 
sınırlandırılmıştır.

Çalışmada ilk olarak, Türkiye ve Hollanda’nın et ve süt ürünleri 
sektörü hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Türkiye’de et ve süt ürünleri 
sektörlerinin sorunlarına değinilmiştir. Ardından literatür özeti, veri seti ve 
yöntem açıklanmıştır. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemine 
göre, Türkiye ve Hollanda’nın söz konusu sektörlerdeki rekabet gücü 
bulgularından sonra sonuç kısmı yer almıştır.

2. TÜRKİYE ve HOLLANDA’NIN ET VE SÜT ÜRÜNLERİ 
SEKTÖRÜ

Tablo 1’de Türkiye ve Hollanda’daki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları 
gösterilmiştir. Büyükbaş hayvan sayıları sığır ve manda toplamından; 
küçükbaş hayvan sayıları ise koyun ve keçi toplamından oluşmaktadır. 
Tabloya göre 2010 yılında Türkiye’de 10,8 milyon, Hollanda’da ise 3,9 
milyon baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan sayısı ise 
Türkiye’de 26,9 milyon, Hollanda’da ise 1,4 milyon baştır. 2010’dan 2016’ya 
gelindiğinde, Hollanda’da zaman zaman iniş çıkışlar yaşansa da, her iki 
ülkede hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan sayıları artış göstermiştir. 
2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı Türkiye’de 14,1 milyon başa, Hollanda’da 
4,2 milyon başa yükselmiştir. Aynı yılda küçükbaş hayvan sayısı Türkiye’de 
41,9 milyon başa, Hollanda’da ise 1,5 milyon başa yükselmiştir. Tablodaki 
verilere göre Türkiye’nin hayvan sayısında yaşanan artışların, Hollanda ile 
karşılaştırıldığında hem miktar olarak hem de oransal olarak daha yüksek 
olduğu dikkati çekmektedir.
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Tablo 1: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları (1000 Baş)
Yıllar TÜRKİYE HOLLANDA

Büyükbaş Küçükbaş Büyükbaş Küçükbaş
2010 10.811,2 26.922,8 3.975,2 1.482,3
2011 11.454,5 29.382,9 3.885,4 1.468,8
2012 12.484,0 32.309,5 3.879,3 1.439,5
2013 14.022,3 35.782,5 3.999,2 1.446,1
2014 14.532,8 38.509,8 4.169,0 1.517,0
2015 14.344,9 41.485,2 4.315,0 1.500,0
2016 14.127,8 41.924,1 4.294,0 1.544,0

Kaynak: http://www.fao.org/faostat/en/#data Erişim Tarihi: 05.03.2018

Türkiye ve Hollanda’ya ilişkin kırmızı et üretimi Tablo 2’de yer almak-
tadır. 2010 yılında Türkiye’de 618,5 bin ton kırmızı et üretilirken, Hol-
landa’da 388,6 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. 2010-2016 döneminde 
Hollanda’nın kırmızı et üretiminde iniş ve çıkışlar yaşanmıştır. Ancak 
2010 ile karşılaştırıldığında 2016’da üretimin arttığı tablodan görülmek-
tedir. Türkiye’nin üretimi ise sürekli artış göstermiştir. 2016’da Türkiye’de 
kırmızı et üretimi 2010’a göre neredeyse iki kat artarak yaklaşık 1 milyon 
tona yükselmiştir. Hollanda’nın aynı yıl üretimi ise 416 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir.

Tablo 2: Kırmızı Et Üretimi (1000 ton)
Yıllar TÜRKİYE HOLLANDA
2010 618,5 388,6
2011 644,9 381,5
2012 799,3 373,4
2013 869,2 379,1
2014 882,0 376,1
2015 1.014,9 382,5
2016 1.059,1 416,0

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat ve https://biruni.tuik.gov.tr/
medas/?kn=79&locale=tr  Erişim Tarihi: 05.03.2018

Tablo 3’te her iki ülkenin inek sütü üretimi gösterilmiştir. Tabloya göre 
2010 yılında süt üretimi Türkiye’de 12,4 milyon ton iken Hollanda’da 11,6 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de süt üretimi 2014’e kadar 
artış göstermiş, ancak daha sonraki yıllarda üretimde düşüş yaşanmıştır. 
2010 yılıyla karşılaştırıldığında ise yaklaşık %35’lik bir artışla 16,7 milyon 
tona yükselmiştir. 2010-2016 döneminde Hollanda’nın üretimi ise sürekli 
artış göstermiş ve 2016’da 14,3 milyon tona yükselmiştir. Tabloda dikkat 
çeken bir husus bütün yıllar için Türkiye’nin süt üretiminin Hollanda’dan 
yüksek olduğudur. 

http://ec.europa.eu/eurostat
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=79&locale=tr
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=79&locale=tr
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Tablo 3: İnek Sütü Üretimi (1000 ton)
Yıllar TÜRKİYE HOLLANDA
2010 12.418,5 11.626,1
2011 13.802,4 11.641,7
2012 15.977,8 11.675,4
2013 16.655,0 12.212,7
2014 16.998,8 12.473,0
2015 16.933,5 13.331,0
2016 16.786,2 14.324,0

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat ve http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_
id=1002 Erişim Tarihi: 05.03.2018

Türkiye ile Hollanda’nın et ve et ürünleri sektörüne ait dış ticaret 
değerleri Tablo 4’te yer almaktadır. Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
sayıları, kırmızı et üretimi gibi göstergeler bakımından her ne kadar 
Hollanda’ya göre üstün olsa da, dış ticaret açısından özellikle de ihracat 
olarak çok geride kalmaktadır. 

Tablo 4: Türkiye ve Hollanda’nın Et ve Et Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $)
Yıllar TÜRKİYE HOLLANDA

İhracat İthalat İhracat İthalat
2010 236,7 251,2 8.040,6 4.132,3
2011 427,7 514,8 10.579,0 5.668,4
2012 577,6 99,7 10.436,0 5.555,0
2013 672,8 29,3 11.080,8 5.686,9
2014 720,7 12,1 11.449,2 5.790,2
2015 487,9 115,5 9.369,0 5.226,5
2016 402,9 47,0 9.574,2 5.094,9

Kaynak: Birleşmiş Milletler’in Comtrade istatistiklerinden yararlanılarak yazar 
tarafından oluşturulmuştur (UN, https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 
05.03.2018).

2010 yılında Türkiye’nin ihracatı 236,7 milyon $ iken, Hollanda’nın 
ihracatı 8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu yılda Hollanda’nın 
ihracatı Türkiye’ye göre yaklaşık 34 kat daha fazladır. Türkiye’nin ihracatı 
2014’e kadar artış göstermiş, ancak bu yıldan sonra düşüşe geçmiştir. 
Türkiye’nin et ve et ürünleri ihracatı 2014’te 720,7 milyon $’a kadar 
yükselmiş; 2016’da ise 402,9 milyon $’a kadar düşmüştür. Hollanda’nın 
ihracatı için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Et ve et ürünleri ihracatı 
2014’e kadar artarak 11,4 milyar $’a kadar yükselmiştir. 2016’da ise 9,5 
milyar $’a gerilemiştir.

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002
https://comtrade.un.org/data/
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Tablo 4’e göre, iki ülkede de ithalat değerleri açısından iniş ve çıkışlar 
yaşanmıştır. 2010’dan 2016’ya kadar Türkiye’nin et ve et ürünleri ithalatı 251,2 
milyon $’dan 47 milyon $’a düşerken, Hollanda’nın ithalatı 4,1 milyar $’dan 
5 milyar $’a yükselmiştir. Bununla birlikte Hollanda’nın bütün yıllar için, 
Türkiye’nin ise 2011 dışındaki yıllarda net ihracatçı olduğu görülmektedir.

Tablo 5’te iki ülkenin süt ve süt ürünleri sektöründeki dış ticaret 
değerleri verilmiştir. Türkiye her ne kadar süt üretiminde Hollanda’dan 
yüksek rakamlara sahip olsa da ihracat açısından aynı performansı 
gösterememektedir. 2010-2016 dönemi ele alındığında, Türkiye’nin ihracatı 
324,2 milyon $’dan 612 milyon $’a; Hollanda’nın ihracatı ise 7,7 milyar $’dan 
8,4 milyar $’a yükselmiştir. 2016 yılı dikkate alındığında, Hollanda’nın süt 
ve süt ürünleri ihracatı Türkiye’den yaklaşık 14 kat daha fazladır.

Tablo 5: Türkiye ve Hollanda’nın Süt ve Süt Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $)
Yıllar TÜRKİYE HOLLANDA

İhracat İthalat İhracat İthalat
2010 324,2 139,5 7.781,8 3.289,2
2011 510,3 115,2 9.662,5 4.439,5
2012 575,9 123,6 8.961,2 4.244,2
2013 687,9 167,9 10.629,7 4.922,8
2014 749,4 203,6 10.728,3 4.825,9
2015 544,0 160,9 8.256,3 3.974,2
2016 612,6 115,6 8.428,2 3.962,0

Kaynak: Birleşmiş Milletler’in Comtrade istatistiklerinden yararlanılarak yazar 
tarafından oluşturulmuştur (UN, https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 
05.03.2018).

İki ülkede de ithalat değerleri açısından iniş ve çıkışlar yaşanmıştır. 
2010’dan 2016’ya kadar Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ithalatı 139,5 milyon 
$’dan 115,6 milyon $’a düşerken, Hollanda’nın ithalatı ise 3,2 milyar $’dan 
3,9 milyar $’a yükselmiştir. Tablodaki verilere göre, söz konusu ürün 
grubunda her iki ülkenin de net ihracatçı olduğunu söyleyebiliriz.

3. TÜRKİYE’DE ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNİN 
SORUNLARI

Türkiye’de son 15 yılda, hayvancılık konusunda çok büyük reformlar 
gerçekleştirilmesine rağmen, bu çabalar sektördeki birçok sorunu çözmeye 
yeterli olamamıştır. Irkların ıslah edilmemesi, yeterli miktarda ucuz ve 
kaliteli yem bitkisi üretilememesi gibi nedenlerle özellikle, 2007-2010 
döneminde sığır sayısı hariç hayvan sayısında ciddi oranda azalmalar 
gerçekleşmiştir. Bu durum et ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol 
açmıştır (Saygın & Demirbaş, 2017: 78)

https://comtrade.un.org/data/
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Türkiye’nin et ürünleri sektöründe yaşadığı sorunlar nedeniyle 
özellikle büyükbaş hayvancılıkta, AB ülkeleriyle rekabet edemeyeceği 
düşünülmektedir. Söz konusu sorunların başında, tarım işletmelerinin 
yapısındaki bozukluk, teknoloji kullanımındaki yetersizlik, düşük 
verimlilik gelmektedir (Bayraç & Yenilmez, 2005: 12).

Ayrıca Türkiye’de kırmızı et sanayinde faaliyet gösteren firmaların 
kapasite kullanım oranları düşüktür. Kurulu kapasitenin tam olarak 
kullanılamamasındaki nedenlerin başında, istenilen miktar ve kalitede 
hammadde temininin düzenli bir şekilde karşılanamaması gelmektedir 
(Tosun & Demirbaş, 2012: 98).

Kırmızı et sektörünün diğer bir önemli sorunu kayıt dışı kesimlerdir. 
2004 yılı verilerine göre toplam kayıt dışı üretim kırmızı et üretiminin 
yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. TÜİK 2008 yılı verilerine göre, 
Türkiye’deki yıllık et üretiminin yaklaşık 1/3’ ü kadar kırmızı et kaçak ve 
kayıt dışı olarak kesilmektedir (Kavakoğlu & Okur, 2014: 7-8).

Et üretim sektöründe belirlenen sorunlarla ilgili yapılan analizler sonucu 
öncelik sıralamasına bakılacak olursa şunlar söylenebilir: İlk sıralarda 
“girdi maliyetlerinin yüksekliği” ve “sermaye yetersizliği” bulunmaktadır. 
Bunları “barınak koşullarının yetersiz olması”, “yeterli kalite ve miktarda 
hammadde temini sorunu”, “kaliteli karkas verecek ırk kullanılmaması” ve 
“ürün fiyatlarının düşüklüğü” izlemektedir. Diğer sorunlar ise “sektörde 
yaşanan rekabet sorunları”, “entansif (profesyonel) besi hayvancılığı 
yapılmaması”, “verim düşüklüğü”, “kalifiye eleman ve bilgi yetersizliği”, 
“veteriner hizmetlerinden faydalanma imkanlarının düşük olması” ve 
“yüksek teknolojinin kullanılmaması”dır (Çakal & Sert, 2013: 8)

Süt ve süt ürünleri bakımından karşılaşılan en önemli sorunların başında 
ise, tarım ve hayvancılık sektöründe birlik olmayışı, örgütlenme çabalarının 
yokluğu, bunun neticesinde pazarlama sorunları gelmektedir. Ayrıca süt 
işletmelerinin dağınık olması, kalite düşüklüğü, fiyat istikrarsızlığı, yüksek 
maliyet, süt arz talep dengesizliği, kayıt dışılık, bilgi eksikliği, hayvan 
hastalıkları gibi birçok sorun bulunmaktadır (Turan vd., 2017: 67).

4. LİTERATÜR ÖZETİ

Et ve süt ürünleri sektörüyle ilgili üretim, tüketim, dış ticaret vb. gibi 
konuları inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu sektörün 
rekabet gücünü doğrudan ölçen ve analiz eden az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, diğer sektörlerdeki rekabet gücünü 
ölçen çalışmalar mevcuttur.

Bojnec (2003) Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin hayvansal ürünler 
ticaretindeki rekabet gücünü Yurtiçi Kaynak Maliyeti, Endüstri-içi Ticaret 
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İndeksi ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksini kullanarak 
analiz etmiştir. Analiz sonucunda bu ülkelerin, koyun ve domuz eti 
ticaretinde daha güçlü bir rekabet gücüne sahipken, sığır eti ve süt 
ihracatında düşük bir rekabet gücüne sahip oldukları ortaya konmuştur.

Atıcı vd. (2004) İhracat Performans İndeksi’ni kullanılarak bazı 
Avrupa Birliği aday ülkelerindeki seçilmiş hayvansal ürünlerin rekabet 
gücünü analiz etmişlerdir. Uygulama sonuçlarına göre,  Türkiye’nin 
hayvansal ürünlerde rekabet gücüne sahip olmadığı ortaya konmuştur. 
Ayrıca Litvanya’nın tereyağında, Macaristan’ın kümes hayvancılığında 
ve Bulgaristan’ın koyun ve keçi etinde yüksek rekabet gücüne sahip 
olduğunu bulmuşlardır.

Demirkol (2007) Türkiye’de kırmızı et üretimi ve tüketimiyle ilgili 
mikro bir analiz gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin çeşitli illerinde kırmızı et 
üreten firmalar ile İstanbul’daki tüketiciler üzerinde bir anket çalışması 
yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, yıllık kişi başına düşen dana eti 
tüketim miktarı 10,73 kg, koyun eti 2,30 kg, sakatat 1,91 kg’dır. Yıllık 
kişi başına düşen tavuk eti tüketim miktarı ise 16,93 kg’dır. Kırmızı et 
ürünleri içerisinde daha çok dana eti tüketilmektedir. Anketten elde 
edilen bir başka sonuç ise, genel et tüketiminde tavuk eti, kırmızı ete göre 
daha fazla paya sahiptir.

Heide vd. (2011) hem ulusal politikaların hem de ortak tarım politikası 
(Common Agricultural Policy) gibi Avrupa Birliği politikalarının 
Hollanda’da tarım sektörünü yönlendiren ve gelişmesini sağlayan 
faktörlerin başında geldiğini ortaya koymuştur. 

Kandanuri (2014) Hindistan’ın et ihracatında seçilmiş ülkeler 
karşısındaki rekabet gücünü, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı 
Üstünlükler indeksini kullanarak analiz etmiştir. Analizden elde edilen 
bulgulara göre, Hindistan dondurulmuş sığır eti ihracatında rekabet 
gücüne sahiptir. Ayrıca, rakip ülkelerin özellikle ABD’nin küresel et 
piyasasındaki konumunu giderek güçlendirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Ohlan (2014) Hindistan’ın süt sektörünün ihracatını Markov Zinciri 
ve Yerli Kaynak Maliyeti katsayısını kullanarak analiz etmiştir. Analizden 
elde edilen bulgulara göre, Hindistan’ın dünya süt piyasasında önemli bir 
paya sahip olduğu ortaya konmuş, rekabet gücünün arttırılması için süt 
ürünleri kalitesinin iyileştirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

Özer vd. (2014) AB ülkeleri ve AB’ye aday ülkelerin süt ve süt ürünleri 
ihracatındaki rekabet gücünü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler 
indeksini kullanarak analiz etmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre, söz 
konusu ülkelerin süt ürünleri ihracatında rekabet gücüne sahip olduğu 
ortaya konmuştur.



Uluslararası İktisat ve Ticaret Çalışmaları 763

Bojnec ve Fertö (2014) AB-27 ülkelerinin global piyasalarda et 
ihracatının rekabet gücünü incelemişlerdir. 2000-2011 dönemi için 
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Yaklaşımı’nın benimsendiği 
uygulama sonuçlarına göre, Hollanda, İrlanda, İspanya, Fransa, Belçika, 
Danimarka, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Macaristan et ihracatında 
güçlü bir rekabet gücüne sahiptir.

Bashimov (2016) Uganda süt sektörünün uluslararası rekabet 
gücünü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Ticaret Dengesi 
İndeksi’ni kullanarak, 2000-2014 dönemi itibariyle analiz etmiştir. Analiz 
sonucunda, Uganda’nın süt sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, incelenen dönemde süt sektörünün 
rekabet gücünün giderek arttığı da ulaşılan bir başka bulgudur.

Erkan (2016) 1993-2014 yılları arasında Türkiye’nin canlı hayvan, et 
ürünleri ve deniz ürünleri ihracatındaki rekabet gücünün analiz etmiştir. 
Bu kapsamda 37 ürünün ihracatına ilişkin AKÜ katsayıları Balassa 
İndeksi ve Vollrath İndeksi’ne göre hesaplanmıştır. Analiz sonucuna göre, 
Türkiye’nin söz konusu ürünlerin ihracatında ağırlıklı olarak rekabet 
gücüne sahip olmadığı ortaya konmuştur.

Turan vd. (2017) Dünyada ve Türkiye’de süt ve süt ürünlerinin üretimi, 
tüketimi ve dış ticarete etkisini incelemişlerdir. İstatistiki verilerin 
karşılaştırılması sonucunda elde ettikleri bulgulara göre, Türkiye’nin 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının yüksek bir düzeyde olmasına 
rağmen, elde edilen süt miktarının ancak tüketimi karşılayabildiğini 
ortaya koymuşlardır. Elde edilen süt ürünlerinin de kısmi olarak 
ihracatının yapılabildiğini bulmuşlardır.

Bashimov (2017a), Türkiye’nin tarımsal ürünlerdeki rekabet gücünü 
Orta Asya ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. 2001-2014 
dönemi için, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük ile açıklanmış simetrik 
karşılaştırmalı üstünlük yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, Türkiye’nin 
tarım ve gıda ürünleri ticaretinde Orta Asya ülkeleri karşısında zayıf bir 
rekabet gücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bashimov (2017b) 2000-2015 dönemi itibariyle Beyaz Rusya’nın süt 
ve süt ürünlerinin ihracat performansı ve rekabet gücü analiz edilmiştir. 
Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, Açıklanmış Simetrik 
Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Ticaret Dengesi İndeksi kullanılmıştır. 
Uygulama sonucunda, Beyaz Rusya’nın süt ve süt ürünleri ihracatında 
rekabet gücüne sahip olduğu ortaya konmuştur.
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5. VERİ SETİ VE YÖNTEM

Türkiye’nin ve Hollanda’nın et ve süt ürünleri sektörlerinin rekabet 
gücünde meydana gelen değişim, Standart Endüstriyel Mal Gruplaması’nda 
(Standard Industrial Trade Classification: SITC) yer alan alt ürün grupları 
itibariyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Rekabet gücünün ölçümünde 
“Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler” yönteminden yararlanılmıştır. 
Analizlerde veri bulunabilen 1989-2016 dönemi ele alınmıştır. Analizlerde 
kullanılan veriler, Birleşmiş Milletlerin Comtrade web sayfasından 
derlenmiştir.

SITC Rev.3’e göre dış ticarete konu olan mallar 0 ile 9 arasında kod 
verilerek sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın “0 Canlı Hayvanlar 
ve Gıda Maddeleri” grubunda et ürünleri “01 Et ve Et Ürünleri” olarak, 
süt ve süt ürünleri ise “02 Süt, Süt Ürünleri ve Yumurtalar” olarak yer 
almaktadır. 

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımı (RevealedComparative 
Advantage), ulusal rekabet gücünü belirlemede yaygın olarak kullanılan 
yaklaşımlardan biridir. Bu yaklaşımda ülkelerin belirli ürünlerdeki göreli 
ihracat performansları belirlenmeye çalışılmaktadır. İlk olarak Liesner 
tarafından ortaya atılan AKÜ, daha sonra Balassa tarafından geliştirilmiş 
ve yaygın şekilde kullanılmaktadır (Balassa, 1965). 

Balassa tarafından önerilen indeks, aşağıdaki gibi formüle edilebilir:
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Xij: i ülkesinin j malı ihracatı,

Xit: i ülkesinin toplam ihracatı,

Xwj: diğer ülkelerin j malı ihracatı

Xwt: diğer ülkelerin toplam ihracatı

olarak gösterilmektedir. Formüle göre, bir endüstrideki ihracatın, 
ülkenin toplam ihracatı içindeki payı hesaplanıp, aynı endüstrideki dünya 
ihracatının, toplam dünya ihracatı içindeki payına oranlanmaktadır.

Genel olarak, AKÜ endeks değerinin birden büyük olması, ülkenin 
ilgili mal grubu veya sektörde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu 
göstermektedir. Endeks değerinin birden küçük çıkması ise, ilgili ülkenin o 
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mal grubu ya da sektörde rekabet gücüne sahip olmadığını ifade eder.

Balassa’nın AKÜ katsayısı ayrıntılı olarak 4 aşamada yorumlanabilir:

i) 0 < AKÜ ≤ 1 ise, karşılaştırmalı üstünlük yoktur. 

ii) 1 < AKÜ ≤ 2 ise,  zayıf bir karşılaştırmalı üstünlük vardır. 

iii) 2 < AKÜ ≤ 4 ise, orta derecede karşılaştırmalı üstünlük vardır. 

iv) AKÜ > 4 ise, güçlü bir karşılaştırmalı üstünlük vardır.

6. AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER 
ENDEKSİ UYGULAMASI

Türkiye ve Hollanda’nın “et ve et ürünleri” ile “süt ve süt ürünleri” 
ihracatının rekabet gücü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük indeksine 
göre hesaplanmış ve indeks rakamları Tablo 6’da sunulmuştur.

Et ve et ürünleri sektörü dikkate alındığında 1989-2016 döneminde, 
indeks değeri birden küçük olduğu için Türkiye’nin bu ürün grubunda 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı görülmektedir. 1989 yılında 0,28 
olan AKÜ değeri 2016 yılında 0,33 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin et 
ve et ürünleri sektöründe, analiz dönemi boyunca en yüksek değere 0,57 
rakamıyla 2013 yılında ulaşmıştır. Bu değer bile karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olmaktan çok uzak olduğunu göstermektedir. Hollanda’nın analiz 
dönemi boyunca et ve et ürünleri sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hollanda, en yüksek değere 4,28’lik rakamla 
analiz döneminin başlangıcı olan 1989 yılında ulaşmıştır. En düşük değer 
ise 2,28’lik rakamla 2010 yılına aittir. Hollanda 1989-1992 arasında indeks 
değerleri 4’ten büyük olduğu için güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahipken, 1993-2016 döneminde, 2 ile 4 arasında olduğu için orta derecede 
bir karşılaştırmalı üstünlük elde etmiştir.

Süt ve süt ürünleri ele alındığında, Türkiye’nin 1989-2016 döneminde, et 
ve et ürünleri sektöründe olduğu gibi, yine karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olmadığı söylenebilir. Bununla beraber, özellikle son yıllara doğru indeks 
değerlerinin bire yaklaştığı görülebilir. Türkiye için indeks değerinin en 
yüksek olduğu yıl 0,91’lik rakamla 2016, en düşük olduğu yıl ise, 0,08’lik 
rakamla 1992 olmuştur. İndeks değerinin son yıllara doğru artış göstermesi 
ve bire yaklaşması, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin süt ve süt ürünleri 
sektöründe düşük de olsa, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olabileceği 
hususunda umut vaat etmektedir.
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Tablo 6: Türkiye ve Hollanda’nın Et ve Süt Ürünlerine İlişkin AKÜ İndeksleri

Sektörler / 
Ülkeler

ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Türkiye Hollanda Türkiye Hollanda

1989 0,28 4,28 0,15 6,06
1990 0,18 4,20 0,13 5,57
1991 0,11 4,02 0,09 5,39
1992 0,16 4,15 0,08 5,56
1993 0,16 3,92 0,11 5,93
1994 0,23 3,77 0,16 5,33
1995 0,11 3,42 0,18 5,07
1996 0,13 3,46 0,26 5,12
1997 0,11 3,06 0,35 4,24
1998 0,11 3,36 0,33 4,88
1999 0,08 3,64 0,23 4,80
2000 0,07 3,08 0,18 4,14
2001 0,08 2,50 0,27 3,82
2002 0,06 2,67 0,21 4,03
2003 0,07 2,65 0,21 4,18
2004 0,06 2,68 0,18 3,80
2005 0,08 2,48 0,24 3,55
2006 0,06 2,60 0,30 3,61
2007 0,07 2,67 0,36 3,31
2008 0,11 2,46 0,41 3,41
2009 0,20 2,37 0,54 3,44
2010 0,28 2,28 0,60 3,63
2011 0,42 2,81 0,80 4,25
2012 0,50 2,63 0,82 3,85
2013 0,57 2,63 0,89 4,01
2014 0,56 2,57 0,89 3,85
2015 0,41 2,53 0,81 4,05
2016 0,33 2,63 0,91 4,43

Kaynak: Birleşmiş Milletler’in Comtrade istatistiklerinden yararlanılarak yazar 
tarafından hesaplanmıştır (UN, https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 
05.03.2018).

https://comtrade.un.org/data/
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Hollanda’nın indeks değerleri inişler ve çıkışlar gösterse de, 
analiz döneminin tamamında karşılaştırmalı üstünlüğü koruduğunu 
göstermektedir. 1989-2000 arasında, güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olan ve 4’ün üzerinde seyreden indeks değerleri, 2001-2016 arasında 
bazı yıllarda 4’ün altına düşmüştür. Ancak güçlü karşılaştırmalı üstünlüğü 
hiçbir dönem kaybetmemiştir. Hollanda en yüksek indeks değerini 6,06 ile 
1989 yılında elde etmiştir. En düşük indeks değeri ise 3,31 ile 2007 yılına 
aittir. Aynı yıl Türkiye’nin indeks değeri 0,36 olarak gerçekleşmiştir. 1989-
2016 dönemi ele alındığında, Hollanda’nın süt ve süt ürünleri sektöründe 
karşılaştırmalı üstünlüğü genel olarak azalış göstermiştir. Başka bir deyişle, 
rekabet gücünün önceki dönemlere göre azaldığını söyleyebiliriz.

7. SONUÇ

Türkiye ve Hollanda’nın et ve et ürünleri sektörünün 2010-2016 
arasındaki seyrine bakıldığında, gerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
sayıları, gerekse kırmızı et üretimi açısından artış yaşandığı görülmektedir. 
Büyükbaş hayvan sayısı Türkiye’de 10,8 milyondan 14,1 milyona, 
Hollanda’da 3,9 milyondan 4,2 milyona yükselmiştir. Küçükbaş hayvan 
sayısı ise, Türkiye’de 26,9 milyondan 41,9 milyona, Hollanda’da 1,4 
milyondan 1,5 milyona yükselmiştir. Kırmızı et üretiminde de benzer bir 
durum söz konusudur. Kırmızı et üretimi Türkiye’de 618,5 bin tondan 1 
milyon tona, Hollanda’da 388,6 bin tondan 416 bin tona yükselmiştir. 

Gerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları gerekse kırmızı et üretimi 
açısında Türkiye’de gerçekleşen artışlar Hollanda’nınkinden oldukça fazla 
gerçekleşmiştir. Ancak bu artışların ihracat değerlerine yansımadığını ve 
Hollanda’nın daha düşük üretimlerle çok daha yüksek ihracat gelirlerine 
ulaştığını söyleyebiliriz. 2010-2016 arasında, Türkiye’nin et ve et ürünleri 
ihracatı 236 milyon $’dan 402 milyon $’a yükselmiştir. Bu rakamlar 
Hollanda’nın oldukça gerisindedir. Hollanda’da aynı dönemde et ve et 
ürünleri ihracatı 8 milyar $’dan 9,5 milyar $’a yükselmiştir. Türkiye’deki 
üretim düzeylerinin ihracat gelirlerine yansımamasının sebebini, üretimin 
ancak iç talebi karşılayacak düzeyde olmasına bağlayabiliriz. 

Süt ve süt ürünleri sektörünün son yıllardaki seyrine bakıldığında, 
inek sütü üretiminin Türkiye’de 2010’da 12,4 milyon ton iken 2016’da 16,7 
milyon tona yükselmiştir. Aynı yıllarda inek sütü üretimi Hollanda’da 11,6 
milyon tondan 14,3 milyon tona çıkmıştır. Süt ve süt ürünleri sektörü 
Türkiye ve Hollanda için, et ve et ürünleri sektöründeki gelişmelere paralel 
bir gelişme göstermektedir. Türkiye’nin süt ve süt ürünleri sektöründe 
2010-2016 arasındaki ihracatı 324 milyon $’dan 612 milyon $’a yükselmiştir. 
Hollanda’nın aynı dönemdeki ihracatı 7,7 milyar $’dan 8,4 milyar $’a 
çıkmıştır.  Türkiye bu sektörde de yüksek üretim düzeylerine rağmen, 
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ihracat geliri bakımından Hollanda’dan çok daha düşük seviyelerdedir. 
Aradaki farkın nedeni olarak, yine iç talebin yüksek olmasını gösterebiliriz.

Et ve et ürünleri sektörü dikkate alındığında 1989-2016 döneminde, 
indeks değeri birden küçük olduğu için Türkiye’nin bu ürün grubunda 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı görülmektedir. Hollanda’nın 
ise, 1989-1992 arasında indeks değerleri 4’ten büyük olduğu için güçlü 
bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, 1993-2016 döneminde, 2 ile 4 
arasında olduğu için orta derecede bir karşılaştırmalı üstünlük elde ettiği 
ortaya konmuştur. 

Süt ve süt ürünleri ele alındığında, Türkiye’nin 1989-2016 döneminde, et 
ve et ürünleri sektöründe olduğu gibi, yine karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olmadığı ortaya konmuştur. Bununla beraber, özellikle son yıllara doğru 
indeks değerlerinin bire yaklaştığı görülebilir. İndeks değerinin son yıllara 
doğru artış göstermesi ve bire yaklaşması, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin 
süt ve süt ürünleri sektöründe düşük de olsa, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olabileceği hususunda umut vaat etmektedir. Hollanda’nın indeks değerleri 
inişler ve çıkışlar gösterse de, analiz döneminin tamamında karşılaştırmalı 
üstünlüğünü koruduğu ve güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 
ortaya konmuştur.

Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’nin gerek et ve et ürünleri sektöründe, 
gerekse süt ve süt ürünleri sektöründe Hollanda’dan oldukça düşük bir 
rekabet gücüne sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu sektörlerin 
sorunlarının başında, girdi maliyetlerinin yüksekliği, sermaye yetersizliği, 
kalite düşüklüğü, fiyat istikrarsızlığı, kayıt dışılık ve bilgi eksikliği 
gelmektedir. Ayrıca çok sayıda, küçük ölçekli aile işletmeciliği şeklindeki 
yapısı üretici birliklerinin oluşumunu ve sürekliliğini zorlaştırmakta, 
tarım ve hayvancılık sektöründe birlik halinde hareket edilememesine 
neden olmaktadır. İlgili sektörlerde ortaya çıkan yapısal sorunların önüne 
geçmek için öncelikle verimliliğinin artırılarak etkin işleyişin sağlanması 
gerekmektedir. Kısa vadede özellikle kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne 
geçilmesi için ithalat seçenek olarak kullanılabilir. Orta vadede ise teşvik 
politikalarının artırılması ve yaygınlaştırılması, sektörde daha fazla üretim 
ve dolayısıyla daha düşük fiyatı beraberinde getirecektir.



Uluslararası İktisat ve Ticaret Çalışmaları 769

KAYNAKÇA

ASO, Ankara Sanayi Odası, (2016), Hollanda Krallığı Ülke Notu, http://www.aso.
org.tr/wp-content/uploads/2017/09/hollanda.pdf  Erişim Tarihi: 10.02.2018

ATICI, C.; Armağan, G. ve Szovics, P., (2004), “The Competitiveness of Livestock 
Sector in Some Selected European Union Candidate Countries”, ADÜ 
Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 1 (1), pp. 23-27.

BALASSA, B., (1965), “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”, 
Manchester School of Economic and Social Studies, 33, pp. 99–124.

BASHIMOV, Güçgeldi, (2016), “Doğu Afrika’da Süt Sektörünün Dış Ticaret Yapısı: 
Uganda Örneği”, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, Cilt. 
2, Sayı. 2, ss. 66-74.

BASHIMOV, Güçgeldi, (2017a), “Türkiye’nin Tarımsal Ürünlerdeki Rekabet Gücü: 
Orta Asya Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Analizi”, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri 
Dergisi, 4(4), ss. 393–401.

BASHIMOV, Güçgeldi, (2017b), “Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve 
Rekabet Gücü”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 3, ss. 71-86.

BAYRAÇ, H. Naci ve Yenilmez, Füsun, (2005), Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin 
Karşılaştırması,  http://www.turkvet.biz/yazi/ab_ve_turk_tarimi.pdf 
Erişim Tarihi: 10.02.2018.

BOJNEC, S. and Ferto, I., (2014), “Meat Export Competitiveness of European 
Union Countries on Global Markets”, Agricultural and Food Science, 23, pp. 
194-206. 

BOJNEC, S., (2003), “Three Concepts of Competitiveness Measures for Livestock 
Production in Central and Eastern Europe”, Agriculturae Conspectus 
Scientificus, Vol. 68 (3), pp. 209-220.

ÇAKAL, Mehmet Ali ve Sert, Fatih, (2013), Doğu Anadolu Bölgesi Et ve Et Ürünleri 
Stratejisi, http://kudaka.org.tr/apb/tarim_raporlari/tra1_bolgesi_et_ve_
et_urunleri_sektoru_strateji_dokumani.pdf  Erişim Tarihi: 10.02.2018.

DEMİRKOL, Celal, (2007), Türkiye’de Kırmızı Et Sektörünün Sanayici ve Tüketici 
Düzeyinde Analizi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tekirdağ,143s.

ERKAN, Birol, (2016), “Türkiye’nin Canlı Hayvan, Et ve Deniz Ürünleri 
İhracatındaki Rekabet Gücünün Analizi”, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Araştırmaları Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 7, 2016, ss. 1843-1864.

ERTUĞRUL, Erdal, (2000), Et ve Et Ürünleri, Türkiye Kalkınma Bankası, http://
www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/SA/2000-SA/SA-00-03-06_
Et_ve_Et_Urunleri_Sektoru.pdf  Erişim Tarihi: 05.03.2018.

 ETO, Eskişehir Ticaret Odası, (2014), Hollanda’nın Ekonomik Yapısı ve Türkiye 
ile Ticari İlişkileri, http://www.etonet.org.tr/uploads/hollanda.pdf Erişim 
Tarihi: 11.02.2018

http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/hollanda.pdf
http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/hollanda.pdf
http://dergipark.gov.tr/ijaws
http://www.turkvet.biz/yazi/ab_ve_turk_tarimi.pdf
http://kudaka.org.tr/apb/tarim_raporlari/tra1_bolgesi_et_ve_et_urunleri_sektoru_strateji_dokumani.pdf
http://kudaka.org.tr/apb/tarim_raporlari/tra1_bolgesi_et_ve_et_urunleri_sektoru_strateji_dokumani.pdf
http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/SA/2000-SA/SA-00-03-06_Et_ve_Et_Urunleri_Sektoru.pdf
http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/SA/2000-SA/SA-00-03-06_Et_ve_Et_Urunleri_Sektoru.pdf
http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/SA/2000-SA/SA-00-03-06_Et_ve_Et_Urunleri_Sektoru.pdf
http://www.etonet.org.tr/uploads/hollanda.pdf


SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V770

HEIDE, C. Martijn Van Der; Silvis, Huib J. and Heijman, Wim J.M., (2011), 
“Agriculture in the Netherlands: Its Recent Past, Current State and 
Perspectives”, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, pp. 23-28.

İTKİB, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, (2009), İhracat 
Sektörleri Açısından Hollanda, http://www.idmib.org.tr/download/files/
downloads/bilgibankasi/raporlar/hedef-pazar-raporlari/hollanda_raporu.
pdf Erişim Tarihi: 11.02.2018

İTO, İzmir Ticaret Odası, (2016), Hollanda Ülke Profili, http://izto.org.tr/demo_
betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1504684953.pdf  Erişim 
Tarihi: 11.02.2018

KANDANURI, V., (2014), “Comparative Advantage of India in Buffalo Meat 
Exports vis-à-vis Major Exporting Countries”, Research Journal of 
Management Sciences, Vol. 3 (2), pp. 8-14.

KAVAKOĞLU, Handan ve Okur, Yasemin, (2014), Kırmızı Et Üretim ve 
Tüketimi Üzerine Sektör Analizi, https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/
K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20%C3%9Cretim%20ve%20
T%C3%BCketimi.pdf Erişim Tarihi: 16.02.2018

OHLAN, R., (2014), “Competitiveness and Trade Performance of India’s Dairy 
Industry”, Asian Journal of Agriculture and Development, Vol. 11 (2), pp. 
17-38.

ÖZER, O. O.; Armağan, G. ve Özden, A., (2014), “The Analysis of Competitive 
Power of EU States and Candidate States in Foreign Trade of Dairy 
Products”, Advances in Applied Agricultural Science, Vol. 2 (12), pp. 27-31.

PHILIPPOT, Audrey; Aguilar, Francisco; Zou, Linda; Gupta, Niyati and Liu, 
Zhen (2011), Competitiveness Analysis of The Netherlands and the Dutch 
Dairy Cluster, https://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-
harvard/Documents/pdf/student-projects/Netherlands_Dairy_2011.pdf  
Erişim Tarihi: 08.01.2018.

SAYGIN, Özge ve Demirbaş, Nevin, (2017), “Türkiye’de Kırmızı Et Sektörünün 
Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri”, Hayvansal Üretim, 58(1), ss. 74-80.

TOSUN, Duygu ve Demirbaş, Nevin, (2012), “Türkiye’de Kırmızı Et ve Et Ürünleri 
Sanayiinde Gıda Güvenliği Sorunları ve Öneriler”, Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt. 26, Sayı. 1, ss. 93-101.

TURAN, Zübeyir; Şanver, Dilek ve Öztürk, Kezban, (2017), “Türkiye’de Hayvancılık 
Sektöründen Süt İnekçiliğinin Önemi ve Yurt içi Hasılaya Katkısı ve Dış 
Ülkelerle Karşılaştırılması”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 
10, Sayı. 3, ss: 60-74.

http://www.idmib.org.tr/download/files/downloads/bilgibankasi/raporlar/hedef-pazar-raporlari/hollanda_raporu.pdf
http://www.idmib.org.tr/download/files/downloads/bilgibankasi/raporlar/hedef-pazar-raporlari/hollanda_raporu.pdf
http://www.idmib.org.tr/download/files/downloads/bilgibankasi/raporlar/hedef-pazar-raporlari/hollanda_raporu.pdf
http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1504684953.pdf
http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1504684953.pdf
https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20%C3%9Cretim%20ve%20T%C3%BCketimi.pdf
https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20%C3%9Cretim%20ve%20T%C3%BCketimi.pdf
https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20%C3%9Cretim%20ve%20T%C3%BCketimi.pdf
https://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-harvard/Documents/pdf/student-projects/Netherlands_Dairy_2011.pdf
https://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-harvard/Documents/pdf/student-projects/Netherlands_Dairy_2011.pdf


Uluslararası İktisat ve Ticaret Çalışmaları 771

DOĞAL KAYNAKLAR: AVANTAJ MI-LANET Mİ? 

NATURAL RESOURCES: ADVANTAGE OR CURSE?

Celal KIZILDERE1

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, çoğu anlaşmazlıkların temelinde yatan ve daha çok 
ekonomik nedenlere dayalı olan sorunlar ile ilgili, doğal kaynaklar özelinde 
bir değerlendirme yapmaktır. Çünkü günümüzde, doğal kaynaklar aracılığı 
ile belli bir gelişimi yakalamış olan uluslararası ekonomiler, doğal kaynakların 
fiyatındaki düşüşler ile birlikte, ekonomik bir takım sorunlar ile karşı karşıya 
kalmışlardır.  Dolayısıyla, tarih boyunca bu kaynakları elinde bulunduran 
ülkelerin makroekonomik göstergeleri, söz konusu ülkelerin genellikle aleyhine 
olacak şekilde bir seyir izlemiştir. Özellikle son dönemlerde, doğal kaynaklardan 
elde edilen gelirler, otoriter rejimlerin doğuşuna ve fakir halk topluluklarına sebep 
olmuştur. İşte doğal kaynakların ortaya çıkardığı bu olumsuz etkilere ekonomi 
literatüründe, doğal kaynakların laneti denilmektedir. 

Ayrıca doğal kaynakların ekonomik kalkınma üzerinde de olumsuz etkileri 
vardır. Çünkü bu kaynakları elinde bulunduran ülkeler, gittikçe demokratik 
yönetimden uzaklaşıp, daha otokratik bir yapıya bürünürler. Dolayısıyla, 
ekonomide kullanılacak veya yatırım yapılacak daha verimli ve etkin bir alan 
olmadığından, vatandaşlar tarafından elde edilen gelirler, doğrudan devletin 
kontrolüne girmiş olacaktır. Bu durum, toplumun daha durağan olmasına yol 
açarak onları, devletten gelecek olan komutlara uymasını dolayısıyla, devletin 
otoriterleşmesini hızlandıracaktır. Kim bilir belki de gelinmek istenen nokta tam 
da burasıdır.   

İşte bu çalışmada da, bu denli grift olan Doğal Kaynakların Laneti olgusu, 
teorik çerçevede ele alınarak, doğal kaynaklara sahip olmanın avantaj mı yoksa 
dezavantaj mı olduğu tartışılmaya çalışılmıştır. Ayrıca doğal kaynak zenginliğinin 
ekonomik büyümeye etkisi, kuramsal ve ampirik mekanizmalar gözden geçirilerek 
incelenmiştir. Genel olarak doğal kaynak bağımlılığının özellikle gelişmekte olan 
ekonomilerde ekonomik büyüme üzerine olumsuz bir etkisi olduğu görüşünün 
devam ettiği iddiası kabul edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Doğal Kaynak, Lanet, Zenginlik

1     Dr. Öğr. Üyesi,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, celalkzldere@gmail.com
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ABSTRACT 

The intention of this study is to make an assessment of natural resources in 
relation to problems that are most often based on disagreements and more often 
on economic grounds. Because today, international economies, which have 
achieved a certain development through natural resources, have faced economic 
problems with the decline in the price of natural resources. Thus, macroeconomic 
indicators of the countries that have retained these resources throughout history 
have followed a course that will generally be against countries. Especially in recent 
times, revenues from natural sources have led to the birth of authoritarian regimes 
and poor communities. These negative effects that natural resources reveal are 
called curses of natural resources in economic literature.

In addition, natural resources have negative effects on economic development. 
Because countries that hold these resources are increasingly moving away from 
democratic governance to a more autocratic structure. Hence, since the economy 
is not a more efficient and efficient area to be used or invested, the revenues 
obtained by the citizens will be directly controlled by the state. This will accelerate 
the authoritarianization of the state, leading society to become more stable and 
conforming to the commands coming from the state. Who knows, perhaps it is the 
point which is desired to reach.

This study discusses whether it is advantageous or disadvantageous to have 
natural resources in terms of  damnation of natural resources in the theoretical 
framework. In addition, the impact of natural resource richness on economic 
growth has been examined by examining theoretical and empirical mechanisms. It 
is generally accepted that natural resource dependence continues to be a negative 
impact on economic growth, especially in emerging economies.

Keywords: Natural Resource, Curse, Wealth

GİRİŞ

Ülkelerin sahip olduğu doğal kaynaklar, üretimin çok önemli bir 
girdi kaynağıdır. Bu nedenle ilk bakışta bu kaynakları daha fazla elinde 
bulunduran ekonomiler, bulundurmayan ekonomilere göre özellikle 
üretimde daha fazla avantaja sahip olurlar. Ancak bu her zaman öyle 
olmuyor. Çünkü söz konusu ekonomiler sürekli olarak gerek iç dinamikler 
ve gerekse dış dinamikler tarafından sürekli olarak bir uzlaşmazlık ortamına 
itiliyorlar. Zira bu kaynakların nasıl kullanıldığı ve ülke ekonomisinin çeşitli 
sektörlerini güçlendirip güçlendirmediği önem arz etmektedir. Örneğin 
doğal kaynak bakımından zengin olan bir ülke, bütün ekonomi planlarını bu 
sektöre dayalı bir şekilde oluşturuyor ve diğer hizmet ve imalat sektörlerini 
ihmal ediyorsa bu yaklaşım, hem doğal kaynak stokunun hem de diğer 
sektörlerin zamanla zayıflayarak yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, 
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sektör çeşitlendirmesi yapılmadığı için ülke ekonomisinin dayandığı doğal 
kaynağın üretildiği ve/veya kullanıldığı alanlarda çıkacak krizler ekonomiyi 
daha çok olumsuz etkileyecektir.

2001 yılından bu yana yüzlerce akademik çalışma, doğal kaynaklar 
zenginliğinin bir ülkenin yönetimini olumsuz yönde etkileme eğiliminde 
olduğu anlamına gelen doğal kaynakların laneti olgusunu incelemiştir. 
Araştırmacılar tarafından yapılan yüzlerce çalışma tarafından bir çeşit 
maden zenginliğinin örneğin petrolün, en az üç zararlı etkiye sahip 
olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Bu etkiler, otoriter rejimleri 
daha dayanıklı kılmak, bazı yolsuzluk türlerini arttırmak ve düşük ile orta 
gelirli ülkelerde şiddetli çatışmaları tetiklemeye yardımcı olmak olarak ifade 
edilebilir (Michael L. Ross, 2015). Bu nedenle akademisyenler, ülkeleri bu 
sonuçlara götüren mekanizmaları ve onları daha olası hale getiren koşulları 
anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 

Kaynak laneti, petrol ve mineraller gibi bol doğal kaynakları olan 
ülkelerin, doğal kaynaklara sahip olmayan ülkelerden daha az ekonomik 
büyüme sağladığı görüşünü savunan ekonomik bir teoridir (Auty 1990, 
Sachs ve Warner 1995, 1997, 1999). Söz konusu yazarlar aynı zamanda doğal 
kaynak lanetinin, siyasal yönetimle de ilişkili olduğunu iddia etmişlerdir. 

Kalkınmadaki birçok hayal kırıklıkları arasında belki de en çok 
konuşulan olgu, kaynak laneti olmuştur. Genellikle yoksulluk, eşitsizlik ve 
yolsuzluk bakımından ölçülen en kötü gelişme sonuçları, çoğu kez doğal 
kaynak yeteneği olan ülkelerde bulunur. Zengin petrol ve mineral yatakları 
özgürlüğe, büyümeye ve sosyal barışa katkıda bulunmak yerine sıklıkla 
bu ülkelere zulüm, sefalet ve güvensizlik getirmiştir (Stewart M.P, 2012). 
Örneğin Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde bu durum hala devam etmektedir. 
Ancak uluslararası toplum tarafından kaynak aracılığı ile ortaya çıkan 
enerji bağımlılığı ve otoriterlik arasındaki korelasyonu azaltacak somut 
adımlar atılmaya çalışılmaktadır. Küresel boyutta yapılan enerji ve petrol 
anlaşmaları bunun göstergesi olarak anlamlandırılabilir. 

Stanford Üniversitesi’nden Larry Diamond, dünyadaki petrol ve 
gazdan, en az yüzde 60 pay alan yirmi üç ülke olduğunu ve bunların 
hemen hemen hiç birisinde gerçek demokrasi olmadığını iddia etmiştir. 
Çünkü bu ülkelerde zayıf bağlantılar, kırılgan durumlar, küresel tehditler 
ve uluslararası güvenlik sorunlarının mevcut olduğuna dair birçok 
hipotez vardır. Açıkçası, kolay kaynak gelirleri, diğer üretken faaliyetlerin 
vergilendirilmesine yönelik teşvikleri azaltır ve sosyal hizmetleri etkili bir 
şekilde yürütmek için geliri kullanan hükümet ve vatandaşlar arasındaki 
hesap verebilirliğin kritik bir bağını ortadan kaldırır. Aynı gelirler yolsuzluk 
ve patronaj ağlarını kolaylaştıran şaşırtıcı zenginlikler üretir. Bununla 
birlikte, yerleşik elitlerin ve rejim destekçilerinin güçlerini konsolide eder, 
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gelir eşitsizliklerini daha da keskinleştirir ve siyasi reformu bastırır. Petrol 
açısından zengin Arap Ortadoğu tarihi, bu noktada çok iyi bir örnek teşkil 
eder (Stewart M.P, 2012).

Bu nedenle, genellikle bir lütuf olarak görülen doğal kaynak zenginliği, 
bu kaynaklara sahip olan ülkeler için sık sık bir felakete dönüşmektedir. 
Bu çelişkili ifade “Doğal Kaynakların laneti” olarak ekonomi literatürüne 
girmiştir. Aslında ilk bakışta doğal kaynaklar bir lütufmuş gibi gelebilir, 
ancak bunun böyle olmadığı yapılan bir çok teorik ve ampirik çalışmalarla 
ispatlanmıştır. Zira kaynak zengini küresel ekonomilere baktığımızda, 
bunların daha yavaş ekonomik büyüme gösterdiklerini, daha fazla yolsuzluk 
ve yoksulluk içinde olduklarını ve en önemlisi, sürekli olarak iç savaş riski 
taşıdıklarını görmek mümkündür  (Beyaz ve Bakırtaş, 2009).

Bu olumlu ve olumsuz durumlar göz önüne alınarak bu çalışmada önce 
doğal kaynakların laneti olgusu teorik açıdan ele alınmış ve bu konuda adil 
bir paylaşımın olup olmayacağı konusuna değinilmiştir. Ardından literatür 
taraması yapılarak yapılan çalışmalar ışığında konu kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de sonuç ve değerlendirme 
kısmı ele alınmıştır.

1. LİTERATÜR

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların çoğunun kavramsal ve teorik 
çerçevede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomide geniş bir literatür, 
doğal kaynak zenginliğinin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini ampirik 
olarak sorgulamıştır. Bu çalışmalardan bazılarına aşağıda değinilmiştir.

Auty RM. (1993). “Sustaining Development in the Mineral Economies: 
The Resource Curse Thesis” adlı çalışmasında, doğal mineral kaynaklarının 
her zaman arzulanan miktarda olduğuna inanıldığını söylemiştir. Ancak 
bunun her zaman geçerli olmayabileceğine dair kanıtlar olduğunu da ileri 
sürmüştür. Aslında, doğal varlıkların ekonomiye fayda getirmekten ziyade 
onları, daha çok bozduğunu ve ekonomiler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip 
olduğunu söylemiştir. 

Jeffrey D. Sachs Andrew M. Warner, (2001). “The Curse of Natural 
Resources”, adlı çalışmalarında konuyu teorik açıdan ele alarak 20. Yüzyılın 
ortalarından sonlarına doğru özellikle mineral yoğun ülkelerde, dolayısıyla 
doğal kaynak yoğun olan ülkelerde büyümenin durduğunu ve doğal 
kaynakların laneti terimine ilham kaynağı olduğunu vurgulamışlardır. 
Ayrıca bu durumun fiyatlar genel seviyesini yükselttiğini ve ampirik 
çalışmaların da söz konusu görüşü desteklediğini ifade etmişlerdir.   

Hodlar, R (2004). “The Curse of Natural Resources in Fractionalized 
Countries”, adlı çalışmasında, doğal kaynakların bazı ülkeler için bir lanet 
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diğer ülkeler için ise bir lanet olmadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda doğal 
kaynakların üretken faaliyetleri azaltıp mülkiyet haklarını zayıflattığı gerekçesi 
ile rakip gruplar arasında anlaşmazlığa sebep olabileceğini vurgulamıştır.  

Beyaz., Z, Bakırtaş., İ (2009). “Doğal Kaynaklar Temelinde İç 
Çatışmaların Ekonomik Teorisi” adlı çalışmalarında, konu ile ilgili teorik 
bilgi vermişlerdir. Doğal kaynakları, aslında bir lütuf olarak görmekle 
birlikte, onları elinde bulunduranların çoğu zaman düşük ekonomik 
büyüme, yolsuzluk ve iç savaş ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulamışlardır. 

Wick K, Bulte E. (2009). “The curse of natural resources” adlı 
çalışmalarında, doğal kaynakların varlığı ile ekonomik kalkınma arasında 
negatif bir ilişki olduğuna dair geniş bir literatür geliştirildiğini teorik 
olarak ifade etmişlerdir. Çalışmalarında kaynak lanetinin kavramsal 
açıklamasını yapmaya çalışmışlardır. Yazarlar tarafından, kaynakların 
avantaj mı yoksa lanet mi olduğu konusunda küçük bir nüans farkının 
olduğu ifade edilmiştir. 

Bermeo, S., (2011). “Foreign Aid and Regime Change: A Role 
For Donor Intent”  adlı çalışmasında, dış yardımın ve yardım alanlar 
arasındaki demokratikleşmenin olasılığı arasındaki ilişkiyi analiz etmek 
için AidData projesinin verileri kullanıldığını belirtmiştir. Yazar, daha 
önceki çalışmaların, yardımların diktatörlükleri içine alabileceğini 
ve geçiş sürecinin daha az olası olduğunu savunmuştur. Yardım ve 
demokratikleşme arasındaki bağlantının, yardım verenin özelliklerine 
bağlı olduğuna dair kanıtlar bulmuştur. Çünkü 1992’den 2007’ye kadar olan 
süreçte, demokratik bağışçılardan yardımın sıklıkla demokratik bir geçiş 
olasılığını artırdığını düşünmüştür. Bu yardımların demokratikleşmeyi ve/
veya demokratik bağışçıların, atılan demokratik bir adım doğrultusunda 
ülkeleri ödüllendirdiği düşünülmüştür. 

Sözen, vd, (2011), “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Rantiyeci 
Ekonomi Yapıları” adlı çalışmalarında, rantiyeci devlet yapısını teorik 
olarak incelemişlerdir. Sonuçta, gelirlerinin belli bir oranını (% 40) tek 
kaynaktan ve ülke dışından sağlayan devletlerin rantiyeci bir yapıya sahip 
oldukları yargısına varmışlardır.

Frankel, JA., (2012). “The Natural Resource Curse: A Survey of 
Diagnoses and Some Prescriptions”, adlı çalışmasında petrol, mineral 
veya diğer doğal kaynak zenginliğine sahip ülkeler ortalama olarak, 
bu kaynaklara sahip olmayanlardan daha iyi ekonomik performans 
göstermekte ancak, istenmeyen yan etkiler nedeni ile başarısız olduklarını 
iddia etmiştir. Ayrıca çalışmada, doğal kaynaklar laneti olgusu ile ilgili 
olarak dünya kaynak fiyatlarındaki eğilimler, kalıcı sıkışmalar, otokratik 
veya oligarşik kurumlar ve sıklıkla Hollanda Hastalığı gibi nedensellik 
kanallarının olduğundan bahsedilmiştir.  
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Gassebner, M., Lamla, MJ., Vreeland JR., (2012). “Extreme Bounds of 
Democracy” adlı çalışmalarında, demokrasinin ortaya çıkışı ve hayatta 
kalmasını ne belirliyor? Diye sorarak çalışmalarına başlamışlardır yazarlar. 
1976’dan 2002’ye kadar 165 ülkeden gelen üç milyonun üzerinde verilerle 
değerlendirme yapmışlardır. Değerlendirilen elli dokuz faktör arasında 
demokrasi üzerinde, diğer unsurların da pozitif katkısının olmasının 
yanında, en sağlam etkiyi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’nın gösterdiği 
bulgusunu elde etmişlerdir. 

Stewart, M., Patrick., (2012). “Why Natural Resources Are a Curse on 
Developing Countries and How to Fix It” adlı çalışmasında, kalkınmadaki 
çoğu sıkıntı arasında belki de hiç birisinin kaynak laneti kadar etkili 
olmadığını ifade ederek, konuyu teorik çerçevede ele almıştır. Yazara göre 
yoksulluk, eşitsizlik ve yoksulluk bakımından ölçülen en kötü gelişme 
sonuçları çoğu kez en büyük doğal kaynak yeteneği olan ülkelerde bulunur. 
Dolayısıyla bu gibi ülkelerde daha az özgürlük ve daha çok otokratik yapı 
söz konusu olur.  

Ahmadov A.K., (2013). “Oil, Democracy and Context: A Meta-
Analysis” adlı çalışmasında, konu ile ilgili teorik bilgi vererek meta-
regresyon analizini kullanmıştır. Sonuçta, dünya genelinde petrol ve 
demokrasi arasında önemli olmayan negatif bir ilişki olduğunu ifade 
etmiştir. Ayrıca petrolün, modernleşmenin iki temel kanalı olan gelir ve 
kentleşmeyi engelleyerek demokrasi üzerinde dolaylı bir olumsuz etkiye 
sahip olabileceğini vurgulamıştır.  

Michael L. Ross., (2015). “What Have We Learned About the Resource 
Curse?” adlı çalışmasında, doğal kaynakların laneti konusunda teorik bilgi 
vererek, daha önceden yapılmış olan çalışmaların bir değerlendirmesini ele 
almıştır. İncelemesi yapılan eserler aşağıda tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo.1. Literatür Araştırma 

Yazar/Yıl Konu Sonuç

Auty, (1993) Sustaining 
Development in the 
Mineral Economies: 
The Resource Curse 
Thesis

Doğal varlıkların ekonomiye fayda 
getirmekten ziyade onları, daha çok 
bozduğunu ve ekonomiler üzerinde yıkıcı bir 
etkiye sahip olduğunu söylemiştir.

Sachs ve 
Warner, 
(2001) 

The Curse of Natural 
Resources

Doğal kaynak yoğun olan ülkelerde, 
büyümenin durduğunu ve doğal kaynakların 
laneti terimine ilham kaynağı olduğunu 
vurgulamışlardır. Ayrıca bu durumun 
fiyatlar genel seviyesini yükselttiğini ve 
ampirik çalışmaların da söz konusu görüşü 
desteklediğini ifade etmişlerdir.   
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Hodlar, R 
(2004)

The Curse of 
Natural Resources 
in Fractionalized 
Countries

Doğal kaynakların bazı ülkeler için bir 
lanet, diğer ülkeler için ise bir lanet 
olmadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda 
doğal kaynakların üretken faaliyetleri azaltıp 
mülkiyet haklarını zayıflattığı gerekçesi ile 
rakip gruplar arasında anlaşmazlığa sebep 
olabileceğini vurgulamıştır.  

Beyaz., Z, 
Bakırtaş., İ 
(2009)

Doğal Kaynaklar 
Temelinde İç 
Çatışmaların 
Ekonomik Teorisi

Doğal kaynakları, aslında bir lütuf 
olarak görmekle birlikte, onları elinde 
bulunduranların çoğu zaman düşük 
ekonomik büyüme, yolsuzluk ve iç savaş ile 
karşı karşıya getirdiklerini vurgulamışlardır.

Wick K, Bulte 
E. (2009)

The Curse of Natural 
Resources

Çalışmalarında, kaynak lanetinin kavramsal 
açıklamasını yapmaya çalışmışlardır. Yazarlar 
tarafından, kaynakların avantaj mı yoksa 
lanet mi olduğu konusunda küçük bir nüans 
farkının olduğu ifade edilmiştir.

Bermeo, S., 
(2011)

Foreign Aid and 
Regime Change: 
A Role For Donor 
Intent

Yazar, daha önceki çalışmaların, yardımların 
diktatörlükleri içine alabileceğini ve 
geçiş sürecinin daha az olası olduğunu 
savunmuştur. Yardım ve demokratikleşme 
arasındaki bağlantının, yardım verenin 
özelliklerine bağlı olduğuna dair kanıtlar 
bulmuştur.

Sözen, vd, 
(2011)

Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Ülkelerinin 
Rantiyeci Ekonomi 
Yapıları

Rantiyeci devlet yapısını teorik olarak 
incelemişlerdir. Sonuçta, gelirlerinin belli 
bir oranını (% 40) tek kaynaktan ve ülke 
dışından sağlayan devletlerin rantiyeci bir 
yapıya sahip oldukları yargısına varmışlardır.

Frankel, JA., 
(2012).

The Natural Resource 
Curse: A Survey of 
Diagnoses and Some 
Prescriptions

Petrol, mineral veya diğer doğal kaynak 
zenginliğine sahip ülkeler ortalama olarak, 
bu kaynaklara sahip olmayanlardan daha iyi 
ekonomik performans göstermekte ancak, 
istenmeyen yan etkiler nedeni ile başarısız 
olduklarını iddia etmiştir.

Gassebner, 
M., Lamla, 
MJ., Vreeland 
JR., (2012)

Extreme Bounds of 
Democracy

1976’dan 2002’ye kadar 165 ülkeden gelen üç 
milyonun üzerinde verilerle değerlendirme 
yapmışlardır. Değerlendirilen elli dokuz 
faktör arasında demokrasi üzerinde, diğer 
unsurların da pozitif katkısının olmasının 
yanında, en sağlam etkiyi Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYİH)’nın gösterdiği bulgusunu 
elde etmişlerdir.

Stewart, M., 
Patrick., 
(2012)

Why Natural 
Resources Are a 
Curse on Developing 
Countries and How 
to Fix It

Yazara göre yoksulluk, eşitsizlik ve yoksulluk 
bakımından ölçülen en kötü gelişme 
sonuçları çoğu kez en büyük doğal kaynak 
yeteneği olan ülkelerde bulunur. Dolayısıyla 
bu gibi ülkelerde daha az özgürlük ve daha 
çok otokratik yapı söz konusu olur.  
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Ahmadov 
A.K., (2013)

Oil, Democracy and 
Context: A Meta-
Analysis

Sonuçta, dünya genelinde petrol ve 
demokrasi arasında önemli olmayan negatif 
bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 
petrolün, modernleşmenin iki temel kanalı 
olan gelir ve kentleşmeyi engelleyerek 
demokrasi üzerinde dolaylı bir olumsuz 
etkiye sahip olabileceğini vurgulamıştır.  

Michael L. 
Ross., (2015)

What Have We 
Learned About the 
Resource Curse?

Doğal kaynakların laneti konusunda teorik 
bilgi vererek, daha önceden yapılmış olan 
çalışmaların bir değerlendirmesini ele 
almıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1.  Doğal Kaynaklar
Doğal kaynak, meydana geliş aşamasında insanoğlunun herhangi 

bir katkısının olmadığı, doğada kendiliğinden meydana gelen zenginlik 
kaynaklarıdır2. Örnek olarak temel iktisat derslerinde anlatılan serbest 
mallar yani havayı, suyu, toprağı vb. gösterilebilir. Bu doğal kaynaklar, 
dünyada yapılan bütün faaliyetlerin temelini oluşturur. Mesela, tarım 
ve suda yapılan beşeri faaliyetlerin, aslında doğal kaynaklar üzerinden 
şekillendiği açıkça ifade edilebilir.   

2.1.1. Doğal Kaynaklanın Sınıflandırılması
Günümüzde hayatın hemen hemen her alanında kullanılan doğal 

kaynaklar, değişik ölçütler dikkate alınarak sınıflandırılabilir. Bu ayırım 
petrol, kömür, doğalgaz ve madenler gibi tükenebilen doğal kaynaklar 
ile rüzgâr, su, güneş ve dalga gibi tükenmeyen doğal kaynaklar şeklinde 
olmaktadır. 

2.1.2. Doğal Kaynakların Faydaları ve Ekonomi İlişkisi
Doğal kaynakları elinde bulunduran gelişmiş ülkeler, bu kaynaklardan 

daha fazla yararlanma yollarını aramaktadır. Örneğin Rusya’da bulunan 
petrol, doğalgaz ve madenler gibi zengin doğal kaynaklar etkin bir biçimde 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ülke, bu alanlarda dünyanın önde gelen 
ihracatçıları arasına girmiştir. Ancak bunun aksine bu kaynakları elinde 
bulunduran Afrika’nın en çok petrol üreticisi olan Nijerya gibi gelişmemiş 
ülkeler ise, teknik bilgi ve sermayeden yoksun oldukları için buralarda 
yaşam standartları oldukça düşüktür. Buradan da anlaşılıyor ki doğal 
kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile ekonomiler arasında sıkı 
bir ilişki vardır. 

2     http://dogal-kaynaklar.nedir.org/. E.T. 04.03.2018.

http://dogal-kaynaklar.nedir.org/
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Japonya gibi doğal kaynak fakiri ülkeler ise, bu açıklarını zengin iş gücü 
ve teknoloji ile kapatmaktadır. Aslında doğal kaynaklara bu derece önemli 
fonksiyonu yükleyen olgu, dünyadaki nüfus artışı ve sanayi 4.0 devriminin 
başlamasıyla ortaya çıkan teknolojik gelişmelerdir. 

Kalkınma sürecinde olan bir ülke, sürekli olarak kaynaklara ihtiyaç 
duyar. Bu kaynakların başında da yetişmiş insan gücü gelir. Çünkü doğal 
kaynakları işleyen, onlara şekil veren insandır. Dolayısıyla onların olmadığı 
bir yerde kaynakların da bir anlamı yoktur. İnsanlar doğal kaynakları 
varoluşlarından beri kullanmalarına rağmen asıl önemleri sanayi devrimi 
sonrası ortaya çıkmıştır. Nedeni ise yeni icatlar ve teknoloji ile birlikte söz 
konusu kaynakların, daha kolay ve daha rasyonel bir biçimde işlenmesidir.

Sanayideki teknik gelişmeler ve nüfusun artmasıyla birlikte günümüzde, 
doğal kaynaklara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dünya nüfusunun 
artış göstermesi yeni pazarları ortaya çıkarırken, teknoloji de seri 
üretimi tetiklemiştir. Bundan dolayı da kaynaklar son derece önemli hale 
gelmişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen doğal kaynaklar, kalkınma açısından her zaman 
faydalı olmayabilir. Çünkü bu kaynakları fazlaca elinde bulunduran ülkeler 
değil, ancak bunları rasyonel bir şekilde kullanan ve ekonominin başka 
alanlarına kanalize edip onları, o alanlarda yatırıma dönüştürebilen ülkeler 
gerçek anlamda gelişebilmektedir. Örneğin Türkiye, bu kaynaklardan 
mahrum olduğu için değil, bunları işleyecek ve daha yüksek katma değer 
üretebilecek teknik altyapıya sahip olmamasıdır. 

Yukarıda belirtilen bu olumsuzlukları kaynakların laneti olarak 
nitelendirirsek, bu olumsuzluklara bir de kaynak zengini ülkelere, 
uluslararası siyasi ve ekonomik güçlerin müdahalelerini ve kaynak ihracı 
ile ortaya çıkan dış ticaret fazlasını da ilave etmek gerekir. Örneğin, kaynak 
zengini olan Ortadoğu ve Afrika ülkelerine, Amerika’nın müdahale etmesi 
ve dış ticaret fazlası sonucunda meydana gelmesi olası olan ulusal paranın 
aşırı değerlenmesi, akabinde diğer sektörlerdeki firmaların olumsuz 
etkilenmesi, doğal kaynak laneti olarak değerlendirilebilir.  

2.2. Doğal Kaynak Laneti
Kaynak laneti, bir ülkenin doğal kaynak zenginliğinin ekonomik, sosyal 

ya da siyasi refah üzerindeki olumsuz etkileri olarak tanımlanabilir. Bu 
terim ilk olarak ekonomik coğrafyacı Richard Auty tarafından 1993’de 
kullanılmıştır. Son on yılda ise, hem akademisyenler hem de politika 
yapıcıları tarafından, kaynak açısından zengin ülkelerde, özellikle Afrika, 
Orta Doğu, Latin Amerika ve eski Sovyetler Birliği’nde geniş bir hastalık 
yelpazesini açıklamak için kullanılmıştır. 
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Kaynak lanetini durdurmak için yeni girişimler Dünya Bankası, G20 ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından başlatılmıştır. Hem ABD 
hem de Avrupa Birliği, açık bir şekilde kaynak dışa aktaran ülkelerdeki 
laneti hafifletmek için tasarlanan yeni şeffaflık yasalarını onaylamıştır 
(Michael L. Ross, 2015: 240).  

Ekonomi literatüründe geniş kabul görmüş ve gerçekçi kabul edilen 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile kaynak laneti kavramı, doğal 
kaynak bakımından zengin olan ülkelerin, kaynak fakiri olan ülkelere göre 
daha düşük bir ekonomik ilerleme gösterdiğini ifade etmektedir (Yörük, S, 
2008).  

Bolluk paradoksu olarak da adlandırılan kaynak lanetinin, kaynaklar 
üzerinde bölgesel siyasi çatışma, etnik veya dini cemaatlerin birbirlerine 
karşı olan tutumları ve fayda paylaşımında ortaya çıkan yüksek eşitsizlik 
veya yoksullaşmaktan kaynaklandığı söylenebilir.

Doğal kaynakların laneti konusundaki tartışmaların çoğunun Orta Doğu 
Ülkeleri ve Afrika ülkeleri üzerine odaklandığını görmek mümkündür. 
Çünkü kaynak zengini küresel ekonomilere bakıldığında Sudan, Angola, 
Çad ve Afrika petrol ihracatçılarının, sık sık bu lanetten acı çektiklerini 
görmek mümkün olur.

Acar (2017)’ın “Doğal Kaynakların Laneti: Karşılaştırmalı Bağlamda 
Kalkınmacı Bir Analiz” isimli kitabında belirttiği gibi, doğal kaynağa 
sahip olan ülkelerin, tarihsel olarak daha hızlı büyümesi ve gelişmesi 
beklenirken, günümüzde birçok kaynak zengini olan ülke, özellikle de 
petrole bağımlı Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin, iktisadi gelişme açısından 
geri sıralarda olduğu görülür. Özellikle demokrasisi az gelişmiş, yolsuzluk 
ve kayırmanın çok olduğu ülkelerde bu durum daha açıktır. Örneğin 
Nijerya, Zambia, Sierra Leone gibi ülkeler doğal kaynak gelirlerini verimli 
bir şekilde kullanamadıklarından tasarruflarını sürdürülebilir bir düzeye 
getirememişlerdir. Öte yandan Norveç ve Botswana gibi “başarı öyküsü” 
olarak nitelendirilebilecek deneyimler de vardır. Bu gibi ülkeler, doğal 
kaynaklarını gelecek nesillerin refahı için değerlendirebilen politika ve 
kurumlara sahip olmuşlardır.

Ayrıca Acar (2017) kitabında, doğal kaynak zengini ülkelerde bir süre 
sonra Hollanda Hastalığının görülebileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla 
bu kaynaklara sahip olmanın dezavantaja dönüşebileceği durumlara da 
değinmiştir, Acar. Örneğin 1950’lerde Latin Amerika ülkelerinin çoğunda, 
ticaret hadlerinin bu sebepten dolayı bozulduğu görülmüştür. Bu sorun, 
doğal kaynak ihracatından dolayı döviz girişi arttığından, yerli paranın 
aşırı değerlenmesi olarak karşımıza çıkar, tüketim artmaya başlar ve 
ekonomideki sermaye ve işgücü gibi üretim faktörleri geleneksel olarak 
bulundukları sektörlerden söz konusu doğal kaynakla ilgili sektörlere 
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kanalize olur. Böylelikle de tarım ve imalat sanayi gibi sektörler küçülür 
ve hatta sanayisizleşme problemiyle karşı karşıya kalınabilinir. Bunların 
yanında yolsuzluk, hükümetlerin hesap verebilirliğinin azalması, rant, 
kolaycılık ve iç savaş gibi etkenler, doğal kaynak gelirlerinin etkin ve verimli 
kullanılamamasına ya da israf edilmesine yol açar.

Ayrıca kaynak laneti fikri, siyaset bilimindeki birçok tartışmayı da 
etkilemiştir. Örneğin; demokratik geçişlerin nedenleri ( Gassebner ve 
diğerleri 2012 ), dış yardımın sonuçları ( Bermeo 2011 ve Ahmedov 2013) 
gibi çalışmalar bu konuyu ele almışlardır. Bunların yanı sıra ( Wick, 2009, 
Frankel 2012) gibi yazarlar da doğal kaynak zenginliğinin ekonomik 
büyümeyi nasıl etkilediğini sorgulamışlardır.  

2.3. Hollanda Hastalığı
Beklenmedik bir şekilde herhangi bir kaynağın bulunması sonucunda, 

üretim faktörlerinin verimli sektörlerden verimsiz sektörlere yönelmesi 
olarak tanımlanabilen Hollanda Hastalığı kavramı, 1970 yılında ilk kez 
The Economist dergisi tarafından ortaya çıkarılmıştır (Ueno, 2010). Doğal 
kaynak laneti çok çeşitli konuları tanımlamak için kullanılıyor olsa da, 
Hollanda Hastalığı daha spesifik, teknik ve ekonomik bir kavram olarak 
nitelendirilebilir. Bu nitelendirme, doğal kaynak alımından elde edilen 
milli gelirdeki artışın bir ülke ekonomisinin diğer sektörlerine zarar verdiği 
bir duruma işaret etmektedir.

Bunun nedeni, doğal kaynaklı ihracattan elde edilen gelirlerin artması, 
ihraç eden ülkenin para biriminin gerçek değerini artırma eğiliminde 
olmasıdır. Bu, ülkenin tarımsal ürünler ve mamul mallar gibi diğer 
ihracatını daha pahalı hale getirmekte ve bu nedenle dünya pazarlarında 
daha az rekabetçi olmaktadır. Bu arada ithalatlar daha ucuza gelir ve bu 
yerel üreticileri ve üreticileri zayıflatabilir. Ekonomi, bir bütün olarak, ihraç 
ettiği doğal kaynaklara aşırı bağımlı hale gelir ve bu doğal kaynaklar için 
dünya fiyatında düşüş varsa, özellikle zarar verici olabilir.

1960’lı yılların başında, Hollanda’da keşfedilen büyük doğalgaz 
kaynakları ile üretim yapısı değişmiş ve imalat sektörünün rekabet gücü 
azalmıştır. Böylece, ekonomide görülen bu bozulma sonucu kaynakların 
laneti olarak da tanımlanabilen Hollanda Hastalığı kavramı bu ülkenin 
adıyla anılmaya başlanmıştır (Stiglitz, 2012: Wijinbergen 1984). Gelişmekte 
olan ekonomilerde de sıcak para girişi ile Hollanda hastalığının farklı 
bir türü görülmüştür. Çünkü söz konusu ülkelerde, verimli sektörlerde 
daralma dönemi zaman zaman görülebilmektedir. Bu durum sıcak para 
girişinden ortaya çıkmaktadır. Özellikle, 2007’de başlayıp 2008’de ivme 
kazanan küresel kriz ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde kırılganlıklar 
daha da artmıştır (İsmail, 2010). 
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New York’taki Columbia Üniversitesi’nden Jeffrey Sachs, 1995 yılında 
yaptığı bir araştırmada, kişi başına düşen gelir ve ticaret politikaları gibi 
değişkenler göz önüne alındığında bile zengin kaynaklara sahip olan 
ülkelerin diğer yoksul ülkelerden daha yavaş büyüdüğünü göstermiştir. Bu 
duruma kayıtsız kalmayan uzmanlar, bir süre bu kaynak lanetinin ekonomik 
yönleri için düzeltmeler önermişlerdir. Bunun üzerine bazı hükümetler, 
istikrar politikalarını kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda da fiyatlar 
yüksek olduğunda elde edilen gelirlerle bir fon kurulur fiyatlar düştüğünde 
ise bu fonlar, krizi hafifletmek için kullanılır ilkesini benimsemişlerdir. 

İlke olarak iyi olan bu görüşler, gelişmiş ülkelerde bir dereceye kadar 
çalışmasına rağmen, bazı ülkelerde çalışmayabilir. Örneğin Zambiya, 
mineral ihracatını yönetmek için bir istikrar programı oluşturmuş, ancak 
1970’lerde fiyatlar şiddetlendiğinde hükümet düşürülmüştür. Aynı şekilde 
Venezuela, 1974’te El Fondo de Inversiónes adlı geleceğe yönelik bir fon 
kurmuş ve sonunda iç karışıklıktan dolayı, yerel harcamalara maruz 
kalmıştır (Sach, 2001). 

Michael Ross (2015), petrol zengini ülkelerin, yoksullara yardım 
etmekten çok kaynaklardan yoksun ülkelerin maruz kaldığı endişelerden 
bahsetmiştir. Mesela, petrol ve mineral devletlerinin, çocuk ölümleri ve 
beslenme konusunda daha kötü sonuç verdiğini, okuryazarlık ve okullaşma 
oranlarını düşürdüğünü ve BM’nin “İnsani Gelişme Endeksi” gibi önlemleri 
görece daha kötüye kullandığını gösteren kanıtlara dikkat çekmiştir. 

Yakın zamanda yapılmış bir diğer siyasi argüman, kaynakların iç savaşı 
harekete geçirdiğidir. Oxford Üniversitesi’nden Paul Collier tarafından yapılan 
bir analiz, herhangi bir beş yıllık dönem için bir Afrika ülkesinde bir iç savaş 
olasılığı, kaynak zenginlikleri bulunmayan ülkelerde % 1’den az, bu zenginlikleri 
olan ülkelerde yaklaşık % 25’e kadar değişebileceğini önermektedir.

Hollanda Hastalığına benzer durumlar, başka ülkelerde de yaşanmıştır. 
Örneğin Avustralya’da maden, İngiltere ve Norveç’te petrol bulunması ile 
birlikte, ilgili sektörler gelişme kaydederken, diğer sektörler dışlanmıştır. 
Dışlama etkisi ile birlikte üretim yapısı değişmiş, faktörler doğal kaynak 
ihracatıyla ilgili alanlara kaydırılmıştır. Bu durum ise, dışlamanın olduğu 
sektörlerde verimin azalmasına ve rekabet gücünün zayıflamasına yol 
açmıştır. Bu açıdan Rusya, ilgili konuya en iyi örnek gösterilebilecek 
ülkelerin başında yer alır (Mercan, M., Göçer, İ., 2014).

Hausmann, Rigobon, 2003’e göre, doğal kaynak zenginliğinin ülke 
ekonomisine zararlı etkileri sonradan ortaya çıkar ve üç yolla yayılır. 
Bunlardan birincisi, bu sektörlerdeki işçi gelirlerinin artmasından dolayı 
işgücü arzının artması, ikincisi harcanabilir gelir seviyesini artıracağı için 
enflasyonist baskı oluşturması ve ithalatı cazip hale getirmesi, üçüncüsü de, 
iç savaşı ve rant kavgalarını beraberinde getirmesidir.   
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Demokrasisi zayıf yönetimlerin elinde bulunan doğal kaynaklar, bütün 
ülkelerdeki art niyetli kişi ve/veya kurumların ilgisini çekmekte, bu kişi ve/
veya kurumlar da, söz konusu kaynaklara sahip olabilmek için her türlü 
yolu kullanmakta bir an bile tereddüt etmemektedirler. Dolayısıyla, doğal 
kaynakların paylaşımında dengesizlik gündeme gelmekte ve ülke halkı za-
rar görmekle karşı karşıya kalmaktadır (Ross, 2003: 17-41). Kısaca Hollan-
da Hastalığı, fakir halk kitlelerinin yaşadığı, zengin otoriter yönetimlerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Stiglitz, 2004).  

 Bütün bunların yanında zengin doğal kaynaklar, yolsuzluğu ve verim-
sizliği de beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, 1970’li yıllarda bir doğal 
kaynak olan petrolün fiyatındaki artış, bu kaynağı elinde bulunduran ül-
kelerde yolsuzluk seviyesini arttırarak, verimliliği ise özellikle kamu sektö-
ründe önemli ölçüde azaltmıştır (Collier, 2011). 

Sonuç olarak, ülkedeki makroekonomik dengeleri kötüleştirdiği ve kay-
naklara olan bağımlılığı artırdığı için doğal zenginlikler, ülke kalkınmasına 
uzun vadede, yarardan çok zarar getirebilir. 

2.4. Doğal Kaynaklar Avantaj mı?
Kaynak laneti, yazarlar arasında birçok defa şans mı yoksa şanssızlık 

mı noktasında tartışmalara konu olmuştur. Bunlar arasında ilk başta göze 
çarpanlar, Sachs ve Warner’ın (1995, 1997, 1999) yaptığı çalışmalardır. Sachs 
ve arkadaşları, bulgularının kesin olmadığı görüşünde olmasına rağmen, 
genel bulgular, doğal kaynak yoğunluğu ile büyüme arasında negatif bir 
ilişki olduğuna dair güçlü kanıtların olduğu şeklindedir (Sachs ve Warner 
1995: s27). Araştırmacılar, 95 gelişmekte olan ülkenin verilerini 1970-1990 
yılları arasındaki yıllık büyüme oranına ve 1970 yılında kaynak tabanlı 
ihracata bakarak analiz etmişlerdir. Sachs ve Warner, fazla olan doğal 
kaynakları, GSYİH’ye oranlayarak sınıflandırmışlardır. Bu basit analizden 
elde edilen bulgu, kaynak lanetinin varlığı olmuştur. Ayrıca yazarlar,  
kaynaklar ile yavaş ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek 
bir dizi diğer değişkeni kontrol ederek teoriyi test etmişlerdir.

Bununla birlikte, tüm akademisyenlerin kaynak lanetinin varlığı 
üzerine, literatürü desteklemediğini belirtmek önemlidir. Sachs ve 
Warner’ın temel eleştirileri kaynak zenginliğini ölçmek için kullanılan 
değişkenlerdir. Örneğin tarım, aslında birincil bir doğal ürün olmasına 
rağmen, arazinin kaynağından yararlanmanın sonucu olduğu için, tarımın 
ekonomide, minerallerden veya yakıttan farklı bir yol aldığı söylenebilir. 
Özellikle birçok ekonominin tarımsal olduğu üçüncü dünya ülkelerinde, 
kaynak laneti göz önüne alındığında, tarımın ayrı ayrı sınıflandırılması 
daha iyi olabilir kanaati yaygınlık kazanmıştır. 

Kaynak lanetinin Venezuela, Nijerya ve Kongo gibi ülkeleri etkilediğine 
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dair herhangi bir itiraz olmamasına rağmen (Wenar 2008), Botsvana ve 
Norveç gibi kaynak lanetini ülke yararına olacak şekilde kullanan ülkeler 
de vardır. Ayrıca örneğin, Daniel Lederman ve William Maloney, doğal 
kaynakların ne lanet ne de kader olmadığını, bunun karışık bir çanta 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çünkü bazı kaynak zengini ülkeler kötü 
performans gösteriyorken, diğerleri göstermiyor.   Ancak bunun böyle 
olabilmesi için büyük bir sermaye akışına ihtiyaç vardır. Bu sermaye ile 
toplumsal ve ekonomik kalkınma mümkün olur ve ekonomi bir bütün 
olarak kaynak lanetinden kurtulmuş olur. 

Peki kaynak zengini ülkeler bu handikaptan nasıl kurtulur?, Yorumcular 
genel olarak yönetişim yollarının, eşit derecede dağıtılması ve daha şeffaf bir 
yol takip ederek yolsuzluğun azaltılmasını ve kaynakların tabana yayılmasını 
önermişlerdir. Örneğin Nijerya, Zambiya, Sierra Leone gibi ülkeler doğal 
kaynak gelirlerini verimli bir şekilde kullanamadıklarından tasarruflarını 
sürdürülebilir bir düzeye getirememişlerdir. Öte yandan Norveç ve Botsvana 
gibi başarı öyküsü olarak nitelendirilebilecek deneyimler de vardır. Bu gibi 
ülkeler, doğal kaynaklarını gelecek nesillerin refahı için değerlendirebilen 
politika ve kurumlara sahip olmuşlardır (Wenar 2008).   

Bununla birlikte, aynı etki elde edilebilir ve hükümet harcama 
savurganlığına girmek yerine kazançtan bir miktar tasarruf etmek suretiyle 
ekonominin diğer sektörlerine zarar verme riski azaltılır. Norveç, bu 
stratejinin parlayan örneğini defalarca vermiştir. Hollanda gibi Norveç 
de 1960’lı yıllarda Kuzey Denizi’nde petrol ve gaz keşfetti. Ancak, gelir 
dağıldığında hükümet Petrol Fonu kurdu ve daha sonra Norveç Hükümet 
Emeklilik Fonu olarak yeniden adlandırdı ve petrol gelirlerinin yüzde 
80’ine kadarını yatırdı. Bu para sırayla, uluslararası stoklarda ve tahvillerde 
çoğunlukla, temkinli olarak kullanıldı (Wenar 2008).   

Bugün, Fon 600 milyar dolardan fazla bir değerdedir ve halen 
büyümektedir. Bu, ülkenin GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 120’sine denk 
gelmesi gereken acil ihtiyaçların karşılandığı rahat bir rezerv olarak 
kullanılmaktadır (Wenar 2008).  

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bir ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasında önemli bir üretim 
faktörü olan doğal kaynaklar, ancak planlı ve rasyonel bir şekilde kullanılırsa 
beklenen fayda sağlanabilir. Aksi takdirde, bu kaynakların bilinçsiz bir 
şekilde kullanılması sonucu ülke beklenmedik sorunlarla karşı karşıya 
gelebilir. Kaynakların gelişigüzel ve bilinçsizce kullanımı sürdürülebilir 
bir kalkınma imkânını yok ederken, diğer bütün imkânları büyük oranda 
doğal kaynağa dayalı büyüme ve kalkınma anlayışıyla heba etmek, doğal 
kaynak laneti hipotezinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.  
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Ancak bu hipotezin gerçekleşmemesi için çaba gösteren ülkeler de 
olmuştur. Örneğin Norveç bu konuda gösterilebilecek en iyi örneklerden 
bir tanesidir. Söz konusu ülke hükümeti, petrol gelirlerinin yaklaşık % 90’nı 
kontrol etmekte ve elde edilen geliri de altyapı ve eğitimde kullanmaktadır. 
Böylece petrolden elde edilen gelir, bütün ülke halkına dağıtılmış 
olmaktadır. Kaynak talihsizliğinden kurtulmanın ve zengin doğal kaynak 
varlıklarını ülkenin iktisadi performansını artırmak için kullanmanın 
sosyal, politik ve iktisadi yönleri vardır.

Doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin beşeri sermayenin gelişimi için 
yatırıma dönüştürülmesi, ülkenin Hollanda Hastalığından ve dolayısıyla 
kaynak talihsizliğinden kaçınmasına yol açacaktır. Ayrıca ülkede beşeri 
sermayenin yüksek olması, kaynak talihsizliğine neden olan iç savaş ve 
politik istikrarsızlık riskinin de azalmasına neden olacaktır.

Hollanda Hastalığı etkilerinden kaçınmak için, doğal kaynaklardan 
elde edilen gelirlerin uzun dönemli iktisadi büyüme hedeflerine kanalize 
edilmesi, büyük bir önem taşımaktadır. Bu gelirlerin sanayi ve tarım gibi 
ticarete konu olan sektörlerin geliştirilmesi için kullanılması, Hollanda 
Hastalığının olumsuz sonuçlarını azaltıcı yönde etkide bulunacaktır.

Kaynak laneti olgusu, var olan ekonomik olanaklar doğrultusunda, 
çok daha iyi ekonomik, politik ve sosyal performans beklenen ülkelerin, 
bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerden bütün alanlarda daha düşük 
performans göstermesinin bilmecesini irdeleyen literatürdür. Bu literatür 
üzerinde ekonomik, politik ve sosyal olgular üzerine farklı araştırmalar 
yapılmış olup, bu bilmecenin nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu alanda 
yeni çalışmalara da fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YÖNELİK 
ULUSLARARASI TURİZM TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ 

DETERMINANTS OF INTERNATIONAL TOURISM 
DEMAND FOR THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN 

CYPRUS

Ercan YAŞAR1

ÖZET

Bu çalışmada, KKTC’deki turizm potansiyelini ve turizm talebini etkileyen 
faktörler analiz edilmektedir.  Çalışmada, KKTC’ye gelen turist sayısı ile 
KKTC’nin ve partner ülkenin GSYH'sı, partner ülkenin nüfusu, göreceli tüketici 
fiyat endeksi (TÜFE) ve göreceli yıllık ortalama sıcaklık gibi temel ekonomik 
faktörler arasındaki ilişkiler incelenmektedir. KKTC'nin turizm potansiyeli çekim 
modeli yardımıyla, 39 menşei ülkenin 2009-2015 dönemini kapsayan 7 yıllık 
panel verilerine dayalı olarak PCSE ve GLS tahmincileri ile analiz edilmiştir. 
Logaritmik dönüşümlü lineer denklem, KKTC’ye gelen turist sayısının partner 
ülkenin kişi başı GSYH’sı ve nüfusu ile pozitif; mesafe, göreceli TÜFE ile negatif 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca partner ülke ve KKTC’nin göreceli yıllık 
sıcaklık farkı ile KKTC’ye gelen turist sayısı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.  
Çalışma bulgularına göre; KKTC’nin turizm potansiyellerini partner ülkeye 
uzaklık, partner ülkenin GSYH’sı, nüfusu ve KKTC’nin düşük enflasyon oranı ile 
ilişkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda göreceli yıllık ortalama sıcaklık değeri 
arttıkça KKTC’nin daha fazla turist çektiği, bu nedenle diğer bulgulara ek olarak 
KKTC’nin daha soğuk iklime sahip ülkeler için pazarlama potansiyellerine sahip 
olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, turizm talebi, Çekim Modeli, PCSE, FGLS, turizm 
potansiyeli.

ABSTRACT

In this study, factors that effecting TRNC’s tourism potential and tourism 
demand are analyzed. The relationship betweeen number of tourists arriving TRNC 
and the key economic factors such as partner countries’ GDP, population, relative 
consumer price index (CPI) and relative annual average temperature is examined. 
TRNC’s tourism potential is analyzed with the help of gravity model by using PCSE 
and GLS methods based on 7 year panel data covering 39 countries of origin for 
2009-2015 period. The logarithmic alternating linear equation shows that tourist 
numbers is positively associated with partner countries’ GDP and populations’; 
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and negatively associated with distance and relative CPI. In addition, a positive 
correlation is found between the relative annual temperature differences of the 
partner country and the number of tourists arriving to the TRNC. According to 
the study findings, it has been seen that the tourism potentials of the TRNC are 
related to partner countries’ distance to TRNC, population and high GDP of the 
partner countries and the low inflation rate of the TRNC. At the same time, it 
can be said that the TRNC attracts more tourists as the relative annual average 
temperature increases, and in addition to the other findings, the TRNC has the 
marketing potentials for colder countries.

Keywords: TRNC, tourism demand, Gravity Model, PCSE, FGLS, potential of 
tourism.

1. GİRİŞ

Turizm endüstrisi birçok ülke için özellikle de ada ülkeleri için 
ekonomiyi besleyen temel endüstri haline gelmiştir. Dünya’da kişi başı 
gelirin artması, ulaştırma ve teknolojilerin yaygınlaşması, daha iyi çalışma 
koşulları ve boş zaman tercihlerinin çeşitlenmesiyle turizm akışları önemli 
ölçüde artmıştır (Matias, 2004). Turizm sektörünün önemi, ülkelerin 
gayri safi yurtiçi hasılasına direkt katkısı ile sınırlı değildir. Ekonomide 
doğrudan ve dolaylı etkileri vardır: Yeni iş alanları yaratmak ve istihdama 
katkı sağlamanın yanında kamuya ilave vergiler sağlamaktadır. Santana-
Gallegoa vd. (2016), turizm sektöründeki büyümenin ekonomileri çeşitli 
açılardan olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu nedenlerle ülkeler için en 
uygun strateji, sınırları açmak ve turist akışını arttırmak ve bunun olumlu 
etkilerinden yararlanmaktır (Malykhin, 2017). 

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre hizmetler sektörü, küresel ekonominin 
en hızlı büyüyen sektörünü temsil etmektedir ve küresel çıktısının üçte 
ikisini, küresel istihdamın üçte birini ve küresel ticaretin yaklaşık % 20’sini 
oluşturmaktadır. Turizm ise Dünya’daki en önemli hizmet sektörlerinden 
biridir. Turizmin, bir ülkenin ekonomik gelişimine önemli katkısı vardır, 
özellikle de KKTC gibi çekici turistik mekanlara ve doğal güzelliklere 
(deniz- kum- güneş) sahip bir ülke için belirgin bir etkiye sahiptir. KKTC 
bu özellikleri ve ülkenin dört bir yanında yaşanabilecek, çekici doğal 
güzelliklerinden dolayı turizmin gelişmesi için önemli bir potansiyele 
sahiptir. Ülkenin birçok arkeolojik alanı, tarihi anıtları, bozulmamış 
plajları ve çeşitlilik gösteren botanik ve faunası vardır. Bu nedenle, turizm 
KKTC ekonomisinin gelişmesine oldukça fazla katkıda bulunabilir (Cansel 
vd., 2006: 239).  Bununla birlikte, Dünya turizm sektöründen hak ettiği 
pay sadece etkili pazarlama, planlarının doğru bir şekilde uygulanması 
ve uzun vadeli sürdürülebilir turizm büyüme stratejisi ile sağlanabilir. 
KKTC’de turizm sektörünün potansiyelleri, hakkında gelişimini ve ileriye 
dönük stratejilerini temel alan önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bununla 
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birlikte, bu çalışmalar çoğunlukla tanımlayıcı niteliktedir. Bu araştırma ile 
KKTC’nin turizm talebi konusundaki mevcut literatüre katkı sağlaması 
amaçlanmaktadır. Çalışmada; KKTC için potansiyel bir pazarın yanı sıra 
turizm talebini etkileyen kilit faktörlerin de analiz edilmesi için Gravity 
model uygulanmıştır. KKTC’nin politika yapıcıları başından beri turizmi 
ekonomi için öncü sektör olarak görmüşlerdir. Bu çalışmanın bir diğer 
amacı, politika yapıcılara, KKTC turizm endüstrisini yurtdışında tanıtmak 
için uygun stratejiler geliştirmelerinde yol gösterici olmayı hedeflemektedir. 
Cansel ve arkadaşlarına göre KKTC tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen 
(1288 Dolar); Türkiye’den beş kat daha fazla (219 Dolar) kişi başına turizm 
geliri elde ederken, komşu Güney Kıbrıs'ın ise (2625 Dolar) yarısı kadar 
turizm geliri elde edebilmektedir (Cansel vd., 2006: 239). 

2. KKTC’de Turizm Potansiyeli 

Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’de yer alan üçüncü 
büyük ada olmakla beraber, KKTC, adanın yaklaşık üçte biri kadar bir 
alanı kaplamaktadır. KKTC’nin komşuları Türkiye, Suriye, Mısır, İsrail, 
Lübnan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tır. Aynı zamanda Kıbrıs, önemli 
bir siyasi ve coğrafi konuma da sahiptir (Symeonidou, 2005). İklimi ve 
doğal güzellikleri ile birleşen bu özellikler, KKTC’nin önemli bir turizm 
merkezi haline gelme potansiyelini güçlendirmektedir. Kuzey Kıbrıs’ın 
siyasi tarihindeki tüm iktidarlar, turizmin ekonominin lokomotif sektörü 
olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Bu görüşe göre; KKTC’nin uluslararası 
tanınmamışlığından kaynaklanan ulaşım sorunu gibi sorunlar olmasa, 
Kuzey Kıbrıs bir turizm cenneti olabilecek ve refah seviyesi bugünkünden 
çok daha yüksek olacaktır (Çiftçioğlu, 2000: 86). Kuzey Kıbrıs için gelirin 
başlıca kaynağı turizm endüstrisidir; ancak rekabetçi turizm pazarında 
önemli bir avantaj yaratabilecek zengin coğrafi ve doğal güzelliklere rağmen, 
KKTC, deniz-kum-güneş turizmini geliştirme potansiyelini tam olarak 
kullanamamıştır. Tanınmayan bir ülke olan Kuzey Kıbrıs’ın, uluslararası 
ticarete doğrudan erişimi bulunmamaktadır; ülke, zaman ve para 
açısından oldukça maliyetli olan Türkiye üzerinden ithalat-ihracat kapısına 
bağımlı durumdadır. Aynı zamanda birçok ülkeden KKTC’ye direkt uçuş 
bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs’ın, kendi ihtiyacını karşılamak için ürettiği 
tarımsal ürünler oldukça sınırlıdır. Eğitim turizmi, Kuzey Kıbrıs için ilk 
beş döviz kazandırıcı faaliyetten biridir. Turistler ayrıca konferanslar, 
doğa/macera turizmi, din ve spor turizmi amaçları için Kuzey Kıbrıs’ı 
ziyaret etmektedirler. Kıbrıs’ın uluslararası turizm için önemli bir ülke 
haline geldiği, son 20 yılda turist gelirlerindeki kayda değer artışa bakarak 
da anlaşılabilir. Başlangıçta turizmin, ekonomik gelişme için kolay bir 
seçenek sunduğu düşünülmüş olmasına rağmen, turizmin istihdam, döviz 
kazancı ve ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin 
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anlaşılması ile birlikte giderek önemini arttırmıştır. Bununla birlikte 
turizm; gelişmekte olan masrafsız bir araç olduğu için turizme duyulan ilgi 
arttıkça, turist sayısına bağımlılık giderek artan belirsizliğe de yol açmaya 
başlamıştır. Bağımlılığın artan sorunları ve turizm tarafından dayatılan 
sosyal, kültürel ve çevresel maliyetler bu endişelerin temel nedenlerini 
oluşturmaktadır. Sürdürülebilir turizm sağlanacaksa, gelecekteki turizmin 
oranını ve genişleme biçimini sınırlamak gerekecektir. (Ayres, 2000). 
KKTC’de, son 10 yıl içinde ziyaretçi gelişi giderek artmıştır. 

Grafik 1: KKTC’ye Gelen Turist Sayısı

Kaynak: KKTC, Devlet Planlama Örgütü, İzleme ve Koordinasyon Dairesi, 
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 2017.

Yıllık konaklama tesislerinin doluluk oranlarına aylar itibarıyla bakıldığında 
ise, Temmuz ayında %65-70 olan doluluk oranlarının Ağustos ayında en 
yüksek seviyesine %70-75’lere ulaştığı görülmektedir. Bu durum, KKTC’nin 
deniz-kum-güneş turizmi için ağırlıklı olarak talep edildiğini göstermektedir.

3. Çekim Modeli

Seçilen değişkenlerin turizm talebi üzerindeki etkisinin analiz edilmesi 
için literatürde birçok yöntem uygulanılmıştır. Bu çalışmada geliştirilmiş 
çekim modeli uygulanmıştır; ancak metodolojiye geçmeden önce, 
Tinbergen’ın (1962) kullandığı çekim modelini açıklamak önemlidir. 
Tinbergen’e göre, Dünya’daki ülkeler arasındaki ticaret ve sermaye akışları 
Çekim Modeli kullanılarak açıklanabilir. Jan Tinbergen, 1962’de ağırlıklı 
olarak iki ülkenin ikili ticaret hacminin, yerçekimi denklemi adı verilen 
ve yerçekiminin Newton teorisine benzer bir yasa ile belirlenebileceğini 
belirtmiştir (Benedictis ve Vicarelli, 2004). Tinbergen (1963), aynı modelin 
uluslararası göç akışlarını tahmin etmek için de uygulanabileceğini 
savunmuştur. Linneman (1966), ticaretin yerçekimi modeli için teorik 
altyapı sağlayan ilk araştırmacılardan biri olarak, tarife engellerini ve 
ulaşım maliyetini modele dahil etmeyi önermiştir. Model ampirik olarak 
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oldukça başarılı bulunmuştur (Dilanchiev, 2012). Bazı belirsizliklere 
rağmen, çekim modeli, Dünya ticaretinde ikili ticaret akışlarını ve diğer 
ekonomik akışları anlamak için en güvenilir ampirik araçlardan biri olarak 
kabul edilmektedir. Çekim modelinin ilk mikro temelleri Anderson (1979) 
tarafından önerilmiş ve ticarette yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Daha sonra modelin kapsamı Anderson ve Wincoop (2003) tarafından 
geliştirilmiştir. Daha sonra denklem, göç ve turizm alanlarında da yaygın 
olarak kullanım alanı bulmuştur. 

3.1.  Ekonometrik Tahmin Yöntemi Tartışmaları
Her ne kadar, bu çalışma, KKTC’ye turizm akışlarını etkileyen yapısal 

faktörlerin katsayılarının kestirimine odaklansa da, çekim modelinin 
diğer alanlardaki uygulamalarındaki tahmin tekniklerindeki gelişmeler, 
model tahmininde kullanılacak ekonometrik yöntem açısından önemlidir. 
Çoğunlukla bu tartışmalar ülkeler arasındaki ticareti açıklamak için 
kullanılan çekim modelleri üzerinden yürütülmektedir. 

Çekimi modeli, iki ülke arasındaki nüfusun ya da tüketicilerin “ekonomik 
kütlelerinin” ve iki destinasyon arasındaki mesafenin bir fonksiyonu olarak 
turistik akışları modellemek için bir olasılık olduğunu varsaymaktadır. 
Örneğin; fizikten farklı olarak bu formül, ekonominin sadece ortalama 
terimlerini taşımaktadır. Başka bir deyişle, regresörler verilen bağımlı 
değişkenlerin beklenen değeri olarak yorumlanmalıdır. Standart formül, 
(1) ile verilir (Malykhin, 2017).

Burada t zamanı; TAijt≥0 “i” ülkesinden “j” ülkesine turist akımını, “G” 
sabiti, Mit ve Mjt turist akımlarını etkileyen ekonomik büyüklüğü, Dij iki 
ülke arasındaki fiziksel mesafeyi göstermektedir. Denklemin her iki tarafını 
eşitleyecek hata terimleri ise E[wijt|Mit,Mjt,Dij]=0 olacaktır. 

Silva ve Tenreyro’nun (2006) gösterdiği gibi, (1) denkleminin stokastik 
formu şu şekilde yazılabilir:
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Bu logaritmik formda kesit verileri için OLS kestirimcisi, panel veriler 
için ise çoğunlukla kullanılan FE ve RE kestirimcileri uygulanabilir. 
Dolayısıyla, OLS tarafından parametrelerin tutarlı tahminlerini elde 
etmek için, hata terimi In (𝓔ijt) istatistiksel olarak Mit, Mjt, Dij’den bağımsız 
olmalıdır. Bu varsayım, bazı değişkenlerin logaritmasının beklenen 
değerinin hem bu değişkenin ortalamasına hem de varyansa bağlı olduğu 
gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, denklem (3) ‘te, hata terimi 
(𝓔ijt), Mit, Mjt, Dij’den birine bağlıdır, o zaman beklenen In (𝓔ijt) değeri de 
bu regresörlere bağlı olacaktır. Bu durumda OLS’in tutarlılık koşulları ihlal 
edilmiş olacaktır. Buna ek olarak, tahminlerin işaretleri ve büyüklükleri 
önemli ölçüde değişir. Denklemin logaritmik doğrusallaştırılmış 
versiyonu, OLS gibi basit tahmin tekniklerini kullanmaya olanak tanıyan 
en yaygın yaklaşımdır. Bununla birlikte doğrudan denklem tahmini ve 
GARCH yöntemi gibi yöntemler de  kullanılmıştır (Silva ve Tenreyro, 2006; 
Westerlund ve Wilhelmsson, 2009; Martinez vd., 2007; Alawin ve Ebu-Lila, 
2016; Simakova ve Stavarek, 2015). Söz konusu yöntemlerin ve tekniklerin 
her birinin avantaj ve dezavantajları vardır.

Yer çekim denkleminin yer aldığı çalışmalarda ağırlıklı olarak logaritmik 
formun kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntem, bir araştırmacının 
denklemi doğrusal bir biçimde ele almasını ve katsayıları tahmin etmek 
için basit doğrusal modelleri kullanmasını olanaklı kılar. Bununla birlikte, 
logaritmik formu kullanmak için önce “sıfır değerler” sorunu çözülmelidir. 
Birçok araştırmacı tarafından bu sorun çeşitli yöntemlerle çözülmeye 
çalışılsa da,  son zamanlarda yapılan birçok çalışmada, bu tür dönüşümlerin 
sorunlu olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, bazı çalışmalar, atlanmış değişken 
ve değişen varyans varlığında, sonuçların elde edilmesi için tehdit oluşturan 
bu tür dönüşümün sonuçlarının tutarsız olacağını tespit etmiştir (Silva 
ve Tenreyro, 2006; Westerlund ve Wilhelmsson, 2009). Silva ve Tenreyro 
(2006) göre güçlü ve tutarlı tahmin edici elde etmek için birtakım koşulların 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, denklemlerinin logaritmik 
formu için, hata terimi diğer regresörlerden tamamen bağımsız olmalıdır. 
İkincisi, hata terimi, kesin bir dereceyle katlanarak dağıtılmalıdır. Ancak 
bu koşullarda log-doğrusallaştırmadan sonra OLS tahmincisinin sonuçları 
tutarlı olacaktır. Westerlund ve Wilhelmsson (2009) ise özellikle panel 
verilerin kullanıldığı çalışmalarda logaritmik dönüşümün yapıldığında 
daha büyük sorunlara yol açtığını ifade etmiştir (Kaplan, 2016: 79). Yakın 
zamanda, Burger vd. (2009), Martin ve Pham (2008), Martínez-Zarzoso vd., 
(2007), Westerlund ve Wilhelmsson (2009) alternatif tahmin yöntemlerini 
karşılaştırırken farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Çoklu regresyonlarda, 
değişen varyansa ek olarak hatalı spesifikasyon problemleri, çoklu 
doğrusallık ve otokorelasyon ortaya çıkmakta ve bunlar çoğu zaman 
dikkate alınmamakta veya çözümlenmemektedir (Morley, 1993; Surugiu 
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vd., 2011:135).  Görüldüğü gibi çekim modeli denklemi, Linnemann’ın 
(1966) ve Leamer ve Stern’in (1971) çalışmaları ile ispatlanmasına rağmen, 
modele ilişkin birçok tartışma ortaya çıkmıştır. Doksanlı yıllardaki model 
spesifikasyonuyla ilgili çeşitli tartışmalar yapılmasına rağmen, tartışma son 
zamanlarda farklı tahmin tekniklerinin performansına dönüşmüştür.

3.2. Literatür
Turizm literatürü, turizm talebi ile ilgili çok sayıda çalışma içermektedir; 

çeşitli teknikler kullanarak modelleme girişimleri de dahil olmak üzere, 
panel veya havuzlanmış veri analizi ve eşbütünleşme gibi yöntemler 
uygulanmıştır. 

Song ve Li (2008) turist sayısını turizm talebi için en sık kullanılan 
ölçümü olduğunu belirtmiştir. Turizm talebine yönelik çalışmaların 
çoğunda turist sayısı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır (Crouch vd, 
1992; Song ve Li, 2008). Gelen turistlerin sayısı ile turizm talebinin tahmin 
edilmesinin bir başka sebebi ise, turizme bağlı tesislerde arz ve harcama 
değişimleri ile turistlerin gelmesi arasındaki farkı ayırt etme imkânıdır 
(Dilanchiev, 2012).

Bu çalışmada, bağımlı değişken “turist sayıları” iken bağımsız 
değişkenler, turistlerin menşei ülkenin GSYH’sı, nüfus, iki ülke arasındaki 
fiziksel mesafe, ortalama döviz kuru ve KKTC'nin TÜFE’sini içermektedir. 
Bu değişkenler mevcut literatürde sıklıkla kullanılan değişkenlerdir. 
Salleh vd. (2008), açıklayıcı değişkenler olarak kullanılan turizm talebi 
modelinde gelirin, turizm fiyatının, seyahat maliyetinin, döviz kuru ve 
nüfusun en önemli belirleyiciler olduğunu belirtmiştir.  Fiziksel mesafe, 
Lim ve McAleer (2001), Allen ve Yap (2009) Hanafiah ve Harun (2010) ve 
Leitão (2010) tarafından bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Lim ve 
McAleer (2002) ayrıca seyahat masrafları ya da ulaştırma maliyetlerini de 
kullanmışlardır. Gelir, turizm talebi fonksiyonunda en popüler değişkendir 
(Lim ve McAleer, 2002). Gelir değişkeni, kişi başına GSYH ile ifade 
edilmektedir. Döviz kuru, varış ülkesi ile menşei ülke arasındaki döviz 
cinsi oranıdır. Döviz kurundaki değişim, paranın satın alabilme gücünü 
etkilemektedir. Döviz kurunda meydana gelen herhangi bir değişiklik, 
turistlerin satın alma gücünün artmasına ya da azalmasına yol açmaktadır 
(Garin-Munoz ve Amaral, 2000; Hanafiah ve Harun, 2010; Lim ve McAleer, 
2001; Song ve Fei, 2007). Partner ülkenin para biriminin değerlenmesi, 
bu ülkelerdeki daha fazla insanı seyahat etmeye teşvik edebilir. Göreceli 
fiyat endeksi hesaplanırken kullanılan, döviz kuru ortak bir para birimine 
(USD) dayalı olarak hesaplanmıştır. Turizm fiyatı, varış noktasındaki 
turistlerin tükettiği tüm malların ve hizmetlerin fiyatını ifade etmektedir. 
Çoğu ülkede turistlerin tükettiği mal ve hizmetler için fiyat endeksi verileri 
bulunmadığı için en iyi alternatif, tüm menşe ülkeler için hedef ülkenin 
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genel TÜFE’sidir (Dritsakis, 2004; Toh vd., 2006). KKTC’ye yönelik turizm 
talebini inceleyen Ertek ve diğerleri (2002) ile  Bıçak ve diğerleri (2005) en 
önemli belirleyicilerin turist gönderen ülkelerin reel geliri ve nisbi fiyatlar 
olduğunu belirtmişlerdir.  

3.3. Veri ve Yöntem
Bu çalışmada, metodoloji bölümünde açıklanan (4. denklem) turizm 

talebi için uyarlanmış çekim modeli kullanılmıştır. Denklemde KKTC 
turizm talebini tahmin etmek için standart prosedür tüm değişkenlerin 
(kukla değişkenler hariç) doğal logaritmalarını almak ve tahmin edilebilecek 
denklemi elde etmektir. Böylece, KKTC’ye gelen turist akımları  (TA) için 
tahmin edilen log-doğrusallaştırılmış temel çekim modeli aşağıdaki gibi 
geliştirilmiştir.

 
Burada, 

α = sabit

i = Orijin ülkeleri “i = 1, 2, ... .30”;  j = KKTC ; t = zaman “t= 
2009,2010,….2015

TAij = Menşe ülkelerinden KKTC’ye gelen turist sayısı

GDPit= Partner ülkenin GSYH değeri

GDPjt= KKTC’nin GSYH değeri

POPit= Partner ülkenin Nüfusu 

Distij = KKTC ile partner ülke arasındaki fiziksel mesafe 

RELprij = KKTC ile partner ülke arasındaki göreceli fiyatlar

RELTEMPii = Partner ülke ile KKTC göreceli yıllık ortalama sıcaklık değeri

CLang= KKTC ile partner ülkeler arasında konuşulan etnik ortak dil olup olmadığıdır 
(varsa=1; yoksa=0).

KKTC, uluslararası tanınırlığı olmayan bir ülke olduğu için, Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından verileri yayınlanmamaktadır. 
Bu nedenle modelde kullanılan ve KKTC’ye ait veriler çeşitli kamu 
kurumlarından ve ulusal istatistik kurumundan elde edilmiştir. KKTC’ye 
gelen turist sayısı, ülkeler bazında KKTC Turizm Planlama Dairesi veri 
tabanından elde edilmiştir. Yine regresyon modelinde kullanılan partner 
ülkenin (GDP) GSYH, (POP) nüfus, enflasyon ve döviz kuru verileri Dünya 
Bankası veri tabanından elde edilirken; KKTC için nüfus, döviz kuru ve 
enflasyon oranları KKTC Devlet Planlama Örgütü’nün raporlarından 



Uluslararası İktisat ve Ticaret Çalışmaları 797

elde edilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri http://www.weatherbase.
com/ adresinden elde edilirken, KKTC ve partner ülke arasındaki fiziksel 
mesafe ve konuşulan etnik ortak dil değişkeni http://www.cepii.fr/  den 
elde edilmiş ve partner ülkenin başkenti ile Lefkoşa arasındaki fiziksel 
mesafe kullanılmıştır. Çalışma, KKTC’nin turizm talebini analiz etmek 
için KKTC’ye Türkiye’den gelen turistler hariç tutulmak üzere, toplam 
39 ülkeden gelen turist verileri kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler, yani 
KKTC’ye 39 partner ülkeden gelen 2009 ve 2015 yılları arasında gelen turist 
sayısına ilişkin veriler KKTC resmi istatistik sitesinden elde edilmiştir. 
Turizm akışları, seyahat masraflarına oldukça bağımlıdır. Bir piyasa 
şoku oluştuğunda, ekonominin yeni denge fiyat seviyesine erişmek için 
zamana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, zaman zaman ulusal döviz kurunun 
fiyatı yabancılara nispeten daha ucuz tatil imkânı yaratabilir. Bu fırsatlar 
göreceli fiyatlar ile kontrol edilmiştir. Göreceli fiyatların hesaplanması için 
kullanılan döviz kurları partner ülkeler için http://databank.worldbank.org 
veri tabanında alınmış; KKTC için ise KKTC Devlet Planlama Örgütü’nün 
raporlarından elde edilmiştir. 2009-2015 dönemi için 7 yıllık veriler ve 
ülkelerin kullandığı para birimi baz alınarak seçilen döviz çiftleri için yıllık 
ortalama döviz kurları göreceli fiyatları hesaplamak için Chasapopoulos 
vd., 2014, Martin ve Witt, 1987; Morley, 1994; Proenca ve Soukiazis, 2005; 
Aslan vd., 2009 tarafından kullanılan yöntem kullanılarak aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır;

RELprij  =     (6)

Burada “CPIKKTC,t” ve “CPIi,t” sırasıyla KKTC ve partner ülkelerin “TÜFE” 
(tüketici fiyat endekslerini) ve “EXit” KKTC ve partner ülkeler arasındaki 
döviz kurunu ifade etmektedir. KKTC ve partner ülkenin göreceli yıllık 
ortalama sıcaklık değişkeni için ise, TEMPKKTC,t ve TEMPi,t sırasıyla KKTC 
ve partner ülkelerdeki yıllık ortalama hava sıcaklıklarını ifade etmektedir.

RELTEMPii  =    (7)

3.4. Değişkenler ve Beklenen Sonuçlar
Yüksek GSMH ya da kişi başı GSYH genel olarak bireylerin ulaşabileceği 

yüksek net geliri yansıttığından, menşei ülkenin ekonomik büyüklüğü 
için pozitif beta katsayısı β1 elde eldilmesi beklenmektedir. Çünkü yüksek 
GSYH, ülke vatandaşlarına seyahat gibi lüks malları satın almak için daha 
fazla imkan yaratmaktadır. Benzer şekilde KKTC’nin GSYH değişkeni 
için de pozitif β2 işaretli katsayı beklenmektedir. Çünkü daha zengin 

http://www.weatherbase.com/
http://www.weatherbase.com/
http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/distances.htm
http://databank.worldbank.org
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ülkeler insanlar tarafından daha fazla ilgi çekmektedir, diğer yandan 
KKTC’nin daha yüksek GSYH’ya sahip olması, turizm konusundaki daha 
iyi altyapı tesislerini de temsil edebileceği anlamına gelmektedir. Partner 
ülke ile KKTC arasındaki fiziksel mesafe katsayısı β3 ün negatif işaret alması 
beklenmektedir. Uzun coğrafi mesafeler, bir taraftan pahalı uçuş / gemi 
biletleri anlamına geleceği gibi, aynı zamanda yorucu ve stresi yüksek 
seyahat koşulları anlamına gelebilecektir. Bu faktörler, insanların daha yakın 
yerlere seyahat etmelerine neden olabilmektedir. Partner ülkenin nüfus 
değişkeni β4 katsayısının pozitif olacağını varsaymak doğaldır. Diğer tüm 
faktörler aynıyken daha yüksek nüfuslu ülkeler, daha fazla kişinin yurtdışına 
çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle daha yüksek nüfuslu olan ülkelerden 
daha fazla turist akımı çekebilmek olasıdır. KKTC (TL) döviz kurunun 
partner ülkenin para birimi cinsinden değişmesine ilişkin katsayının 
(RELprij) β5 negatif işarete sahip olması beklenmektedir. Bu beklenti, bir 
turistin kullandığı para birimi zayıfladığında ya da seyahat ettiği ülkenin yerel 
para birimi değerlendiğinde, azalan seyahat bütçesi anlamına gelmesinden 
kaynaklanmaktadır. KKTC ile partner ülke arasındaki göreceli ortalama 
yıllık sıcaklık farkı olan β6 katsayısının pozitif işaret alması beklenmektedir. 
KKTC’nin turizm dinamikleri değerlendirildiğinde, deniz-kum-güneş 
üçlüsünün baskın olduğu bir yapı dikkat çekmektedir. Bu nedenle KKTC ve 
partner ülkenin göreceli ortalama yıllık sıcaklık değerlerinin pozitif değer 
alması beklenmektedir. Ortak etnik dil değişkeni katsayısı olan β7 katsayısı 
için beklenti belirsizdir, aynı dili konuşmak, turizm akışlarında iki farklı etkiyi 
tetikleyebilmektedir. Bir taraftan, ziyaret edilen ülkenin nüfusunun çoğunun 
aynı dili konuşmadığı ülkede, ziyaretçilerin rahatça iletişim kurmalarının 
önündeki bir engel olarak görülebilirken, diğer yandan farklı dil ve kültürlere 
olan ilgiyi arttırdığı ve turizm akışını teşvik ettiği düşünülebilir. 

4. Analiz

Çalışmamızda KKTC’ye turist gönderen 39 ülke ele alınarak KKTC ile 
arasındaki turist akışı üzerinde çeşitli değişkenlerin etkisi incelenecektir. Bu 
ülkelerin her biri için var olan kesit birimler arasındaki farklılıkların yanı 
sıra farklı dış etkiler de olacağından teorik olarak tesadüfi etkiler modeli 
seçilmesi uygundur. Sabit etkiler modellerin tahmininin özelliklerinden 
biri, zaman içinde değişmeyen değişkenler için uygun olmamasıdır. 
Modelde kullanılan fiziksel mesafe değişkenin de zaman içinde değişmeyen 
bir değişken olması tesadüfi etkiler modeli ile tahmin edilmesinin bir 
diğer nedenidir. KKTC turist akımları için panel modellerinde değişen 
varyans ve otokorelasyon problemi araştırılmıştır. Temel modeller için 
yapılan bu testlerden elde edilen sonuçlar değişen varyans ve otokorelasyon 
problemleri olduğu görülmüştür. Bu yüzden FGLS ve PCSE yöntemi 
kullanılarak modeller değişen varyans ve otokorelasyondan arındırılarak 
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tekrar tahmin edilmiştir. FGLS ve PCSE  yöntemi değişen varyans ve 
otokorelasyon sorunlarından kurtulmak ve daha güvenilir sonuçlar elde 
edebilmek için literatürde genel olarak kullanılan iki  yaklaşımdır (Taşçı ve 
Okuyan, 2010: 115; Muratoğlu vd., 2017: 299).

Tablo 1:  Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler Gözlem 
Sayısı

Ortalama Std.Sapma Min Max

Log TAijt 273 7.40134 1.304962 4.094345 11.02773
Log GDPit 273 10.01533 0.7196011 8.169346 11.15092
Log GDPjt 273 22.68951 0.2130773 22.41249 23.04671
Log POPit 273 16.6574 1.544712 14.089 21.03897
Log Distit 273 7.694506 0.7661781 5.495009 9.576844
Log RELprjt 273 2.022034 2.193804 -3.570002 8.692626
Log 
RELTEMP

273 0.6680469 0.5277809 -0.2578291 1.935272

CLangit 273 0.0512821 0.2209775 0 1

Yatay kesit birimleri arası bağımlılık testi için ele aldığımız veri setinde 
kesit boyutu zaman boyutundan küçük olduğu için Pesaran CD testi yerine 
Breusch Pagan LM’nin uygulanması uygun görülmüştür. Bu testte boş 
hipotez, varlıklar arasındaki varyansın sıfır olduğu anlamına gelir; birimler 
arasında belirgin bir farklılık göstermez (yani panel etkisi yok demektir).  
Çalışmada, chi2’nin olasılığı 0.00 olduğu için boş hipotez reddedilir ve 
bu değer yatay kesit birimleri arasında bağımlılığın olduğunun yeterli 
bir delilidir. Modelde gruplar arasında değişen varyans için Modifiye 
edilmiş Wald testine göre; H0 hipotezi varyansların eşit olduğu şeklinde 
kurulur. Elde edilen sonuçlara göre ele alınan ülkeler arasında varyansın 
eşit olduğu sıfır hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilir. Ayrıca, bu 
modelin hata terimleri, ortak ya da sabit varyansa sahip olup olmadıkları 
(homoskedastisite olarak adlandırılır) araştırılmıştır. Hata terimlerinin 
ortak varyansı yoksa bunlar zamanla değişir ve heteroskedastisiteye 
neden olur. Bu amaçla Breusch-Pagan testi yapılmıştır. Bu testin boş 
hipotezi, kalıntıların varyansının homojen olduğu yönündedir. Bununla 
birlikte, p-değeri 0.05’den küçük olduğu için, ortak varyansın boş hipotezi 
reddedilir. Dolayısıyla varyans homojen değildir. Breusch-Pagan /Cook-
Weisberg Değişen Varyans Testi için Chi2=6.39 ve Prob>chi2=0.0115 
bulunmuştur.  Hata terimleri birbiri ile seri olarak ilişkilendirildiğinde, 
regresyon modeli otokorelasyona uğrayabilir. Otokorelasyonu tespit 
etmek için Durbin Watson (DW) testi sıklıkla kullanılmaktadır. Burada, 
ana regresyon modeli için tahmini otokorelasyon katsayısı 0.56 (rho_
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ar) olarak bulunmuştur. Ayrıca, Breusch-Godfrey/ Wooldridge panel 
veri modellerinde otokorelasyon testine göre de ele aldığımız ülkelerde 
otokorelasyon bulunmaktadır. Wooldridge otokorelasyon test istatistiği 
sonucuna göre, modelde “otokorelasyon yoktur” şeklinde kurulan boş 
hipotez reddedilmiştir. Diğer bir deyişle, denklemlerdeki hata terimleri 
arasında otokorelasyon problemi gözlenmiştir. Wooldridge Otokorelasyon 
Testi F-değeri=13.499 ve P=0.008 bulunmuştur.2

4.1. Bulgular
Sabit etkili modeller nokta ve aralık tahmincilerinin elde edilmesinde 

ve istatistiksel çıkarsamalarda klasik OLS tahmincilerini kullanır. OLS 
tahmincileri için ise temel varsayımlardan biri hataların sabit varyansa 
sahip olması ve birbirleriyle ilişkili olmamasıdır. Hata süreci yatay kesit 
birimler içerisinde sabit varyanslı olabilir, fakat yatay kesit birimleri 
arasında varyans değişebilir. Bu durum gruplar arası değişen varyans 
olarak adlandırılır. Diğer yandan parametrik panel veri modellerinde yatay 
kesit birimleri arasında bağımlılık olmadığı kabul edilir. Bu bağımlılık eş 
zamanlı korelasyon (contemporaneous correlation) olarak adlandırılır. 
Ele alınan panel veri modelinde eş zamanlı korelasyon olması halinde 
istatistiksel çıkarsamalar sapmalı, hatalı sonuçlar verecektir. Aynı zamanda 
temel regresyon modeli için otokorelasyon, serisel korelasyon ve değişen 
varyans sorunları olduğu için, aşağıdaki gibi “Panellerle Düzeltilmiş 
Standart Hatalar (PCSE)” ve “FGLS” ile doğrusal regresyon modeli yeniden 
tahmin edilmiştir.

Tablo 3: KKTC Turizm Talebi Regresyon Sonuçları
Robust OLS FGLS PCSE

Sabit -50.55181 ***
(9.18)

-51.23954 ***
(3.28)

-58.70506 ***
(6.33)

GDPit 0.2582297
(0.28)

0.1556358 ***
(0.07)

0.3370681 ***
(0.10)

GDPjt 2.301609 ***
(0.38)

2.344319 ***
(0.14)

2.596965 ***
(0.27)

POPit 0.4057347 ***
(0.16)

0.4319959 ***
(0.04)

0.4535572 ***
(0.06)

Distit -0.5017109 **
(0.20)

-0.4426167 ***
(0.10)

-0.5233829 ***
(0.08)

RELprjt -0.0694705
(0.03)

-0.0655599 ***
(0.16)

-0.0676499 ***
(0.02)

2     Literatürde, değişen varyansın tespiti için “Wald” testi, otokorelasyonun 
(birinci dereceden) tespiti için ise Woolridge (2002) yaklaşımı kullanılmaktadır. 
Testlere ilişkin sonuçlar istenildiğinde yazarlardan temin edilebilir.
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RELTEMP 0.4806844
(0.31)

0.3376201 **
(0.16)

0.444776 ***
(0.18)

CLangit 0.7672689
(0.48)

1.094598 ***
(0.31)

0.5451641 **
(0.26)

R2 Within=0.40
Between=0.29
Overall=0.31

0.86

Gözlem Sayısı 273 273 273
Parantez içindeki sayılar standart hataları göstermektedir. (*):Katsayılar ya da 
istatistikler α=0,10 önem düzeyinde anlamlıdır. (**):Katsayılar ya da istatistikler 
α=0,05 önem düzeyinde anlamlıdır. (***):Katsayılar ya da istatistikler α=0,01 
önem düzeyinde anlamlıdır.

PCSE (Panel-Corrected Standard Errors), N büyük ve T küçük olduğunda 
kötü sonuç vermektedir. Dolayısıyla, Driscoll ve Kraay (1998) yatay kesit 
bağımlılığı olan büyük N ve küçük T panelleri için iyi performans gösteren bir 
yaklaşım önermişlerdir. Hem PCSE hem de Driscoll ve Kraay tahmincileri, 
değişen varyans ve otokorelasyon gibi bozukluklara karşı sağlam tahmin 
ediciler üretmektedir (Hoechle, 2007). Ülkeler arası uzaklık gibi zamanla 
değişmeyen değişkenlerin dahil edilmesi, sabit etki tahmini ile sorunlu hale 
gelir. Bununla birlikte, PCSE yöntemi, otokorelasyon spesifik olduğunda 
spesifik genelleştirilmiş en küçük karelerden oluşan özel bir durum olan 
Prais-Winsten regresyonunu kullanmaktadır. Bu nedenle çalışmada Beck 
ve Katz (1995) tarafından geliştirilen ve bu problemlere karşı panele göre 
standart hataları düzeltebilen PCSE tahmincisi ve (feasible generalized least 
squares) FGLS yaklaşımı tercih edilmiştir (Nargeleçekenler, 2011: 174). Bu 
çalışmada N = 39 ve T = 7 olan ve N ve T olarak küçük görülebilen 273 
gözlem olduğu için KKTC ve partner ülkeleri arasındaki çekim modelini 
yorumlamak için dirençli tahminciler arasında en çok kullanılan, değişen 
varyans, birimler arası korelasyon ve tüm birimler için genel AR(1) 
korelasyonunun olduğu duruma uygun genelleştirilmiş en küçük kareler 
regresyonu (FGLS) sonuçları kullanılacaktır (Işın, 2017).

FGLS analizi sonucunda modelin genelinin anlamlı olduğu ve tüm 
değişkenlerin katsayılarının istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir. FGLS sonuçlarına bakılacak olursa; mesafe, GSYH, nüfus ve 
göreceli fiyatlar ile turizm talebi arasında  (turist varış) anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Menşei ülke ile KKTC arasındaki mesafenin yüzde 1 artması, 
gelen turistlerin yüzde 0,52 oranında azalmasına neden olmaktadır. Bu 
değişken, KKTC’ye daha fazla turist teşvik etmek için politikada dikkate 
alınması gereken en önemli faktörlerden birisidir. Ulaştırma maliyetlerinin 
vekil (proxy) değişkeni olarak kabul edilen fiziksel mesafe direkt uçuşların 
bulunmaması durumunda havayolu aktarmaları nedeniyle daha da 
belirleyici faktör haline gelebilir. Ancak bu çalışmada partner ülkelerden 
KKTC’ye direkt uçuş ya da alternatif (deniz yolu) ulaşım yöntemlerinin 
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etkileri veri yetersizliği nedeniyle analiz edilememiştir. Politika açısından 
fiziksel mesafenin önemini anlamak politika yapıcılar açısından daha fazla 
turisti KKTC’ye çekebilmek için komşu pazarlara odaklanılması gerektiğini 
göstermektedir.

GSYH değişkeninin hem menşei ülke için hem de KKTC için anlamlı 
ve pozitif işaretli olduğu görülmektedir. Partner ülkelerdeki GSYH’nın 
yüzde 1 artması KKTC'ye gelen turist sayısını yüzde 0,33 oranında 
arttıracaktır. Bu, aynı zamanda politika yapıcıların uygun hedefleri 
ortaya çıkarmada önemli bir değişkendir. Bu değişkenin katsayısı, 
KKTC’nin turizm pazarlamasıyla ilgili GSYH'sı yüksek ülkelerde tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğine işaret etmektedir. 
KKTC’nin GSYH’sındaki yüzde 1’lik artış, KKTC’yi tercih eden turist 
sayısında yüzde 2,59 artışa yol açmaktadır. Bunun anlamı, KKTC 
ekonomik olarak geliştikçe turistler için daha iyi turistik imkanları 
sağlıyor olması, daha iyi pazarlama stratejileri izliyor olması ya da daha 
iyi turistik alt yapı imkanlarına sahip olması nedenleri ile olabilir. Ancak 
kurulan modeldeki en yüksek katsayıya sahip değişken olarak dikkat 
çekicidir. Partner ülkenin nüfus değişkeni, turizm talebi ile pozitif 
ilişkilidir ve 0,45 katsayı değerine sahiptir. Dünya nüfusu arttıkça giderek 
daha fazla insan ülkeler arasında çeşitli amaçlar için seyahat etmeyi, 
yeni yerler keşfetmeyi planlamaktadır. Bu değişkenin anlamlı ve yüksek 
katsayı değeri KKTC’nin turist çekmek için nüfusu yoğun olan ülkeleri 
pazarlama stratejisi içerisine alması gerektiğini göstermektedir. Göreceli 
fiyat endeksi (Tüketici Fiyatları Endeksi) değişkeninde, KKTC’nin TÜFE’si 
ve turist varışları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiş olup, TÜFE’de 
yüzde 1 artışın turist gelişlerini yüzde 0,06 azaltacağı görülmektedir. Bu 
değişken yalnızca KKTC’nin TÜFE’sini değil partner ülkenin TÜFE’sini 
ve KKTC ile partner ülkenin döviz kurunu da içermektedir. Bu nedenle 
partner ülkelerdeki vatandaşlar için KKTC’de turizmin maliyetini 
göstermektedir. Bu değişken, yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır. KKTC 
enflasyonu azaltarak daha fazla turisti çekebilecektir. Diğer taraftan 
göreceli yıllık sıcaklık farkı değişkeni, yüzde 1’de anlamlı ve 0,44 katsayı 
ile dikkat çekicidir. Çalışmanın giriş bölümünde KKTC’nin deniz kum-
güneş üçlüsü nedeniyle genellikle tercih edildiği ve bu nedenle mevsimin 
en sıcak aylarında tesis doluluk oranlarının en yüksek seviyelere 
ulaştığı belirtilmişti. Söz konusu değişkenin anlamlı ve katsayısının 
yüksek çıkması bu ifadeyi destekler niteliktedir. Partner ülkedeki yıllık 
sıcaklık ortalamaları düştükçe ve KKTC’de sıcaklıklar arttıkça KKTC 
daha fazla turist tarafından tercih edilmektedir. Bu değişken, politika 
yapıcıların yıllık ortalama sıcaklıkların düşük olduğu Kuzey ülkelerine 
odaklanmaları gerektiğini göstermektedir. Son olarak konuşulan etnik dil 
değişkeni KKTC’ye gelen turist sayıları üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir.
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5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada çekim modelini kullanılarak KKTC’ye uluslararası turist 
akımlarının ve kalıplarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır.  Baz modele 
ek olarak göreceli fiyatlar, kullanılan ortak dil ve göreceli yıllık sıcaklık 
değişkenleri ile tahminler gerçekleştirilmiştir. Kurulan modeldeki katsayılar, 
anlamlılıklar ve mantıksal varsayımların literatürdeki benzer çalışmalar ile 
tutarlı olduğu görülmüştür. Yapılan analiz ve bulgular, ekonomik faktörlerle 
uluslararası turistlerin yolculuk kararları arasında güçlü bir ilişki olduğuna 
işaret etmektedir. KKTC için, partner ülkenin GSYH’sı, KKTC’nin GSYH’sı, 
partner ülke ile olan fiziksel mesafenin azalması, menşe ülkeleri nüfusu, 
KKTC’de enflasyonun düşmesi, ortak dilin konuşuluyor olması ve partner 
ülkenin yıllık ortalama sıcaklık değerleri düşerken KKTC’de artması 
KKTC’ye gelen turist sayısını arttırmaktadır. 

Bu sonuçlar itibarıyla KKTC’nin ulaştırma ağlarını geliştirerek, 
öncelikle yüksek GSYH’ya sahip ülke pazarlarına odaklanması önerilebilir. 
Aynı zamanda KKTC; Çin, Hindistan, Pakistan, Rusya gibi yoğun nüfuslu 
pazarları değerlendirmelidir. Diğer yandan yıl boyu ortalama sıcaklıkların 
görece olarak düşük olduğu hem de nüfus açısından avantajlı olan Rusya 
pazarı; benzer şekilde yine ortalama sıcaklıkların görece olarak düşük 
olduğu Finlandiya, Kanada, Norveç ve İsveç gibi GSYH’sı yüksek olan 
Kuzey ülkelerine deniz-kum-güneş üçlüsünü pazarlayabilme imkânı vardır. 
Diğer yandan coğrafi olarak yakınlığı nedeniyle Ortadoğu ve Orta Asya 
ülkeleri açısından da büyük potansiyeller taşıyan cazip bir turizm merkezi 
olabileceği unutulmamalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki söz konusu modele 
çeşitli kısıtlar nedeniyle doğal güzelliklerin, çevre ile uyumlu turistik 
yapılaşmanın, yerel halkın turizme bakışının, sahip olunan tarihi dokunun 
ve turisti ülkeye çeken daha birçok değişkenin etkisi ölçülmemiştir.  Bu 
nedenle KKTC turizminin pazarlama stratejisinin başarısı yalnızca deniz-
kum-güneş üçlüsü üzerine kurulan çözümlere değil, diğer faktörlerin de 
göz önüne alındığı sürdürülebilir turizm planlamasına bağlı olacaktır. 
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BANKA KREDİLERİNİN İTHALAT ÜZERİNDEKİ ROLÜ: 
TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAŞIT KREDİLERİ, KONUT 

KREDİLERİ AYRIMI1

THE ROLE OF BANK CREDITS ON FOREIGN TRADE: 
CONSUMER LOANS, CAR  LOANS, HOUSE LOANS

Hakan TUNÇ2

ÖZET

Kalkınma sürecinde gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı finansman sorununu 
çözmek ve ihtiyaç duyulan kaynakların giderilmesi için finansal piyasalar ile reel 
piyasalar arasında güçlü bir etkileşime ihtiyaç vardır. Ekonomilerde kalkınma 
sürecinde sadece reel piyasaların gelişimi değil finansal piyasalarla reel piyasaların 
eşanlı bir biçimde geliştikleri gözlemlenmiştir. Finansal piyasalar ile reel piyasalar 
arasındaki etkileşimi sağlayan araçlardan biride banka kredileridir. Banka 
kredileri, ekonomik kalkınma sürecinde iki türlü fayda sağlamaktadır. Bunlardan 
ilki, tüketici kredileri aracılığıyla ekonomide efektif talep oluşturmak, ikincisi 
ise ticari krediler aracılığıyla yatırım yapmak için sermaye açığı olan firmalara 
finansal destek sağlamaktır. Efektif talep artışı ithalat üzerinde bir etki yaratırken, 
ticari krediler aracılığıyla gerçekleşen üretim artışı ise ihracat üzerinde bir etki 
yaratmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1989-2013 yılları arasında banka 
kredilerinin gelişimi ile ithalat arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmada VAR ve VECM modelleri kullanılmış olup sonuçta tüketici kredileri, 
taşıt kredileri, konut kredileri ithalatı uzun dönemde etkilemezken kısa dönemli ve 
pozitif yönlü ilişkilere rastlanmıştır. Ayrıca tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut 
kredileri ihracatı kısa yada uzun dönemli etkilemediği için uygulamaya dahil 
edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, İhracat, İthalat VAR modeli

1      Bu çalışma 2013 yılında Hakan Tunç tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde savunulan “Ekonomik Göstergeler Işığında Banka 
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Konut Kredileri Ayrımı” başlıklı yayımlanmamış doktora tezinden türetilmiştir.
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ABSTRACT

A strong interaction between the real market and financial markets is necessary 
to solve the financing problem in the development process of developing countries 
and to supply necessary resources. In economies, not only the development of 
real markets but also the financial markets and real markets have been observed 
to develop simultaneously in the development process. The interaction between 
financial markets and real markets occurs through bank loans. Bank loans offer 
two types of benefits in the process of economic development. The first of these 
is to create effective demand in the economy through consumer loans and the 
latter is to provide financial support through commercial loans to the firms which 
experience deficit in their capitals. While the increase in effective demand has an 
impact on imports, the increase in production through trade credits has an impact 
on exports.

In this study, the relationship between export and import growth of bank 
loans in Turkey’s economy in the years 1989-2013 were studied. . VAR and VECM 
models were used in the study that As a result, imports of consumer loans, car 
loans, house loans are not affected in the long term, but short-term and positive 
relationships are found. Moreover, consumer loans, car  loans, house loans exports 
have not affected long-term impacts in the short term.

Abstract: Bank Loans, Export, İmport, VAR model

GİRİŞ

Finansal piyasalar ile reel piyasalar arasındaki ilişkinin kalkınma 
üzerinde etkisinin giderek önem kazandığı günümüzde banka kredilerinin 
ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Reel 
piyasalarla Finansal piyasalar arasındaki ilişkilerin gelişmiş ülkeler ile az 
gelişmiş ülkeler arasında farklılık göstermesinde en önemli faktör finansal 
piyasaların etkinlik düzeyidir. Finansal piyasaların ekonomide etkin 
rol aldığını gösteren en önemli unsur ise banka kredilerinin ekonomiye 
sağladığı faydadır.

Kalkınma sürecinde gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı finansman 
sorununu çözmekte kullanılacak kaynakların sağlanması için finansal 
piyasalar ile reel piyasalar arasında güçlü bir etkileşime ihtiyaç vardır. Ülke 
ekonomilerinin kalkınma süreçleri incelendiğinde, ekonomik kalkınma 
sürecinin sadece reel piyasalarla gerçekleşmediği, söz konusu kalkınmanın 
finansal piyasalarla reel piyasaların eşanlı bir şekilde gelişmesiyle açıklandığı 
gözlemlenmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında ekonomik 
gelişmenin göstergeleri, değişken olarak farklılık göstermektedir. Kalkınma 
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sürecini tamamlamış ülkeler için ekonomik büyümede ki artış kalkınmayı 
temsil ederken az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için işsizlik, ihracat, 
ithalat ve geçim endeksi gibi değişkenler kalkınmayı temsil etmektedir.

Finansal piyasalar ile reel piyasalar arasındaki etkileşimi sağlayan en 
önemli iktisadi aktör ise bankalardır. Bankacılık sektörünün kurumsal 
gelişimi, yatırım yapma yeteneğine ve bilgisine sahip girişimcileri finanse 
ederek, kalkınmanın en önemli sorunlarından birine çözüm sunabilmek-
tedir. Ayrıca bankacılık sektöründe beşeri sermayenin gelişimi, ekonomide 
katma değer yaratacak yatırımların tayınlanmasını sağlayarak ekonomide 
sürdürülebilir kalkınma sürecini de desteklemektedir.

ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkeler incelendiğinde bu ülkelerin milli 
gelir cinsinde dünyanın en büyük ülkeleri olması yanında dünyanın en 
büyük bankalarının da bu ülkelerde olması tesadüf değildir. Bu ülkelerin 
kalkınma süreçleri finansal piyasaların güçlenmesi ile mümkün olmuştur.

Banka kredilerinin gelişmesinin ekonomide sağladığı iki yölü faydadan 
söz edebiliriz. Birincisi yatırım yapma eğiliminde olan, fakat öz sermayesi 
yetersiz olan girişimcileri finansal olarak destekleyerek, ekonomide 
yatırımların artmasına neden olmaktadır. İkincisi ise tüketim eğilimi 
olan, fakat yeteri kadar gelire sahip olmayan kişilere gelir transfer ederek 
ekonomide toplam talebin artmasına katkı sağlamaktır.

Bu açıdan bakıldığında banka kredileri, dengeli kalkınma modellerinin 
ortaya koyduğu ekonomide oluşan arz fazlasını, efektif taleple destekleyerek 
kalkınmanın istikrarlı ve bütün sektörlerde eşanlı bir biçimde sağlanmasına 
yardımcı olur. Ayrıca banka kredileri türleri cinsinden farklılaşmakla 
birlikte ihracatı ve ithalatı da etkilemesi beklenmektedir.

1- Türkiye’de Banka Kredilerinin Gelişimi ve Dış Ticaretteki 
Rolü

Kredi kavramının kelime anlamı güvenli yada belli bir referansı olan 
yada itibar anlamına gelmektedir. Kredinin ekonomi literatüründe ki 
tanımı ise belli miktardaki tasarruf fazlasının belir bir vadede tasarrufa 
açığı olan kişinin kullanması anlamına gelmektedir. Sadi Uzunoğluna 
göre ise kredi belli bir satın alma gücünün belli bir süreyle başka bir kişiye 
devredilmesi şeklinde tanımlanabilir(Uzunoğlu, 1996:43). Kredi içi genel 
bir tanım yapmak istersek parasal olarak ifade edilebilen Bir güvencenin 
belli bir süre içinde hukuken tanımlanmış başka bir kişinin kullanımına 
verilmesi veya bir hizmet sürecinin yerine getirilmesidir( Ünal, 1985:2). 
Dolayısıyla kredi kavramı parasal bir transferi, ve transfer edilen kişinin 
bunu özgürce kullanabilmesi unsurlarını barındırmaktadır.
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Belli bir vadede de geri ödeme şartı ile verilen kredilerde piyasayı 
olumsuz etkileyecek ilk sorun kredilerin geri ödenememe sorunudur. 
Banka tarafında firmaya yada bireylere verilen kredi bilançolarına alacak 
kaydedilmektedir. Eğer geri ödeme olmazsa bu bankanın aktiflerinde biz 
azalma olacağı anlamına gelmektedir.

Belli bir süre içinde bireylere yada firmalara aktarılan kredilerin geri 
ödenmeme ihtimaline kredi riski denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere 
risk henüz gerçekleşmemiş, gerçekleşme ihtimali bir tahmin üzerine 
yorumlanan değişkene denir. Kredi konuları açıldığında akla sürekli kredi 
riskinin gelmesinin önemli nedenlerinden biride 2008 yılında Amerika da 
yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen  mortgage krizi idi. Bu dönemde Amerika 
da birçok tüketici satın aldıkları ev kredilerini vaktinde ödeyememeleri 
önce kredi veren finans kuruluşlarının batmasına arkasından ekonomilerin 
krize girmesine neden olmuştur(GSRP, 2013).

 Türkiye ekonomisinde banka kredilerinin gelişimi ilk iktisat kongresi 
olan İzmir iktisat kongresine dayanmaktadır. Bu kongrede 1924 yılında 
Türkiye İş Bankası, 1925 yılında Sınai ve Maadin Bankası ve 1927 yılında 
Emlak ve Eytam Bankası kurulma kararı alınırken bu bankalardan Türkiye 
İş Bankası’nın ticari krediler, Sınai ve Maadin Bankası’nın endüstri kredileri 
ve Emlak ve Eytam Bankası’nın konut kredileri üzerine yoğunlaşmaları 
öngörülmüştür(Bakdur, 2003:11).

Tablo:1 2001–2012 Yılları Arasına İlişkin Veriler
Yıllar Nüfus 

(Bin 
Kişi)

GSMH(Bin 
TL)

Kredi ve 
Alacaklar/
GSMH

Mevduat/
GSMH

Nüfus 
Başına 
Ortalama 
Krediler

2001 68365 176.483.953 23.2 66.4 599
2002 69302 275.032.366 20.5 51.8 813
2003 70231 356.680.888 19.6 45.1 997
2004 71152 428.932.343 24.1 46.0 1451
2005 72065 486.401.032 31.5 52.1 2124
2006 72974 575.783.962 37.9 54.3 2988
2007 70586 648.708.304 43.2 55.0 3796
2008 71517 950.534.251 74.3 47.7 5130
2009 72561 952.558.579 83.8 53.3 5251
2010 72723 1.098.800.000 87.5 55.9 6902
2011 74724 1.297.713.210 89.4 53.9 8890
2012 75627 1.414.816.801 91.6 54.3 10168

Kaynak: TBB 50.yıl İstatistiklerinden Derlenmiştir.
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Tablo 1’de 2001 ile 2012 yılları arasında gerçekleşen kredi ve alacakların, 
mevduatın gayri safi milli hasılaya oranı ve nüfus başına düşen ortalama 
kredi tutarları verilmiştir. Tablo incelendiğinde kredilerin milli gelire oranı 
ilgili dönemde 3,5 kat artmıştır. 2001 yılında mevduatların milli gelire oranı 
% 66 iken bu oran 2012 yılında % 55 olmuştur.  Mevduatlarda küçük bir 
azalma söz konusudur. Fakat 10 yıllık bir süreçte mevduatların bu gücünü 
koruyabilmeleri bankacılık sektörünün kalkınma sürecinde olumlu bir 
katkıya sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü 2001 yılında yaşanan 
ekonomik kriz 11 adet banka TMSF’ye devredilmiştir.  

Şekil:1 2002-2012 yılları arası Krediler ve GSYH

               
Kaynak: BDDK, Finansal Piyasalar Raporu: Eylül 2012, Ankara, s.13.

Şekil 1’de Türkiye’de 2001-2012 yılları arası gerçekleşen kredi hacmi 
ve gayri safi yurt içi hasıla grafikleri verilmiştir. Grafikler incelendiğinde 
her iki grafiğinde artış trendine sahip olması arada pozitif yönlü bir ilişki 
olduğunu göstermekle birlikte 2009 yılında 2008 yılı gerçekleşen dünya 
finansal kriz sebepli bir kırılma dikkat çekmektedir.

2- Banka Kredilerinin Ekonomik Gelişmedeki Rolü Üzerine 
Literatür  

Banka kredilerinin ekonomik gelişmedeki rolü konusundaki tartışmalar 
yirminci yüzyılın başlarında başlamıştır. Konu ile alakalı dünya çapında çok 
fazla çalışma yapılmıştır. Konuyla alakalı ilk çalışma 1873 yılında Bagehot 
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Bagehot İngiltere’nin kalkınma 
sürecinde bankacılık sektörünün gelişmesi ile alakalı olduğunu ifade 
etmiştir(Bagehot, 1873:71). Daha sonra konu ile alakalı çalışmalar yapan 
ilk iktisatçılardan biride Schumpeter’dir. Schumpeter 1912 yılında yaptığı 
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deneye dayalı çalışmalarda bankacılık sektöründeki gelişmelerin firmaların 
AR-GE faaliyetlerini destekleyeceğini ve yeni yapılacak olan yatırımların 
finansmanında bankacılık sektörünün etkin bir rol oynayacağını ifade 
etmiştir(Schumpeter, 1982:260-267).

1980’li yıllardan sonra finansal piyasalarda yaşanan serbestleşme 
hareketinin hem finansal piyasalardaki gelişimi hem de ekonomik 
kalkınma sürecinde yaptığı gelişmeler konusunda en ciddi çalışmalar 
Robert G. King ve Ross Levine tarafından yapılmıştır. 1993 yılında 
yazdıkları ‘ Finans ve Büyüme: Schumpeter haklı olabilir’ başlıklı 
makalelerinde ekonomik büyüme ile finansal gelişme arasındaki 
güçlü ilişki ortaya koyulmuştur(King& Levine, 1993). Bu çalışmalar 
sonucunda King ve Levine finansal gelişmenin tüm göstergeleri 
gelecek ekonomik büyüme oranlarıyla efektif sermaye birikimiyle ve 
ekonomik etkinlik artışıyla doğru orantılıdır(King& Levine, 1993:782). 
1994 yılına geldiğimizde bu konu ile ilgili çalışma yapmış bir diğer 
iktisatçı ise Maurice  Obstfelf ’dir. Bu çalışmasında Obstfeld para ile 
ölçülen hisse senedi piyasaları ile ekonomik gelişme arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmasında Obstfelt toplam 
tasarruflardaki artış ile yabancı sermaye girişi arasında bir ilişki 
olmadığını vurgulamıştır(Obstfelt, 1994:1327). 

2000 yılına gelindiğinde dünyanın birçok bölgesinde finans merkezleri 
kurulmuş, yabancı sermaye hareketleri hızlanmıştır. İlgili dönemde 
bankacılık sektörü dünyada çok gelişmiş uluslar arası bankacılık dan çok 
uluslu bankacılığa geçilmiştir.Tüm dünyada hem kredi piyasasının hemde 
finans piyasasının hacmi artmıştır. Konu ile alakalı 2000 yılında yapılmış 
bir çok çalışma mevcuttur.İlk çalışma yapan iktisatçılar Ross Levine 
önderliğinde Norman Loayza ve Thorsten Beck tarafından yapılmıştır. 
İktisatçılar yaptıkları çalışma sonucunda finansal gelişme ile uzun dönemli 
büyüme arasında eş zamanlılıktan kaynaklanmayan güçlü bir pozitif 
ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yazarlar finansal gelişmeyi iyi bir 
aracılık faaliyeti olarak tanımlamış ve aracılık faaliyetinin sağlıklı işlemesi 
ekonomik büyümeyede katkı yapacağı vurgulanmıştır( Levine, Loayza & 
Beck, 2000:442).

2012 yılında banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerinde etkisini 
araştıran başka bir çalışma Nijerya’da yapılmıştır. Çalışmada VECM modeli 
kullanılmıştır. Çalışmada Nijerya’da 36 yıllık veri kullanılmış olup sonuçta 
banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki kurulamadı. Bu 
sebepten dolayı iktisadi karar vericilere yatırım yönelik krediler vermesi 
hususunda tavsiyelerde bulunulmuştur(Obamuyi,Edin &Kayode, 
2012:22)2013 yılında da yapılmış iki çalışma mevcuttur. Çalışmalardan biri 
2013 yılında bütün Avrupa ülkelerine yapılmıştır. Çalışmayı Nuno Carlos 
Leitao Panel veri analizi kullanarak sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmada kişi 
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başına düşen Reel milli gelir ile finansal kalkınma arasında güçlü bir ilişki 
bulunmuştur.  Çalışmada dış ticaretin gelişimi ile ekonomik büyümenin 
doğru orantılı, enflasyon ile büyümenin ters orantılı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır(Leitao, 2013:2).

3- Araştırmanın Amacı ve Veri Seti
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de banka kredileri ile  ithalat verileri 

arasında ilişkinin varlığın ekonometrik bir model yardımıyla incelenmeye 
çalışılacaktır. Tüketici kredileri, taşıt kredileri ve konut kredileri ile  ithalat 
arasındaki ilişki kısa ve uzun dönemli ayrışma ile analiz edilecektir. Tüketici 
kredileri, Banka kredileri, Taşıt kredileri verileri bankalar birliğinin 
internet sitesinden, ithalat verileri Merkez Bankasının internet sitesinden 
elde edilmiş olup 1989 ile 2013 yılları arası üçer aylık veriler kullanılmıştır.

Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığı ortaya konulduktan 
kısa dönemli ilişkilerin varlığını, ilişkinin yönünü ve ilişkinin büyüklüğünü 
tespit edebilmek için VAR modeli kullanılmıştır. Ayrıca VECM( Vektör 
Hata Düzeltme Modeli) yardımıyla nedensel ilişkileri kuvvetlendirici 
kanıtlar elde edilmeye çalışılmıştır. 

4- Araştırmanın Sonucu ve Bulgular
Zaman serilerinden elde edilen veri setleri üzerinden gerçekleştirilecek 

ekonometrik analizlerde serilerin birim kök içermemesi kurulan 
model tahminlerinin sahte regresyon içermemesi açısından önemlidir. 
Analizlerin gerçekleştirilmesinden önce söz konusu veri setinin durağanlık 
düzeylerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu değişkenlerin 
durağanlık düzeylerinin tespiti için gerçekleştirilen birim kök testleri 
sonuçları tablo 2 de verilmiştir.

Tablo:2 Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler T istatistiği Olasılık 

değeri(Prob.)1

İthalat(Log) -2.298020  0.4304
Konut Kredileri(Log) -1.657716  0.4493
Taşıt Kredileri(Log) -2.203127  0.4820
Tüketici 
Kredileri(Log) -2.410839  0.3717

Değişkenlerin düzey değerlerinde birim kök içerip içermedikleri 
incelendiğinde sadece ihracat verilerinin I[0] yani düzeyinde durağan 
olmadıkları anlaşılmaktadır.
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Tablo:3 Birinci Fark Alınmış Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler T istatistiği Olasılık değeri(Prob.)

İthalat(Log)
-6.006493  0.0000

Konut Kredileri(Log)
-10.69323  0.0000

Taşıt Kredileri(Log)
-14.08054  0.0000

Tüketici 
Kredileri(Log) -14.45563  0.0000

İhracat dışındaki tüm değişkenlere ilişkin birim kök testi sonuçları 
1. Farkı alındığında tümünün durağan hale geldiklerini göstermektedir. 
İhracat değişkeni I[0], diğer değişkenler ise I[1](birinci derecede farkı 
alınmış) düzeyinde durağan yapıya sahiptir. 

Tablo:4 Eşbütünleşme Testi Sonuçları( Trace)
Hipotezler Eigenvalue Trace 

Statistics
0.05 Critic 
Value

Prob

R=0(Tüketici Kre- 
İthalat)  0.049394  5.729746  15.49471  0.7272
R≥0(Tüketici Kre- 
İthalat)  0.011557  1.069419  3.841466  0.3011
R=0(Taşıt Kre- 
İthalat)

 0.076685  7.348982  15.49471  0.5374
R≥(Taşıt Kre- 
İthalat)

 0.001869  0.168342  3.841466  0.6816
R=0(Konut  Kre- 
İthalat)  0.106571  10.89129  15.49471  0.2183
R≥0(Konut  Kre- 
İthalat)

 0.004413  0.411308  3.841466  0.5213
Trace test indicates 
no cointegration at 
the 0.05 level
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Tablo:4’de sonuçlarına göre seriler arasında herhangi bir uzun 
dönemli ilişki olmadığını savunan H0 hipotezi trace istatistiğine göre 
kabul edilmiştir. Yani tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri ile 
ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusu değildir. Değişkenler 
arasında herhangi bir uzun dönemli etkileşime rastlanmamıştır. Bu sebeple 
değişkenler arasındaki kısa dönemli etkileşimi ölçmek için durağanlaşmış 
verilerden VAR tahmini yapılmıştır.

Tablo: 5 Tüketici Kredileri-İthalat VEC sonuçları

DLOGITL = C(6)*DLOGTUK(-1) + C(7)*DLOGTUK(-2) + 
C(8)*DLOGITL(-1) + C(9)*DLOGITL(-2) + C(10)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(6) 0.058733 0.027468 2.138255 0.0353

C(7) 0.038949 0.027525 1.415047 0.1606

C(8) -0.259059 0.124570 -2.079625 0.0405

C(9) -0.054548 0.117602 -0.463837 0.6439

C(10) 0.010874 0.006762 1.608054 0.1114

R-squared
0.063678
    Mean dependent var
0.012376

Adjusted R-squared 0.020628     S.D. dependent var 0.061623

S.E. of regression 0.060984     Akaike info criterion -2.703601

Sum squared resid 0.323555     Schwarz criterion -2.566547

Log likelihood 129.3656     Hannan-Quinn criter. -2.648285

F-statistic 1.479181     Durbin-Watson stat 1.962080

Prob(F-statistic) 0.215448

Uzun dönemli ilişki tespit edilemeyen değişkenler arasında tahmin 
edilen VAR denkleminden ithalatın bağımlı olduğu denkleme ilişkin 
sonuçlar tüketici kredilerinin 1 çeyrek gecikmede ithalatı pozitif yönde 
etkilediği kanıtlanmaktadır. Yani tüketici kredilerindeki altı aylık bir artış 
kısa dönemde ithalatı artırmaktadır.
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Tablo:6 Taşıt Kredileri-İthalat VEC Sonuçları
DLOGITL = C(10)*DLOGTAS(-1) + C(11)*DLOGTAS(-2) + 
C(12)*DLOGTAS(-3) + C(13)*DLOGTAS(-4) + C(14)*DLOGITL(-1) + 
C(15)*DLOGITL(-2) +C(16)*DLOGITL(-3) + C(17)*DLOGITL(-4) + C(18)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C(10) 0.044529 0.018588 2.395575 0.0189
C(11) 0.061394 0.019255 3.188492 0.0020
C(12) 0.055497 0.019663 2.822346 0.0060
C(13) 0.041318 0.017685 2.336258 0.0220
C(14) -0.185878 0.107671 -1.726354 0.0881
C(15) -0.206554 0.106932 -1.931627 0.0569
C(16) -0.371784 0.103178 -3.603320 0.0005
C(17) 0.302621 0.110051 2.749817 0.0074
C(18) 0.007192 0.006167 1.166238 0.2469
R-squared 0.341027     Mean dependent var 0.010713
Adjusted R-squared 0.275943     S.D. dependent var 0.060975
S.E. of regression 0.051884     Akaike info criterion -2.984961
Sum squared resid 0.218051     Schwarz criterion -2.734980
Log likelihood 143.3232     Hannan-Quinn criter. -2.884154
F-statistic 5.239807     Durbin-Watson stat 1.342864
Prob(F-statistic) 0.000027

Uzun dönemli ilişki tespit edilemeyen değişkenler arasında tahmin 
edilen VAR denkleminden ithalatın bağımlı olduğu denkleme ilişkin 
sonuçlar taşıt kredilerinin 1,2,3,4 çeyrek gecikmede ithalatı pozitif yönde 
etkilediği kanıtlanmaktadır. Yani tüketici kredilerindeki onki aylık bir artış 
kısa dönemde ithalatı artırmaktadır.

Tablo:7 Konut Kredileri- İthalat

DLOGITL = C(4)*DLOGKON(-1) + C(5)*DLOGITL(-1) + C(6)
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(4) 0.018400 0.019775 0.930475 0.3546
C(5) -0.140479 0.109287 -1.285417 0.0019
C(6) 0.012824 0.006546 1.959181 0.0532
R-squared 0.021641     Mean dependent var 0.012407
Adjusted R-squared -0.000100     S.D. dependent var 0.061288
S.E. of regression 0.061291     Akaike info criterion -2.714650
Sum squared resid 0.338090     Schwarz criterion -2.632953
Log likelihood 129.2312     Hannan-Quinn criter. -2.681663
F-statistic 0.995396     Durbin-Watson stat 2.023131
Prob(F-statistic) 0.373608
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Uzun dönemli ilişki tespit edilemeyen değişkenler arasında tahmin 
edilen VAR denkleminden ithalatın bağımlı olduğu denkleme ilişkin 
sonuçlar konut kredilerinin 1 çeyrek gecikmede ithalatı pozitif yönde 
etkilediği kanıtlanmaktadır. Yani tüketici kredilerindeki altı aylık bir artış 
kısa dönemde ithalatı artırmaktadır.

SONUÇ

Banka kredilerindeki gelişme ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki 
son yıllarda iktisatçılar tarafından çok tartışılan konu haline gelmiştir. 
Kalkınma sürecinde olan ekonomiler finansman konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşamaktadırlar. İstikrarlı bir kalkınma süreci yaşamak isteyen ekonomiler, 
kalkınma için ihtiyaç duyulan finansman kaynağını çoğu zaman kendi iç 
dinamikleri ile temin edememektedirler. 

Bu açıdan bakıldığında banka kredileri kalkınma sürecinde ihtiyaç 
duyulan finansman ihtiyacını gidermede önemli bir role sahiptir. Banka 
kredileri piyasanın ihtiyaç duyduğu finansmanı iki yöntem ile karşılar.

Birincisi yatırım yapma eğiliminde olan fakat yeterince sermayeye 
sahip olmayan yatırımcılara ticari krediler vererek ekonomide üretimin 
artmasına yardımcı olurlar. Üretimin artması ekonomide hem büyümeyi 
hem de işsizlik sorununu çözümünü olumlu etkileyecektir.

Banka kredilerinin kalkınma sürecinde ikinci rolü ise tüketici 
kredilerine ilişkindir. Az gelişmiş ve Gelişmekte olan ekonomilerde gelir 
dağılımı yüksek oranda adaletsizdir. Bu ekonomilerde işsizlik ve düşük 
gelir seviyesinde istihdam edilen kişi sayısı çok fazladır. Bu kişiler çoğu 
zaman tasarruf yapma yeteneğine sahip değillerdir ayrıca bu kişilerin 
marjinal tüketim eğilimleri çok yüksektir. Tüketim eğilimine sahip olan 
fakat yeterince gelire sahip olmayan kişiler için banka kredilerinin talebi 
artırmada önemli bir rolü vardır. Gelişmekte olan ekonomilerde düşük ve 
orta gelir seviyesine sahip kişilerin çoğu ev ya da araba gibi ihtiyaçlarını 
banka kredileri aracılığıyla gidermektedirler. Yani tüketici, konut ya da taşıt 
kredileri ekonomide bir efektif talep yaratarak kalkınma sürecini olumlu 
etkilerken ithalatı da artırmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler açısından bir diğer kalkınma göstergesi ithalat 
miktarlarıdır. Özellikle dışa açık kalkınma modelini benimseyen ve kendi 
enerji kaynaklarına yeterince sahip olamayan ülkeler açısından ithalat 
çok önemlidir. Türkiye ekonomisinin kalkınma sürecine tarihsel olarak 
baktığımızda ithalat ile doğrusal bir ilişki görürüz. Bunu temel nedeni 
Türkiye’nin kalkınma sürecinde ihtiyaç duyduğu ara malı ve enerji mallarını 
kendi sınırları dışından satın almasıdır.
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Gelişmekte olan bir ülke de banka kredileri ile ekonomik kalkınma ara-
sında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu varsayıyorsak banka kredilerinin 
ithalatı artırması beklenir. Çalışmanın sonucunda tüketici kredileri, taşıt 
kredileri, konut kredileri arasında uzun dönemli bir ilişkiye rastlanmamış-
tır. Fakat kısa dönemde tüketici kredileri 1 çeyrekte, taşıt kredileri 1,2,3,4, 
çeyrekte, konut kredileri ise 1 çeyrekte ithalatı artırmıştır. Bu sonuçlar bek-
lenenle uyumlu sonuçlardır.
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